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 O presente artigo objetiva refletir sobre a potencialidade do discurso poético no processo de 

humanização do ser. Para isso, faremos a diferenciação da linguagem poética e da utilizada no cotidiano 

a fim de, ao refletir sobre as especificidades de sua construção, verificar como seu senso de 

desconstrução e mobilização inusitada do discurso verbal ativa a sensibilidade, a criatividade dos 

leitores, possibilitando a eles construir novas concepções não só da realidade circundante, mas também 

dos processos interiores experimentados por sua subjetividade. Nesse processo de construção interior, 

caminha a poesia ao lado do leitor, sugerindo-lhe novas possibilidades de existir, de ser e de agir 

socialmente e individualmente 

 
 
 
 
 
 

RESUMO 
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PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

Este artigo objetiva refletir sobre a relação existente entre as artes, especificamente a poesia, e o 

processo de humanização dos seres. As manifestações artísticas trabalham com elementos que permitem 

às pessoas rever os aspectos por elas trabalhados. À tomada de uma paisagem, um fato, um sentimento, 

uma palavra ou um conceito são agregados elementos não pertencentes ao seu universo, rompendo com 

sua sintaxe; quando isso ocorre, uma sensação de estranheza e espanto são geradas nos 

espectadores/leitores da obra em questão e, passada esta primeira sensação, o real passa a ser 

questionado, ou mesmo novas possibilidades de interpretá-lo são consideradas. 

Este movimento amplia a percepção dos objetos tocados pelo trabalho artístico, além de estimular 

os sentidos básicos. Assim, o contato com tais manifestações trabalha com a racionalidade e estimula a 

inteligência, pois constitui-se como desafio a ela; isso é fato. Contudo, é também sabido que outras esferas 

são estimuladas nesse processo.  

A oportunidade de apurar a visão a partir de tons combinados inusitadamente em uma tela, oferecendo-

nos um “retrato” antes não concebido por nós; de conhecer/perceber sons antes não captados por 

combinações harmoniosas em uma música e reportar-se ao campo aberto, aos salões... ou aos cenários 

aos quais pudermos ser levados por meio dos sons; captar palavras movimentando-se ou servindo a outros 

fins que não os utilizados cotidianamente, vê-las libertarem-se de uma relação compulsória e instituída 

socialmente abre um caminho para o trabalho com potencialidades humanas e revela, além de sua 

insatisfação com o que chamamos “real”, seu talento para a recriação do real. Dessa forma, estamos 

desenvolvendo habilidades que estão além das capacidades de reprodução, cópia e cálculo: estamos 

trabalhando com aspectos que nos caracterizam como seres humanos, pensantes e criativos.. 

 

 

2. O CARATER HUMANIZADOR DAS ARTES, EM ESPECIAL DA POESIA, E O DIREITO DE 

ACESSO A TAIS PRODUÇÕES POR MEIO DA LEITURA 

 

Ao partirmos do papel que a leitura desempenha no processo de formação, atemo-nos às palavras 

de Azevedo (2009, p. 335), segundo o qual: “ler é atribuir significados, é interpretar o mundo produzindo 

sentidos, traduzindo fatos e imagens para sua própria codificação, tentativa de recontar a aventura humana 

por meio das linguagens”. Tais palavras nos permitem constatar o caráter humanizador da leitura, uma vez 

que nos conecta aos nossos semelhantes, que compõem a sociedade na qual vivemos, e ao universo em 

que estamos inseridos.  

A arte de modo geral, em nosso caso particularizando a poesia, é expressão cultural, social e 

histórica em cujas tramas observa-se o delinear da história das ações humanas, a escolha de seus 

caminhos e o registro de sua subjetividade desde os tempos da antiguidade clássica. Assim, coloca-se o 

artista, o escritor, como o alguém que, ao longo da história e por meio da leitura, tem proposto desafios que 

instiguem a imaginação e a inteligência dos leitores, a fim de que eles deixem o papel de expectadores 

passivos do real e participem ativamente de seu processo de construção e reconstrução. 

Faz-se necessário esclarecer aos leitores os conceitos a partir dos quais compreendemos 

“humanização”; ele foi desenvolvido por Antonio Cândido, em seu texto “O direito à literatura” (1995).  O 

termo pode ser compreendido como:   

 



o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 

como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 

próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 

vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o 

cultivo do humor. (p. 249) 

 

 

Dessa forma, sendo uma das “guardiãs” da história das ideias projetadas pelo homem e 

constituindo-se como um artefato cultural que permite a satisfação de necessidades básicas do ser humano, 

o contato com as produções literárias pode ser considerado um direito que, sobretudo a escola, deve 

assegurar aos cidadãos.  

