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INTRODUÇÃO 

Cecília Benevides de Carvalho Meireles é considerada a primeira grande escritora da literatura brasileira e a 

principal voz feminina de nossa poesia moderna. No início de sua carreira literária, Cecília aproximou-se do 

grupo Festa, uma ala espiritualista do modernismo brasileiro. Por esse motivo, suas primeiras publicações 

costumam ser associadas ao Simbolismo, embora a escritora não tenha se filiado a nenhum movimento 

literário. O poema analisado retrata as incompletudes humanas comparadas às fases da lua. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 

No poema o eu lírico se compara com a lua que 

passa por fases que vem e vão. Essas contradições 

fazem alusão às fases do ser humano em que ora 

quer estar sozinho e ora ter companhia.     

 

 

  

         “Tenho fases, como a lua 

         Fases de andar escondida, 

          Fases de vir para rua...” 
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O poema escrito por Cecília Meireles compara as 

fases do amor com as fases da lua, mostrando que o 

encontro só se sustenta pelo desejo de estar junto 

mesmo com as arestas que existem. A melancolia 

sustentada pelo poema é a ideia de querer estar 

sozinho, mas ao mesmo tempo precisar de 

companhia. Adverso quer dizer contrário, logo “Lua 

Adversa” é um paradoxo entre estar só e ao mesmo 

tempo desejar a companhia de alguém, ou seja, a 

pessoa que se encontra inversa à pessoa amada, 

poderá ser encontrada nos avessos da vida em algum 

momento, pois todo avesso tem o seu lado direito. 

Contudo, isso não significa que ela não possa se 

entregar inteiramente de corpo e alma durante essas 

fases. Esse descompasso entre o estar só e ter ao 

mesmo tempo desejo por uma companhia, constitui a 

contradição do amor para criar as relações amorosas. 

O eu lírico fica recluso assim como a lua em sua 

fase minguante e depois aparece totalmente como a 

lua cheia. Portanto, diante do poema far-se-á a arte 

do desencontro entre o estar só e o querer estar 

junto, é a ilusão de que o amor é uma forma de 

estar sozinho com o outro.  

Esse desencontro gera tristeza, por não conseguir 

ser inteiramente de alguém mesmo nas fases que 

se “vem para rua”, a pessoa não encontra mais 

quem ela deixou para trás na sua fase de estar 

sozinha. 

O poema “Lua Adversa” de Cecília Meireles é 

modernista e portanto apresenta versos livres, 

liberdade na escolha de palavras, síntese na  

linguagem, parágrafos curtos e busca da linguagem 

brasileira. 
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