
 

 
 

O SONHO NA ESCRITA DE CECÍLIA MEIRELES E  

DE JORGE LUIS BORGES 

 

Fabio Alcides de Souza (UnB)1 

 

Resumo: O tema do sonho é frequente na Literatura e, historicamente, tem sido motivo de 

diversas interpretações filosóficas, científicas e culturais. Na América do Sul, durante o século 
XX, a temática do sonho foi utilizada pelos escritores Cecília Meireles e Jorge Luis Borges em 

vários de seus textos, de maneira recorrente. Este trabalho aborda a temática do sonho como 

subsídio para a análise das obras de ambos os escritores sul-americanos, especialmente, no que 

se refere à oposição sonho e realidade. 
Palavras-chave: Sonho; Cecília Meireles; Jorge Luis Borges. 

 

O sonho é elemento presente na vida do ser humano, seja durante o sono, ou no 

período da vigília, a experiência do sonho é algo inerente a todas as pessoas. Experiência 

que pode ser alegre ou triste, parecer real ou totalmente absurda, e cuja interpretação está 

associada a fatores culturais, que variam conforme a região, o momento histórico, o 

desenvolvimento científico de cada povo ou civilização. 

Na Literatura Brasileira, a poeta Cecília Meireles, cuja obra apresenta como um dos 

seus traços distintivos um certo distanciamento da realidade, tratou diretamente desta 

temática em poemas escritos no período de 1950 a 1963, e posteriormente organizados e 

publicados em antologias. O sonho, entretanto, se apresenta como tema em sua obra desde 

seu primeiro livro Espectros de 1919. 

O escritor argentino Jorge Luis Borges também utilizou o elemento do sonho de 

forma recorrente em seus contos e poemas, oferecendo uma percepção em que sonhos e 

devaneios funcionam como criadores de realidades. De forma semelhante à escritora 

brasileira, Borges também tratou do tema desde seu primeiro livro de poesia Fervor de 

Buenos Aires, publicado em 1923. 

Na cultura ocidental, desde a antiguidade o sonho foi tratado por filósofos, 

escritores e em textos religiosos, sendo por vezes considerado de origem divina e tendo 

caráter premonitório. O questionamento da realidade advindo da discussão do fenômeno 

do sonho no mundo ocidental também sofreu influência das culturas e religiões orientais. 

                                                             
1 Licenciado em Letras Espanhol e Literaturas (UnB), Especialista em Literatura Brasileira (Universidade 

Católica de Brasília) e Mestre em Literatura (UnB). Contato: fabioalcides@hotmail.com. 
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A abordagem dos sonhos na Filosofia remonta à Antiguidade, podemos verificar 

em Platão, na obra Teeteto, que, no diálogo estabelecido por Sócrates, surge o 

questionamento de como diferenciar a realidade no sonho e na vigília. 

 

até podemos discutir se estamos acordados ou a sonhar e se o tempo em 
que estamos a dormir é igual àquele em que estamos acordados [...]; de 

modo que, metade do tempo, afirmamos que umas coisas são reais, na 

outra metade, que são as outras, mantendo ambas com a mesma 

firmeza. (PLATÃO, 2010, p.217) 

 

Ainda na Grécia Antiga, a questão do sonho irá ser tratada também por Aristóteles, 

na obra Parva Naturalia, que aborda diversos aspectos relativos a fenômenos naturais, 

dentre eles, os períodos do sono e da vigília e o fenômeno do sonho; onde aspectos que 

discutem se os sonhos são pertencentes à alma ou ao corpo são tratados. 

No século XVII, René Descartes formula o chamado “argumento do sonho”, em 

que considera que, quando estamos sonhando, temos a percepção de que aquela situação 

é – ou parece ser – tão real, quanto a que vivemos durante o período da vigília. Em função 

disso, não teríamos como comprovar que, durante a vigília, poderíamos não estar vivendo 

algo semelhante ao que vivemos quando estamos sonhando. 