Sobre o direito de acesso às manifestações artísticas concebidas por uma determinada sociedade, 

Candido (1995), no primeiro momento de seu texto, propõe alguns questionamentos sobre bens 

“indispensáveis” ou não para a sobrevivência e o desenvolvimento humanos. Desse modo, em seu percurso 

argumentativo, o autor afirma que, em nenhum outro momento histórico, o homem alcançou a racionalidade 

técnica e o domínio da natureza que podemos observar nos dias atuais; esses avanços poderiam auxiliar na 

solução de problemas materiais do homem, como a alimentação. Contudo, em uma época em que a 

racionalidade avança a níveis nunca antes vistos, a:  

 

irracionalidade do comportamento é também máxima, servida freqüentemente 

pelos mesmos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. Assim, 

com a energia atômica podemos ao mesmo tempo gerar força criadora e destruir a 

vida pela guerra; com o incrível progresso industrial aumentamos o conforto até 

alcançar níveis antes nunca sonhados, mas excluímos dele as grandes massas 

que condenamos à miséria [...]. (p. 235) 

 

Portanto, se na Antiguidade não era possível pensar em uma distribuição igualitária dos bens 

materiais pela ausência de técnicas, sendo necessária a exploração da força humana, nos nossos dias já é 

possível pensar nisso, embora o façamos pouco. Sistemas de ideias produzidas nos séculos XVIII e XIX, 

como o liberalismo e o socialismo, segundo o autor, abriam perspectivas para a resolução dos problemas 

sociais: o domínio da técnica, a instrução das massas e o saber levariam necessariamente ao bem-estar de 

todos. 

 A busca pelos ideais de igualdade e justiça sociais conduz ao movimento pelos direitos humanos 

que, por sua vez, entreveem a solução para os desarranjos gerados pela desigualdade. Embora a violência 

e a corrupção ainda não sejam questões resolvidas, a imprensa, os políticos e demais setores da sociedade 

não o veem como fatos naturais, o que nos permite afirmar que não são mais vistos com naturalidade e 

indiferença. Há, então, uma consciência, cada vez mais difundida, de que a desigualdade pode ser 

amenizada por meio do progresso dos atuais recursos técnicos e dos atuais meios de organização social.  

 Entretanto, pensar em direitos humanos relacionando-os aos bens considerados fundamentais 

(como casa, comida, instrução, saúde) é questão já discutida e sabida. “Mas será que pensam que o seu 

semelhante pobre teria direito a ler Dostoievski ou ouvir quartetos de Beethoven?” (CANDIDO, 1995, p. 

239). Conceber tal ideia seria considerar que são bens indispensáveis ao ser não só aqueles que garantem 

a sobrevivência física, mas também os que asseguram seu desenvolvimento integral: psíquico, afetivo, 

espiritual; entre esses bens, estariam o direito à crença, à opinião, ao lazer, à arte e a literatura. 



 A literatura, e por extensão a poesia, tomada por esse viés, constitui-se como um direito 

fundamental para o ser humano, pois consiste em uma manifestação cultural produzida em todos os 

tempos, respondendo à necessidade de criar objetos em que o olhar poético, o universo ficcional e a 

reflexão sobre os fatos e mistérios do real estejam presentes: 

 

O sonho assegura durante o sono a presença indispensável deste universo, 

independentemente da nossa vontade. E durante a vigília a criação ficcional  ou 

poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está 

presente em cada um de nós, analfabetou ou erudito – como anedota, causo, 

história em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba 

carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no 

ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um 

romance.  

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da 

ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece 

corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja 

satisfação constitui um direito. (CANDIDO, 1995, p. 242 – grifo nosso) 

 

 

Assim, é possível afirmar o acesso à poesia como um direito por ser fator indispensável de 

humanização, por atuar no subconsciente e no inconsciente; cada sociedade cria suas manifestações 

ficcionais e artísticas segundo seu conjunto de crenças, símbolos e o contato com tais produções afirma sua 

presença nos indivíduos e influencia sua formação como ser social, cultural e histórico.  

