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Introdução

Natural de Porto Alegre, Lara de Lemos (1923-
2010) foi uma poetisa reconhecida em seu tempo.
Sua notável produção literária recebeu diversos
prêmios, entre eles o Prêmio Jorge de Lima, do
Instituto Nacional de Poesia, por Aura Amara (1968)
e o prêmio Açorianos de Poesia, por Dividendos do
Tempo (1995).

Objetivo 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a
melancolia na poesia de Lara de Lemos,
observando como os traços relacionados a
esta condição se manifestam nos livros
Aura Amara (1968) e Águas da Memória
(1990).

Desenvolvimento

A partir da leitura de Aura Amara (1968) e
Águas da Memória (1990), serão
estabelecidas relações entre os elementos
recorrentes nos poemas e os aspectos
distintivos da melancolia observados por
Sigmund Freud em seu artigo “Luto e
Melancolia” (1917).

(Lara de Lemos, aos catorze anos)

Metodologia

A metodologia de pesquisa foi qualitativa. A
partir da constatação da recorrência do tom
melancólico na escrita de Lara de Lemos, foram
selecionados sete poemas contidos em Aura
Amara (1968) e Águas da Memória (1990) como
corpus deste estudo. Na sequência, analisou-se
os poemas à luz dos conceitos de melancolia
propostos pela Psicanálise

Considerações Finais 

A pesquisa, que ainda está em andamento,
permite uma observação do reflexo dos aspectos
próprios da condição de um indivíduo
melancólico na poética de Lara de Lemos.
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