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            Vale a pena ler este livro porque… nos ensina muitas coisas e é tão bonito! 
 
Biografia       
                                         
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN, poetisa e contista 
portuguesa, nasceu no Porto, no seio de uma família aristocrática, 
e aí viveu até aos dez anos, altura em que se mudou para Lisboa. 
De origem dinamarquesa por parte do pai, a sua educação 
decorreu num ambiente católico e culturalmente privilegiado que 
influenciou a sua personalidade. Frequentou o curso de Filologia 
Clássica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 
consonância com o seu fascínio pelo mundo grego (que a levou igualmente a 
viajar pela Grécia e por toda a região mediterrânica), não tendo todavia chegado 
a concluí-lo.  
 
Teve uma intervenção política empenhada, opondo-se ao regime salazarista (foi co-
fundadora da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos) e também, após o 
25 de Abril, como deputada. Presidiu ao Centro Nacional de Cultura e à Assembleia 
Geral da Associação Portuguesa de Escritores. O ambiente da sua infância reflecte-
se em imagens e ambientes presentes na sua obra, sobretudo nos livros para 
crianças. Os verões passados na praia da Granja e os jardins da casa da família 
ressurgem em evocações do mar ou de espaços de paz e amplitude. A civilização 
grega é igualmente uma presença recorrente nos versos de Sophia, através da sua 
crença profunda na união entre os deuses e a natureza, tal como outra dimensão da 
religiosidade, provinda da tradição bíblica e cristã. A sua actividade literária (e 
política) pautou-se sempre pelas ideias de justiça, liberdade e integridade moral. A 
depuração, o equilíbrio e a limpidez da linguagem poética, a presença constante da 
Natureza, a atenção permanente aos problemas e à tragicidade da vida humana são 
reflexo de uma formação clássica, com leituras, por exemplo, de Homero, durante a 
juventude. Colaborou nas revistas Cadernos de Poesia (1940), Távola Redonda 
(1950) e Árvore (1951) e conviveu com nomes da literatura como Miguel Torga, 
Ruy Cinatti e Jorge de Sena. Na lírica, estreou-se com Poesia (1944), a que se 
seguiram Dia do Mar (1947), Coral (1950), No Tempo Dividido (1954), Mar Novo 
(1958), O Cristo Cigano (1961), Livro Sexto (1962, Grande Prémio de Poesia da 
Sociedade Portuguesa de Escritores), Geografia (1967), Dual (1972), O Nome das 
Coisas (1977, Prémio Teixeira de Pascoaes), Navegações (1977-82) e Ilhas (1989). 
Este último voltou a ser publicado em 1996, numa edição de poemas escolhidos 
acompanhada de fotografias de Daniel Blaufuks. Em 1968, foi publicada uma 
Antologia e, entre 1990 e 1992, surgiram três volumes da sua Obra Poética. 
Seguiram-se os títulos Musa (1994) e O Búzio de Cós (1997). Colaborou ainda com 
Júlio Resende na organização de um livro para a infância e juventude, intitulado 
Primeiro Livro de Poesia (1993). Em prosa, escreveu O Rapaz de Bronze (1956), 
Contos Exemplares (1962), Histórias da Terra e do Mar (1984) e os contos infantis A 
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Fada Oriana (1958), A Menina do Mar (1958), Noite de Natal (1959), O Cavaleiro da 
Dinamarca (1964) e A Floresta (1968). É ainda autora dos ensaios Cecília Meireles 
(1958), Poesia e Realidade(1960) e O Nu na Antiguidade Clássica (1975), para além 
de trabalhos de tradução de Dante, Shakespeare e Eurípedes.  
A sua obra literária encontra-se parcialmente traduzida em França, Itália e nos 
Estados Unidos da América. Em 1994 recebeu o Prémio Vida Literária, da Associação 
Portuguesa de Escritores e, no ano seguinte, o Prémio Petrarca, da Associação de 
Editores Italianos. O seu valor, como poetisa e figura da cultura portuguesa, foi 
também reconhecido através da atribuição do Prémio Camões, em 1999.  
Em 2001, foi distinguida com o Prémio Max Jacob de Poesia, num ano em que o 
prémio foi excepcionalmente alargado a poetas de língua estrangeira.  
Em Agosto do mesmo ano, foi lançada a antologia poética Mar. Em Outubro 
publicou o livro O Colar. Em Dezembro, saiu a obra poética Orpheu e Eurydice, onde 
o orphismo está, mais uma vez, presente, bem como o amor entre Orpheu, símbolo 
dos poetas, e Eurídice, que a autora recupera num sentido diverso do instaurado 
pela tradição helénica. 
 