 

Quantas vezes ocorreu-me sonhar, durante a noite, que estava neste 

lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse 
inteiramente nu dentro de meu leito? Parece-me agora que não é com 

olhos adormecidos que contemplo este papel; [...] E, detendo-me neste 

pensamento, vejo tão manifestamente que não há quaisquer indícios 
concludentes, nem marcas assaz certas por onde se possa distinguir 

nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado: e 

meu pasmo é tal que é capaz de me persuadir de que estou dormindo. 

(DESCARTES, 1996, p.259) 

 

O “argumento do sonho” será então fundamental para abordar a dualidade sono e 

vigília, e se a experiência do sonho poderia ser outra espécie de realidade perante a que 

vivemos quando estamos acordados. 

Seguindo nesta discussão da realidade, Arthur Schopenhauer irá questionar como 

seria possível estabelecer uma forma de diferenciação entre sonho e a realidade vivida 

durante o período da vigília: 
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temos sonhos; não seria toda a vida um sonho? Ou, dito de maneira 
mais precisa: há um critério seguro para distinguir o sonho da realidade, 

os fantasmas dos objetos reais? [...] ninguém ainda teve os dois juntos 

um do outro para poder efetuar a comparação; mas se pode apenas 

comparar a lembrança do sonho com a realidade presente. 
(SCHOPENHAUER, 2013, p.18-19) 

 

A partir destas questões, a realidade poderia ser pensada como uma construção do 

imaginário, tal como o sonho, mas também seria possível entender o sonho como outra 

forma de realidade, ou ainda que a realidade fosse uma espécie de sonho de outro plano 

ainda superveniente.  

A Literatura convive, normalmente, em diálogo com o imaginário, e, a partir do 

texto literário, se possibilita a criação mental de cenários e situações que são construídos 

pelo leitor durante o processo de leitura. 

Durante a vigília, ainda que estejamos vinculados a uma realidade visível, no 

pensamento reside a possibilidade do devaneio, da elaboração de imagens não 

necessariamente relacionadas ao aparentemente concreto e perceptível. 

No sonho, livre da amarra da consciência, o elemento imaginário ganha novas 

possibilidades, que permitem o surgimento de situações que poderiam ser aparentemente 

absurdas, ou mesmo impossíveis no mundo físico, mas que, no universo onírico, 

fomentam o surgimento de visões que talvez não fossem sequer imaginadas durante a 

vigília. 

Segundo modelo proposto por Gilbert Durand, existiriam dois “regimes” de 

imaginário: um diurno, ligado ao período de vigília, em que a pessoa acordada, 

experimenta a possibilidade do devaneio; e outro noturno, subsistente durante o sono: 

 

No regime diurno do imaginário, as imagens expressam uma luta contra 

a passagem temporal e contra a morte que se afigura como um destino 
aterrorizante. Já no noturno, esse terror se eufemiza, expressando-se em 

duas modalidades estruturais: uma de “negação” do tempo, tentando 

ignorá-lo, mas, ao mesmo tempo, empreendendo a busca de um espaço 
livre da temporalidade; outra de aceitação ou inserção no tempo, vendo-

se a repetição cíclica ou o fluir temporal como um eterno presente, cujas 

mudanças são formas de permanecer. (MELLO, 2002, p.10) 

 

Seguindo nesta distinção de sonho e devaneio, Gaston Bachelard (2009, p.153) 

indica a “diferença radical” que ele considera existente entre ambos os eventos, diferença 
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esta que residiria no “âmbito da fenomenologia”, ou seja, na esfera dos estudos da 

consciência: 

 

Ao passo que o sonhador de sonho noturno é uma sombra que perdeu o 
próprio eu, o sonhador de devaneio, se for um pouco filósofo, pode, no 

centro do seu eu sonhador, formular um cogito. Noutras palavras, o 

devaneio é uma atividade onírica na qual subsiste uma clareza de 
consciência. O sonhador de devaneio está presente no seu devaneio. 