A literatura permite aos leitores experimentarem sentimentos, no universo ficcional, antes de eles os 

experienciarem em suas vivências reais. Há nela uma “poderosa força indiscriminada na iniciação na vida” 

(CANDIDO, 1995, p. 244), não explorando somente as possibilidades a que chamamos “boas” do ser 

humano, mas trazendo as facetas ditas “ruins”, obscuras presentes na constituição dos seres; nesse 

sentido, a literatura “humaniza em sentido profundo, porque faz viver.” (p. 244) 

Sobre a possibilidade de experienciar vivências por meio da leitura de obras artísticas, 

consideremos o poema de Paulo Leminski (1994, p. 125): 

 

amar é um elo 

entre o azul 

e o amarelo 

 

É possível observar a visão sensível do eu lírico para a linguagem, ao perceber, dentro da palavra 

“amarelo” a união das palavras “amar” e “elo”; ao despertar o leitor para esse fato, oferece-lhe, por meio do 

trocadilho, uma visão particular sobre o ato de amar: amar seria construir elos entre elementos diferentes, e 

não por isso menos harmônicos. Contudo, a ideia não nos é partilhada por um discurso corriqueiro, mas 

sugerida por meio de uma palavra de uso frequente, mas considerada fora de seu contexto: o inesperado 

do uso provoca o demorado olhar do leitor para o texto, para o contexto da palavra e para si mesmo – ei-lo 

mergulhado no universo da palavra que lhe oferece , ela mesma, novas  possibilidades de concretização, de 

uso, em uma simbologia que aponta para a possibilidade de remanejar elementos do real antes estagnados 

– a palavra ressiginifica-se na tentativa de apontar possibilidades de re-significação de si mesmo e de seus 

caminhos interiores. Assim, diferente da linguagem presente em textos informativos e acadêmicos: “O 

discurso artístico valoriza a matéria-prima: a palavra (sons), e extrai de seu interior, e de suas combinações, 



efeitos de sentido que adensam a carga expressiva e semântica, tanto numa única direção significativa, 

como ampliando essas direções”. (MICHELETTI, 1995, p. 55) 

Como educadora, a escritora Cecília Meireles preocupava-se com a relevância das obras 

apresentadas à criança, afirmando que o desenvolvimento do senso estético dos leitores dependeria de, 

desde cedo, serem apresentadas a ela obras criativas e artisticamente revantes: 

 

Um livro de literatura infantil é, antes de mais nada, uma obra literária. Nem se 

deveria consentir que as crianças freqüentassem obras insignificantes, para não 

perderem tempo e prejudicarem seu gosto. Se considerarmos que muitas 

crianças, ainda hoje, têm na infância o melhor tempo disponível da sua vida, que 

talvez nunca mais possam ter a liberdade de uma leitura desinteressada, 

compreenderemos a importância de aproveitar essa oportunidade. (MEIRELES, 

1984, p. 123) 

 

As palavras da escritora nos apontam para a necessidade de desenvolver o gosto e o contato com 

obras que estimulem a sensibilidade, a criatividade, a capacidade de linguagem dos leitores; a escola deve 

ser ponte para o acesso a tais obras, que se constituem como bens culturais acumulados pela humanidade, 

aos quais eles têm direito ao acesso. Contudo, a sala de aula, muitas vezes, não se configura como o 

espaço em que se darão as leituras prazerosas e descompromissadas de fins utilitários: ele estará a serviço 

da praticidade, encarando a poesia, e os textos literários em geral, como algo frívolo e sem importância.  

Sendo assim, a leitura dos textos no ensino fundamental reduz-se a práticas de decodificação, 

como identificar personagens, espaços, sequência de ações, enfim, volta-se à extração de elementos da 

camada superficial das obras, detendo-se apenas em seu nível informativo. No ensino médio, o trabalho se 

desenvolve a partir de listagens de autores e obras cujos enredos devem ser memorizados pelos alunos por 

ocasião dos concursos vestibulares. Quanto à leitura de poesias, fica-se restrito à recitação mecânica dos 

versos em datas comemorativas. 

Segundo Micheletti (1995, p. 56), a escola é uma instituição claramente a serviço de uma sociedade 

capitalista e voltada para a tecnologia e o acúmulo de bens. Nesse contexto, valoriza-se a linguagem 

conceitual, voltada para a transmissão clara e objetiva da informação: “As comunicações interpessoais 

ficam restritas a trocas de um capital técnico e científico acumulado, bem como à transmissão de valores 

morais que a sociedade deseja perpetuar, para manter não só a sua organização, mas para garantir certas 

hegemonias”. 