In 
 
http://www.astormentas.com/din/biografia.asp?autor=Sophia+de+Mello+Breyner+Andresen 
 
Sinopse (resumo da obra) 
O Rapaz de Bronze é um livro infantil escrito por Sophia de Mello Breyner, editado 
em 1956. É ilustrado por Júlio Resende e constituído por quatro capítulos: As flores, 
O Gladíolo, Florinda e A Festa.O 1.º capítulo fala do jardim, dos gladíolos que se 
acham superiores às outra flores só porque são colhidos e porque vivem num jardim 
de buxo. Fala da paixão secreta e pequenina dos gladíolos das Camélias, da paixão 
um pouco maior dos gladíolos pelas Orquídeas e pelas Begónias e pela paixão sem 
limites dos gladíolos pelas tulipas, fala também que uma tulipa no mercado vale uma 
fortuna mas, no coração de um gladíolo, uma tulipa vale muito mais, fala que as 
tulipas são descendentes das tulipas holandesas do Príncipe de Orange, fala que as 
tulipas para os gladíolos são caras, bem vestidas e com um perfume espantoso.O 2.º 
capítulo fala do novo gladíolo que nasce e pensa que é o melhor do mundo e que 
quando ouve a dona de casa a dizer ao jardineiro para não colher mais gladíolos ele 
fica triste e por isso decide fazer um festa, mas, para isso, ele tem de pedir 
autorização ao Rapaz de Bronze que ao príncipio diz que não mas depois aceita. 
Então ele vai falar com a Begónia e com a Orquídea que decidem fazer uma 
Comissão de Organização em que entra: o Gladíolo, a Begónia, a Orquídea, a Rosa, a 
Tulipa e o Cravo.O 3.º capítulo fala de uma menina chamada Florinda e é quando a 
Comissão Organizadora decide quem vai à festa, a orquestra, a decoração e o que 
vão pôr na jarra.O 4.º e último capítulo fala quando um rouxinol vai a casa de 
Florinda e lhe pede para ela ir para a floresta e ela segue-o e encontra o Rapaz de 
Bronze que lhe diz que o lugar dela é na jarra. Pouco tempo depois aparecem todas 
as flores excepto a Tulipa que ao fim de três danças chega vestida de amarelo. Ela 
põe-se a ver a sua imagem enquanto o Gladíolo fala com ela. O Nardo pede-lhe para 
ela dançar com ele e o Gladíolo fica zangado. Ao fim de três danças o Nardo cheira o 
perfume da flor do Muget e deixa a Túlipa só. Quando Florinda tinha quinze anos 
voltou ao jardim do Rapaz de Bronze e deu um passeio com ele. 

In 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Rapaz_de_Bronze 
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O conto, que aborda o tema da distinção entre a verdade e a mentira, foi escrito em 
1956 e a acção decorre num jardim onde há uma estátua de bronze que à noite 
ganha vida."Muitos dos meus contos para crianças foram inspirados por praias, 
casas, jardins, parques e pinhais da minha infância", escreveu Sophia de Mello 
Breyner sobre a origem do conto, explicando que este se inspirou numa casa da sua 
avó rodeada de jardins, a Quinta do Campo Alegre, no Porto. 
Florinda regressa ao jardim da sua infância muitos anos depois de o ter visitado pela 
última vez. Guiada pelo Rapaz de Bronze, a estátua que à noite se transforma no rei 
do jardim, recorda a noite em que um belo Gladíolo fez uma festa para a qual foi 
convidada. 
 
In 
 
http://www.plenitude.com.pt/index.php?q=C/NEWSSHOW/1200 
 
Mais obras desta autora no centro de recursos 
Primeiro livro de poesia : poemas em língua portuguesa para a infância e adolescência 
A árvore 
O Cavaleiro da Dinamarca 
A menina do mar 
Livro Sexto 
O Cristo Cigano 
Poesia 
O nome das coisas 
O Búzio de Cós 
 
 
Ligações a propósito 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sophia_de_Mello_Breyner 
 
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/figuras/smellobreyner.html 

http://bibliotecaemlinha.blogspot.com/2007/06/o-rapaz-de-bronze.html 

Diapositivos em Powerpoint de auxílio ao estudo da obra 

http://www.porto.ucp.pt/projectos/kidzlearn/portugues/TematicasdeSophia.htm 

http://sol.sapo.pt/blogs/olindagil/archive/2007/01/16/_2200_O-RAPAZ-DE-
BRONZE_2200_-de-Sophia-de-Mello-Breyner-Andresen.aspx 

Estudo da obra 

 

 

 

 

 

 