Mesmo quando o devaneio dá a impressão de uma fuga para fora do 

real, para fora do tempo e do lugar, o sonhador do devaneio sabe que é 
ele que se ausenta – é ele, em carne e osso, que se torna um “espírito”, 

um fantasma do passado ou da viagem. (BACHELARD, 2009, p.144) 

 

A diferença, portanto, estará exatamente na “clareza de consciência” presente no  

devaneio e ausente no sonho, tendo em vista que no sonho noturno há a perda do “próprio 

eu”. No âmbito do sonho – ou do devaneio – o imaginário poderá se estabelecer como 

espaço da possibilidade de criação de outros universos, não necessariamente reais. Sobre 

este universo onírico, interessante observar também a proposição de Maurice Blanchot: 

 

o sonho é o despertar do interminável [...] daí resulta que o sonho parece 
fazer surgir, em cada um, o ser dos primeiros tempos – e não somente 

a criança mas, para além, para o mais longínquo, o mítico, o vazio e o 

vago do anterior. Aquele que sonha dorme, mas aquele que sonha já não 
é mais aquele que dorme, não é um outro, uma outra pessoa, é o 

pressentimento do outro, o que não pode mais dizer eu, o que não se 

reconhece em si nem em outrem. (BLANCHOT, 2011, p.293) 

 

Blanchot reforça a ideia da perda da identidade do sonhador do sonho noturno, e 

indica que, numa espécie de viagem onírica, somos levados para lugares distantes, para 

longe do nosso “eu”, na direção do universo do mito. Podemos considerar que a 

preponderância do elemento inconsciente no sonho faz com que surja algo que está 

apartado, que não é próximo, nem pessoal, nem mesmo reconhecível. 

Na primeira metade do século XX, a ênfase do tema do sonho pode ser atribuída, 

em parte, à publicação, em 1900, do livro A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud. 

Outros trabalhos, no âmbito da Psicanálise, influenciaram, ainda, diversos movimentos 

artísticos de vanguarda surgidos na primeira metade do século XX, como o 

Expressionismo e o Surrealismo. 
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Cecília Meireles e os sonhos 

Em uma das crônicas de Cecília Meireles, de nome Escolha o Seu Sonho, reunidas 

em livro homônimo publicado no ano de 1964, e que reunia crônicas escritas para um 

programa de rádio, a poeta propõe que: 

 

Devíamos poder preparar os nossos sonhos como os artistas, as suas 

composições. [...] devíamos poder construir essas pequenas obras-
primas incomunicáveis, que, ainda menos que a rosa, duram apenas o 

instante em que vão sendo sonhadas, e logo se apagam sem outro 

vestígio que a nossa memória. (MEIRELES, 1996, p.116) 

 

A poeta apresenta a ideia de que deveríamos poder – “como os artistas” – ser 

capazes de construir o sonho, de forma que criássemos nossas próprias “pequenas obras-

primas”.  Na visão idealizada de Cecília Meireles, seria interessante se pudéssemos 

exercer o papel de criadores da matéria onírica. Essa possibilidade pode ser vista como 

uma analogia com o trabalho artístico, o devaneio do poeta como viabilizador da sua obra. 

A coletânea Sonhos reúne quarenta e dois poemas escritos entre os anos de 1950 e 

1963, período imediatamente anterior à morte da poeta. Um dos poemas desta coletânea, 

denominado Em sonho anunciam minha morte, apresenta proximidade temática com o 

último livro publicado pela poeta: Solombra. 

 

Em sonho anunciam a minha morte: 

as pessoas falam umas para as outras, 

propalam, propagam, 
divulgam para longe a minha vaga morte, 

nas vozes vagas de um tempo vago. 

 
Na vigília estamos próximos e claros, 

sem dubiedade, 

com os nossos problemas e programas, 

as mãos diligentes e os relógios 
certos. 

 

Já não sei se devo morrer ou viver, 
se estou viva ou estou morta, 

se a minha habitação é de terra, 

na terra, 
ou de que substância, 

em que lugar, de que reino, 

a que distância, em que deveres 

enlaçada. 
(MEIRELES, 2001, p.1314) 
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O primeiro verso já determina abertamente do que se trata o poema, fica 

estabelecido que há um sonho e que nele há o anúncio da morte do sujeito poético. Os 

versos subsequentes mostram como ocorre o anúncio da morte, então o anúncio é 

divulgado “para longe”, e a morte é tratada como “a minha vaga morte” e há a repetição  

da utilização do adjetivo vago: “nas vozes vagas de um tempo vago”. 