Constitindo-se como espaço fundamental da promoção e do desenvolvimento da capacidade leitora 

dos alunos, a escola deveria, desde os primeiros anos de alfabetização, enxergar na literatura e na poesia a 

possibilidade de um trabalho mais amplo e efetivo não só em relação às habilidades linguísticas, mas 

também existenciais; captar o pulsar dos textos que propiciam momentos de lazer e prazer, que preenchem 

o vazio existente em cada ser em uma “espécie de ânsia, de desejo que é ao mesmo tempo emoção e 

razão, que é sentir e pensar” (MICHELETTI, 1995, p. 57). 

 

 

3. A POESIA COMO DISCURSO ELABORADO 

 

Segundo Jakobson, em “O que fazem os poetas com as palavras?” (1973, p. 5), a poesia é um fato 

inelutável: ela existe em todos os grupos étnicos e é um fenômeno tão universal quanto a linguagem. Ao 



lado da linguagem cotidiana, existe a poesia, sendo considerada pelo crítico formalista o domínio mais 

criativo da linguagem, visto todos os seus níveis, quais sejam, o fônico, o formal, o morfossintático e o 

semântico, serem passíveis de múltiplas significações.  

Para que tais níveis sejam percebidos, é preciso educar o ser para o contato com as artes, com as 

manifestações culturais desenvolvidas pelas sociedades, para que potencialize seus sentidos na percepção 

do real. Sobre a importância do desenvolvimento da perspectiva estética nos esclarece Coelho: 

 

A verdadeira Arte (aquela que resulta de um ato criador) expressa algo vital para o 

homem, porque direta ou indiretamente ela se nutre de valores essenciais para a 

existência humana. Já é ponto pacífico de discussão a afirmação feita por 

fenomenólogos ou sociólogos, de que nós não veríamos o Universo, não o 

entenderíamos, nem poderíamos habitá-lo, nem mesmo conheceríamos a nós 

mesmos sem a perspectiva estética. É ela que condiciona nosso modo de pensar, 

de amar, de desejar, agir e perceber o mundo... A arte é uma espécie de ponte 

entre a realidade com que nos rodeia e o mundo dos valores ocultos, onde 

pressentimos todas as respostas para indagações essenciais que assaltam o 

homem, quando este toma consciência de ser um EU situado em um universo 

incomensurável e incompreensível. (1993, p. 37) 

 

 A partir das palavras da autora, atestamos a importância do contato com os objetos artísticos em 

geral, pois é a partir deles que o ser humano supre suas necessidade de fantasiar e criar, que vivencia 

emoções significativas para o seu desenvolvimento afetivo, que ativa o seu intelecto a fim de produzir 

conhecimentos e recriá-los. É a partir do olhar sensível do artista aos aspectos que nos rodeiam que 

libertamos nossas visões das amarras do automatismo cotidiano. Nesse aspecto, muito auxilia o contato 

com a linguagem poética. 

Entretanto, para compreender a poesia como um modo de expressão linguística diferenciado em 

relação ao empregado no uso da linguagem cotidiana, as características específicas que a compõem, faz-se 

necessário diferenciar o uso referencial da linguagem de seu uso artístico. Iniciemos a diferenciação pelo 

primeiro deles. 

A significação e o uso dos signos linguísticos empregados na linguagem cotidiana é convencionada 

socialmente, a fim de que os indivíduos possam obter êxito no contexto comunicativo. Segundo Borba 

(1984, p. 45), do ponto de vista social, a linguagem caracteriza-se por um conjunto de hábitos aprendidos e 

difíceis de mudar; se precisa ser “aprendida”, a língua é uma convenção, resultado de um acordo implícito 

entre os indivíduos, e obtida por tradição. Por essa razão, ela é tida como uma instituição social, sendo 

exterior ao indivíduo, o qual não possui, a princípio, autonomia nem para (re)criá-la e nem para modificá-la. 

Dessa forma, a linguagem institui-se como código de relações e de regras, um mecanismo de natureza 

abstrata que só cumpre sua função quando utilizada pelos indivíduos. A linguagem utilizada nesse contexto 

objetiva, unicamente, captar a ideia veiculada por um potencial interlocutor: dita a frase, “desaparecem” as 

palavras e perdura o sentido. Sob essa ótica, podemos classificar a linguagem cotidiana como utilitária, pois 

a construção de frases e orações visa a um objetivo específico e a circunstâncias pontuais: exprimir a 

necessidade de um objeto, dar um comando, expressar um desejo. Ao utilitarismo acrescenta-se o 

conservadorismo da língua, que precisa manter-se em equilíbrio para permitir a comunicação. 

Já a linguagem poética não obedece a regras linguísticas instituídas socialmente; ao contrário, é 

regida por suas próprias leis, podendo ser considerada, segundo Valéry (1991, p. 208), “uma linguagem 

dentro de uma linguagem”. Seu intento é permitir que a atenção seja voltada às palavras, ou seja, a poesia 



utiliza a matéria verbal de modo a retirar as palavras de seu contexto habitual, atribuindo a elas um novo 

uso e restaurando sua pluralidade de significados. A linguagem poética não visa a um objeto preciso: ao 

contrário, institui-se como um sistema cujo fim está em si mesmo. Assim, sendo uma arte da linguagem, a 

poesia objetiva transformar as palavras não em sentido, mas em percepção; sua base está no prazer 

estético causado pelo novo olhar à realidade e não no utilitarismo da linguagem corrente, a qual passa 

rapidamente pelas palavras a fim de atingir seu sentido.  

 Desse modo, considerando o poema como um meio de recriação do real, incluímos em nossa 

argumentação a concepção de Chklovski (1973) sobre a arte. O artista, ao articular os vários elementos 

sensíveis na composição do objeto estético, instaurará uma ruptura na sintaxe dos mesmos. Tal ruptura 

intensificará a percepção desse objeto, permitindo-nos (re)vê-lo e (re)experimentá-lo; eis o “papel” da arte: 

incluir na apresentação dos objetos estéticos não uma sensação de reconhecimento da realidade, mas a de 

percepção da mesma. Esses procedimentos correspondem ao que o crítico formalista chamou de 

“singularização” e “estranhamento”, processos artísticos que primam pela quebra do automatismo presente 

na vida diária.  

 Tomemos como exemplo desse modo singular de expressão da linguagem poética o poema 

“Assovio”, de Cecília Meireles: 

 

Assovio 

 

Ninguém abra a sua porta 

para ver o que aconteceu: 

saímos de braço dado,  

a noite escura mais eu. 

 

Ela não sabe o meu rumo, 

eu não lhe pergunto o seu: 

não posso perder mais nada, 

se o que houve já se perdeu. 

 

Vou pelo braço da noite,  

levando tudo o que é meu: 

- a dor que os homens me deram, 

e a canção que Deus me deu.  (MEIRELES, 1958, p. 109) 

Em uma leitura superficial desse poema, poderíamos dizer que temos o “desabafo” de um eu lírico 

em estado de desencanto com a humanidade e com uma situação de perda e de dano, aludidas, 

respectivamente, no terceiro verso da segunda e terceira quadras. Contudo, em uma análise mais 

acurada, veremos a linguagem poética transcender as possíveis interpretações temáticas passíveis de 

realização diante de um poema e realizar uma verdadeira obra artística, valendo-se da aproximação 



inusitada entre palavras, da combinação íntima entre som e sentido, da criação de imagens singulares, 

entre outros. 

Por meio da contagem das sílabas poéticas, podemos afirmar que o poema é regular: ele organiza-

se em estrofes com o mesmo número de versos (quadras) e apresenta em cada verso o mesmo número 

de sílabas poéticas (sete), com exceção do segundo verso da primeira quadra (oito). Observamos 

também o fato de, ao longo do poema, os acentos manifestarem-se em todas as posições silábicas, 

menos na sexta, e de a última sílaba ser sempre acentuada. Desse modo, concluímos que a 

regularidade está mais na quantidade de sílabas poéticas do que na acentuação, pois esta alterna-se de 

acordo com os sentidos a serem explorados. 

O trabalho com a métrica do poema, a fim de tornar sua estrutura regular, e com a acentuação das 

sílabas poéticas, gerando a tensão acima explicitada, é mais um argumento a favor da primazia da 

linguagem poética sobre a linguagem cotidiana, já que afirma a primeira como resultado de um trabalho 

artístico com as palavras, as quais passam a ser poéticas quando deslocadas de seu contexto utilitário. 