Se por um lado, o adjetivo vago indica um lugar indeterminado, indefinido, cuja 

ideia estaria relacionada com aquela introduzida pelos versos anteriores, onde há a 

propagação do anúncio “para longe”; por outro lado, o adjetivo vago passa a sensação de 

incerteza, de algo confuso, que não possibilita segurança quanto à sua realidade.  

A segunda estrofe é escrita na primeira pessoa do plural, incluindo o leitor na 

conjuntura. Há referência direta ao período da vigília, e, em contraponto à primeira 

estrofe, deixa logo estabelecido que, neste período, “estamos próximos e claros”, em 

oposição direta ao estabelecido anteriormente, onde impera o “longe” e o “vago”.  

A última estrofe volta a representar a perspectiva do sujeito poético, na primeira 

pessoa do singular. É o retorno da dúvida exposta na primeira estrofe, relativa ao sonho 

do anúncio da morte, mas que agora regressa durante a vigília. E a dúvida ganha ares de 

desalento. O sujeito poético não sabe se deve “morrer ou viver”, se está “viva” ou 

“morta”, questionando, portanto, se a realidade vivida durante a vigília é de fato real e 

pode ser considerada vida. 

O poema permite verificar elementos sugeridos por Blanchot, quando diz que 

“aquele que sonha [...] é o pressentimento do outro, o que não pode mais dizer eu, o que 

não se reconhece em si nem em outrem” (BLANCHOT, 2011, p.293). No poema, o 

sujeito poético não sabe se está morto ou vivo, qual sua habitação, qual sua substância, 

seu lugar, seu reino; não se reconhece mais. Enquanto no sonho, anunciam sua “vaga” 

morte, na vigília, sua morte já está decretada, posto que não se identifica com nada, nem 

em nada. 

Outro aspecto a ser notado é a percepção do real, que, no poema, se apresenta 

“claro”, mas que ainda assim não permite que se conclua que essa realidade é a do sujeito 

poético, imerso na dúvida quanto à sua existência. No poema, ainda que a realidade possa 

ser verificada na mente, há o questionamento de sua certeza, já que a dúvida, que 

aparentemente não haveria, permanece no sujeito poético, como se a própria mente não 

pudesse ser garantia de verdade. 
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A Poética dos Sonhos em Jorge Luis Borges 

No prólogo de seu Livro dos Sonhos – uma antologia de obras de origens e épocas 

diversas ligadas à temática do sonho – Jorge Luis Borges apresenta uma tese, que teria 

sido inspirada em um ensaio do final do século XVII, escrito pelo inglês Joseph Addison, 

segundo a qual os sonhos seriam “o mais antigo e não menos complexo dos gêneros 

literários” (BORGES, 2013, p.3). 

Desde sua primeira obra, o livro de poesia Fervor de Buenos Aires, cuja temática 

primordial é a capital portenha, é possível verificar a presença da referência ao elemento 

sonho em oito poemas. No poema Amanecer, a própria cidade de Buenos Aires tem sua 

realidade problematizada nos versos: “y si esta numerosa Buenos Aires no es más que un 

sueño” (BORGES, 2011b, p.16). 

No poema seguinte, a citação no título ao nome Alonso Quijano, nome original do 

personagem Dom Quixote já indica a referência direta à obra de Miguel de Cervantes. 

Sobre o poema e a relação com Cervantes, Borges explica que “sem dúvida Cervantes foi 

sonhado por Deus ou pela consciência universal” (FERRARI, 2009b, p.136).  

 

Sueña Alonso Quijano 
 

El hombre se despierta de un incierto 

Sueño de alfanjes y de campo llano 
Y se toca la barba con la mano 

Y se pregunta si está herido o muerto. 

¿No lo perseguirán los hechiceros 

que han jurado su mal bajo la luna? 
Nada. Apenas el frío. Apenas una 

Dolencia de sus años postrimeros. 

El hidalgo fue un sueño de Cervantes 
Y don Quijote un sueño del hidalgo. 

El doble sueño los confunde y algo 

está pasando que pasó mucho antes. 

Quijano duerme y sueña. Una batalla: 
Los mares de Lepanto y la metralla. 

(BORGES, 2011b, p.145) 

 

Os primeiros versos indicam que um homem acorda durante um sonho que seria 

“incerto”, em que há sabres em um campo, provavelmente de batalha, pois o homem se 

toca para avaliar se está ferido ou morto. Não há outra possibilidade, não se pode estar 

simplesmente ileso, tal a realidade a que está exposto durante a jornada sonhada. E, 
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envolto na atmosfera onírica, o homem se questiona se não estaria sendo perseguido por 

feiticeiros, que teriam lhe rogado uma praga durante o sonho. 

A resposta que é dada pelo sujeito poético, e que pode ser percebida como uma 

representação do sentimento vivido pelo homem retratado no início do poema é: “Nada. 

Apenas el frío. Apenas una dolencia de sus años postrimeros”. Há então a percepção do 

vazio que se permanece fora do sonho, um espaço frio em que não resta nada além da 

indisposição dos últimos anos. Poderíamos perceber um pouco do “horror” do período da 

vigília, um espaço em que remanesce a sensação de desencanto.  

Na sequência, inicia-se então a referência à obra de Cervantes, e, então, o sujeito 

poético apresenta dois níveis de sonho, primeiro o autor, Cervantes, sonha o fidalgo, 

Alonso Quijano; depois, Quijano sonha Dom Quixote. Cervantes ao escrever (ou sonhar) 

o fidalgo, faz com que o personagem também procure um sonho, que se realiza por 

intermédio do Quixote. 

Surge então a proposição da confusão do sonho duplo, mas acrescenta que “algo 

está pasando que pasó mucho antes”, uma indicação de que, na região onírica, a referência 

do tempo não é concreta, e que a realidade ali criada pode sim estar viva, o passado pode 

estar acontecendo agora, durante o sonho. 

O poema é finalizado com a indicação de que Alonso Quijano está dormindo e 

sonhando, e então, na região de seu sonho, surge uma batalha, em que estão convivendo 

a batalha marítima de Lepanto de 1571 – em que nações cristãs enfrentaram o império 

otomano – e a “metralla”, artefato militar criado muito tempo depois. 

É o ponto onde o tempo e o espaço convergem, uma realidade criada e que pode ser 

tão verdadeira quanto aquela que a inspirou. Um sonho em que os seus protagonistas não 

sabem que são personagens de um sonho, e o seu sonhador também não sabe que sonha, 

e que talvez seja ele mesmo, neste momento, fruto do devaneio do poeta que o imaginou. 

Sonhos em comum 

Em ensaio publicado no livro Discussão, denominado O escritor argentino e a 

tradição, Borges apresenta sua visão sobre a problemática de se definir quais seriam as 

características necessárias para definir um escritor argentino ou uma literatura argentina. 

No ensaio, Borges critica a chamada poesia gauchesca, que apresentaria elementos 

artificiais em relação à poesia popular produzida pelos gauchos, especialmente no que se 

refere à linguagem utilizada – profusa em expressões regionais – e aos temas. 
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O autor considera que seria um “equívoco” a crença de que a poesia argentina 

somente deva assim ser considerada caso apresente um evidente matiz local, inclusive 

porque um verdadeiro nativo costuma prescindir da “cor local”, posto que para ele 

aspectos desse tipo lhe pareçam naturais. 

Cecília Meireles, durante sua vida, dedicou grande atenção a temas ligados ao 

folclore brasileiro, tendo publicado diversos estudos nesta área e realizado, inclusive, 

trabalhos nas artes plásticas sobre elementos da cultura popular. Apesar disso, sua obra é 

marcada por uma contemplação permanente sobre o mundo e sobre o tempo, e uma 

confrontação da realidade material efêmera, com algo perene, imutável. 