O poema “Assovio” é composto de dualidades. São elas:  

1. Interior e exterior: o abrir da porta sinalizaria, simultaneamente, um espaço interior ao eu lírico -  sua 

subjetividade - e um exterior a ele - a realidade – sendo essa a causa de sua dor;  

2. Passado e presente:  indica uma relação de dor e perda, acontecidas num passado, anunciado pelos 

verbos “perder” e “dar”, conjugados no tempo verbal pretérito perfeito, e uma ligação com a situação 

presente, concretizada pelo canto do eu lírico; 

3. Assovio e grito: há uma tensão entre o título do poema e seus versos, pois o “assovio” sugere 

suavidade, confidência, ao passo que, no poema, é perceptível o tom de forte descontentamento do eu 

lírico, aspecto semelhante a um grito, a um desejo de externar um sentimento sombrio, sugerido, por sua 

vez, pelo emprego da imagem da “noite”;  

4. Perda e ganho: a perda estaria relacionada à esperança do eu lírico e, o ganho, da canção, que 

poderia ser considerada uma imagem sugestiva para indicar o ganho da experiência após a vivência de 

situações profundamente tristes; essa relação também é sinalizada pela conjunção aditiva “e” que fecha 

o poema na última estrofe. 

O recurso de humanizar a noite confere ao poema um tom de penumbra, tom esse intensificado 

pelo sintagma nominal “noite escura”, no quarto verso da primeira estrofe. No sintagma, o adjetivo “escura” 

explicita o atributo [+ escuro], já inerente ao substantivo “noite”. Esse procedimento sugere uma “noite 

dentro da noite” ou, ainda, “uma noite dentro do escuro”; tal noite refere-se, portanto, ao interior do eu lírico 

preenchido pela dor, sendo essa sugerida pelo tom sombrio fornecido pela imagem da noite.   

Ao analisarmos as rimas, percebemos que todas elas, além de formarem rimas ricas, classificação 

para as rimas estabelecidas a partir de classes gramaticais diferentes, quais sejam aqui, verbo e pronome, 

são feitas em “-eu”: “aconteceu/eu”, “seu/perdeu”, “meu/deu”. Tais rimas podem ser interpretadas como 

explosões da tentativa do eu lírico de explicitar seu descontentamento face aos demais homens. As rimas 

terminadas em “eu”, indicativas do pronome pessoal, também podem ser vistas como um índice formal das 

marcas de subjetividade do eu lírico, reforçadas pelo fato de as rimas em “-eu” serem todas acentuadas; 

essas marcas seriam responsáveis por conferir um tom intimista ao texto.  



No primeiro verso do poema, “Ninguém abra a sua porta”, instaura-se uma ambiguidade pelo uso do 

pronome possessivo “sua”. Tal pronome pode referir-se tanto a uma potencial terceira pessoa a quem o 

discurso poderia ser endereçado pelo eu lírico quanto à própria noite (“não abra a porta da noite”), em uma 

referência ao interior do eu lírico, como se a noite estivesse impregnada em seu interior; sendo assim, o 

imperativo contido no primeiro verso pode ser lido como a expressão do desejo de estar só, na errância da 

noite, situação de divagar sugerida pelo título “assovio”, numa atitude de profunda introspecção.  

Na última quadra, encerrando o poema, temos a confissão do incômodo do eu lírico, que se revela 

descontente com as perdas ocasionadas ao longo de sua existência; contudo, tais perdas são 

indeterminadas, pois os dois elementos revelados no texto são os sentimentos de dor e a possibilidade de 

expressá-la por meio da canção. Esses sentimentos são expressos não só como algo restante ao eu, mas 

também como uma lamentação, sendo essa marcada na escrita poética pelo travessão. 