As características da obra da poeta não costumam apresentar elementos 

relacionados diretamente a uma determinada cor local, ou a regionalismos. Conforme 

Gouvêa (2008), a escrita da poeta, a partir da subjetividade, introduz uma obra “tão vasta 

quanto discreta” em que estão presentes elementos de diversas tradições: 

 

outra aporia [...] refere-se à erudição [...] na escrita da autora, tão vasta 

quanto discreta, à recorrente reminiscência de tradições poéticas e 

filosóficas, universais e da língua portuguesa, desde as mais remotas até 
algumas das práxis contemporâneas - as quais subjazem amalgamadas 

em seu tecido poético, de modo quase sempre velado, sob a aparência 

de simplicidade ou mesmo singeleza. (GOUVÊA, 2008, p.16) 

 

Há, na obra de Cecília Meireles, alusões a várias referências do conhecimento 

humano, tanto no que se refere às tradições ligadas à origem da poeta, como a outras 

consideradas universais. À diferença de Borges, não é comum a referência a autores ou 

obras filosóficas e poéticas nos textos da brasileira, que seria o que Gouvêa (2008) 

considera que está amalgamado no “tecido poético” de forma oculta, e com simplicidade. 

Aspecto comum entre os escritores é a rejeição de ambos ao nacionalismo. Borges, 

que se referia a si mesmo como “um inofensivo anarquista”, considerava o nacionalismo 

como um “dos máximos males desta época [...] do planeta dividido em países, e esses 

países possuidores de fronteiras, de lealdades, de preconceitos...” (FERRARI, 2009b,  

p.82). Por seu turno, a poeta Cecília Meireles defendia “a ideia da fraternidade mundial e 

de uma irmandade que não fosse nacional, isto é, limitada pelos símbolos e pelo 

sentimento de pertencimento típicos das Nações-Estado” (LAMEGO, 2001, p.219). 
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Em um ensaio publicado no ano de 1961, Jorge Luis Borges fez uma apreciação 

crítica de textos do escritor indiano Rabindranath Tagore, vencedor do prêmio Nobel de 

Literatura de 1913. Por vezes, Borges fez restrições públicas à poesia de Tagore, no 

entanto, neste ensaio, demonstra concordar com a tese apresentada pelo poeta indiano, de 

que a ideia de nação seria a raiz de dois males: o nacionalismo e o imperialismo.  

A aproximação de Borges com o pensamento oriental de “ilimitadas posibilidades 

del alma” (BORGES,2011, p.113) ocorrerá também com Cecília Meireles, que, desde 

cedo teria demonstrado interesse pela Índia, sua cultura, religião e literatura. Na crônica 

de viagem Transparência de Calcutá, a poeta afirma que o interesse pela Índia teria 

iniciado “por ocasião da atribuição do prêmio Nobel a Tagore – em 1913, portanto, 

quando contava onze ou doze anos” (GOUVÊA, 2008, p.38). 

A admiração da poeta por Tagore e por Mahatma Gandhi, veio ampliar seu interesse 

pela Índia, país que viria a conhecer apenas no ano de 1953. De acordo com Loundo 

(2007), os primeiros livros de Cecília Meireles, apresentam poemas que, além das 

características parnasianas e neo-simbolistas, demonstrariam a influência do “lirismo 

místico” de Tagore. Posteriormente, a partir da publicação de Viagem, a poeta passaria à 

percepção de que a “ascese espiritual” só é realizável, caso se busque o “conhecimento 

do mundo”, e não evadir-se dele.  

Surge então, na obra da poeta, o que Dilip Loundo denomina “lirismo filosófico”, 

que será marcado pela presença da “filosofia indiana”, um caminho de conhecimento em 

que “o lirismo maduro de Cecília Meireles reflete uma determinação qualificada de 

conhecer a totalidade de um mundo que se faz presente como ponto inicial e como 

destinação final (diferenciada) de sua jornada filosófica” (LOUNDO, 2007, p.133). 

Borges, em entrevista, relatou sua aproximação com a cultura e o pensamento 

orientais após ler, durante sua juventude, obras de Arthur Schopenhauer que faziam 

referência ao budismo. A partir daí, a leitura de livros relacionados ao filósofo alemão, 

ampliaram seu interesse pelo budismo e pelo hinduísmo, especialmente: 

 

Por isso eu acredito que tudo foi pensado no Oriente. [...] De modo que 
eu tenho um enorme respeito e um enorme amor pela filosofia da Índia 

especialmente, e pela da China, porque se eu reconheci tantas coisas 

estudando essas filosofias, com algum conhecimento da filosofia 
ocidental, isso significa que, sem dúvida, há muitas outras coisas que 

eu não reconheci porque ainda não se manifestaram no Ocidente, mas 
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que se manifestarão. Por isso, essas filosofias do Oriente são, de fato, 
inesgotáveis. (FERRARI, 2009a, p.226-227) 

 

A renúncia ascética, elemento presente no hinduísmo, é considerada por 

Schopenhauer como uma forma de negação da vontade, na busca pelo auto-

conhecimento. A ascese deve servir “como mortificação contínua da vontade, com o que 

a satisfação dos desejos, as doçuras da vida, não mais estimulam a vontade, contra a qual 

o autoconhecimento provocou repugnância” (SCHOPENHAUER, 2013, p.443). 

Apesar disso, ao final do seu texto, Schopenhauer estabelece uma crítica à visão de 

evolução existente no hinduísmo e no budismo, contrapondo uma visão niilista da 

existência, sem que haja um prêmio a posteriori: “o que resta após a completa supressão 

da vontade é, certamente, o nada” (SCHOPENHAUER, 2013, p.476-477). 

A poeta Cecília Meireles demonstra, em vários de seus textos, uma espécie de 

desencanto em relação a esta possibilidade. Se por um lado, as doutrinas orientais lhe 

parecem trazer a esperança na unidade do absoluto, numa condição de evolução, por outro 

lado, a perspectiva de um “nada” schopenhaueriano, torna-se de fato assustadora.  

O sonho seria então para a poeta, uma forma de fuga da realidade presente, da 

perspectiva de outros planos, onde haja, como proposto pelos orientais, uma outra 

possibilidade, aperfeiçoada, onde o eterno instante seja uma espécie de nirvana. 

Jorge Luis Borges não aparenta o mesmo desencanto de Cecília Meireles, 

conhecedor e admirador do pensamento oriental é bastante alinhado com a percepção 

proposta por Schopenhauer, em que o pessimismo dá lugar a certa serenidade em relação 

à existência, e que encontra na arte um lenitivo frente ao nada. 

Em Borges, a percepção da criação como uma espécie de sonho divino, em que o 

absoluto está presente em tudo, faz com que o homem seja ele mesmo um sonho, um 

simulacro de realidade. Neste aspecto, o sonho ou o devaneio faz do homem também um 

criador, alguém que estabelece um plano para o universo de infinitos planos e repetições. 

Esta aproximação, possivelmente, tem raiz comum nas ideias propostas por 

Schopenhauer, de quem Borges foi reconhecidamente leitor, e que também buscou no 

pensamento oriental parte da inspiração de sua filosofia.  

De forma semelhante, segundo Gouvêa (2008, p.121) a obra de Cecília Meireles 

apresentaria um “livre pensamento” em que estão presentes, entre outras filosofias, a de 

Schopenhauer. Provavelmente produzidas a partir de ideias e inspirações semelhantes, as 
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obras dos escritores demonstram diferenças na forma como percebem o elemento do 

sonho na realidade, na vida e na morte. 

Em Cecília Meireles há uma certa desesperança no sonho que a vida proporciona, 

e uma expectativa em relação à morte como um sonho onde se alcance um outro estágio, 

aperfeiçoado, próximo da ideia oriental de nirvana. 

Já em Jorge Luis Borges, a realidade da vida é percebida como um sonho criado 

por um autor, que vê a si mesmo como um criador de realidades, uma espécie de deus que 

dá vida a novas realidades e novos personagens, enquanto os imagina durante a vigília. 
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