A canção oferecida ao eu lírico, aludida no último verso do poema, consiste em uma possibilidade 

de amenizar seu descontentamento; e o texto poético constrói-se como a concretização dessa 

possibilidade. Na linguagem corrente, esse descontentamento poderia suceder-se na forma de uma 

conversa informal entre pessoas afins, com o intuito de obter uma solução, de sentir-se aliviado após a 

confissão do fato causador da tristeza. No texto, o “descontentamento” será apenas um “motivo” para a 

escrita poética, a qual procurará, por meio da utilização de recursos artísticos, como imagens, figuras 

sonoras e semânticas, universalizar o sentimento, unindo a palavra, o poema, ao espírito, através da 

significação resultante da indissolubilidade entre o som e o sentido das palavras componentes do texto 

poético. Em “Assovio”, delineia-se a expressão de descontentamento, mas, opondo-se a ele, há a 

docilidade sugerida pelo título e reforçada pelo emprego de sons sibilantes ao longo do poema; eis uma 

tensão que lateja no poema de Cecília Meireles e se encontra presente nas situações do amadurecer 

humano.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Como pudemos observar a partir da análise do poema “Assovio”, afirmamos que ele não se limita à 

mera expressão de um sentimento; ele o constrói artisticamente, sendo sugerido em todas as instâncias do 

texto poético. Esse institui-se como um trabalho artístico: o poeta, ao separar as palavras de seu uso 

denotativo, visa lapidá-las, a fim de fazê-las recobrar o sentido perdido em seu uso referencial. Dessa 

maneira, o caráter estético da língua poética é criado de maneira consciente pelo poeta e objetiva, 

utilizando um termo cunhado por Chklovski (1973), liberar a percepção do “automatismo”, a fim de que ela 

se detenha no objeto, no nosso caso, nas palavras.  

Valéry (1991), estabelecendo uma relação entre o trabalho do poeta ao redigir um texto e a dos 

trabalhadores responsáveis pela retirada de metais preciosos do solo para transformá-los em enfeites, 

afirma ser a composição de poemas algo “inteligente”, trabalho que, além do estado poético, exige uma 

série de reflexões, decisões, escolhas e combinações, sem as quais ele jamais conseguiria imprimir 

qualquer poeticidade a sua obra. A linguagem poética deve, portanto, ser definida como um discurso 

elaborado, caracterizado como obscuro, pleno de nós e de obstáculos, características inerentes às artes em 

geral. Em poesia, as palavras transformam-se em signos poéticos, ultrapassando os limites impostos pela 

linguagem convencionada socialmente.  



A arte, aqui representada pela poesia, traz inscrita em seus versos a emoção, o despertar dos 

sentimentos e das sensações que trazem benefícios à educação do ser, em um diálogo que possibilita aos 

leitores a formação crítica e a possibilidade de transformar e adaptar os conhecimentos adquiridos a partir 

do contato com tais textos a sua realidade pessoal e social. Isso garante a formação ampla dos sujeitos, 

não só de sua racionalidade. Sobre os arranjos linguísticos e o poder de humanização daí emanado, reflete 

Candido: 

 

[...] A alternância regulada de sílabas tônicas e sílabas átonas, o poder sugestivo 

da rima, a cadência do ritmo – criaram uma ordem definida que serve de padrão 

para todos e, deste modo, a todos humaniza, isto é, permite que os sentimentos 

passem do estado de mera emoção para o da forma construída, que assegura a 

generalidade e a permanência. [...] A forma permitiu que o conteúdo ganhasse 

maior significado e ambos juntos aumentaram a nossa capacidade de ver e sentir. 

(1995, p. 247-248) 

 

Em uma entrevista concedida ao Correio da Manhã, Cecília Meireles discorre sobre uma - talvez a 

principal - tarefa do literato: “O escritor é a pessoa que diz o que muitos sentem e não sabem expressá-lo. 

Nossa responsabilidade é de dizer essas coisas com clareza. E há também essas coisas que nem todas as 

pessoas sentem, mas que o escritor ensina a sentir” (apud MELLO, 1984, p. 15). Longe de tal clareza 

associar-se a uma pobreza referencial na escrita poética, liga-se ao explicitar ao homem seus próprios 

conflitos, restaurando sua sensibilidade no trato com o universo exterior, automatizado, sufocado pelo 

automatismo decorrente da “mesmice” cotidiana. 

Por fim, ao poeta cabe a missão de criar o conflito salutar entre o nome e o nomeado, entre a 

representação e a realidade, a fim de instigar a percepção intensa do real: eis o caráter sublime das artes, o 

de permitir à alma humana um arrebatamento. “As coisas não têm significação, têm existência”, disse 

Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. É preciso ressignificar as palavras já carregadas de 

significações no interior de uma estrutura de ordem social, que é o código linguístico; é preciso libertar a 

palavra: e eis o desígnio primordial da poesia.  
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