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Imprevisibilidade 
 

Mergulho no abismo da existência 
E penetro nas cavernas do meu corpo 
Onde habitam milhares de incertezas. 

Não sei nada da minha natureza... 
E a certeza que tenho, é levada 

Pelos ventos fugazes das indeterminações 
De um mundo vivido que se renova. 

A única prova que tenho da vida 
É a aurora da alma enternecida 

Entre os vales dos poéticos sentimentos. 
Meu Ser vive em constantes movimentos 

Impulsionando do peito bilhões de corações 
De uma alma inquieta e andarilha. 

Cada trilha que percorro pelo mundo 
Tem veredas com espinhos de versos 

Que penetram nos tecidos da existência 
E rasgam a carne do meu Ser poeta. 

Não sou profeta, nem vate, nem menestrel; 
Sinto apenas no meu corpo um corcel 

De poemas que galopam em disparada, 
Enterrando seus cascos de emoções  

Sobre os campos da sensibilidade. 
Atiro-me por inteiro nos oceanos 

Da imprevisibilidade do sentir poético; 
E o meu corpo sensível e inquieto, 

É indefinido, é infinito, não tem forma;  
Não se conforma na estática do nada. 

Dos sentidos surgem alvoradas de certezas 
Que se perdem no crepúsculo das incertezas 

E mergulham na escuridão de um saber desnudo. 
Apenas escuto o som mudo das estrelas 

De versos inacabados, que cadentes, 
Buscam o alvorecer da criação poética. 
Minha estética é penetrar na estética! 

Minha metafísica é uma procela 
Que arrebenta os abrolhos da razão fechada, 

Jogando-me para o que eu nunca pensei.  
Não sei, neste momento para aonde irei. 

Meu coração é quem fala sobre mim! 
Meu corpo é quem me atira ao mundo! 

E do profundo, minha existência, 
Joga luzes no céu da consciência. 

(FERREIRA, 2009, arquivo do autor) 
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RESUMO 
 
 

Nessa pesquisa, refletimos sobre Corpo e Poesia: para uma Educação 

dos sentidos. O trabalho tem como objetivo a busca da compreensão do 

entrelaçamento corpo e poesia, para uma educação dos sentidos, a partir da 

experiência do Ser no mundo. Nesse propósito, busca-se entender a criação 

poética como a transubstanciação corpórea por meio dos sentidos que se 

realiza na expressão criativa e se manifesta na linguagem do corpo, abrindo 

caminhos para uma educação vivenciada na experiência estética. Para 

compreendermos o processo da criação poética, recorremos ao método 

fenomenológico do mundo vivido da filosofia de Merleau-Ponty, sempre abrindo 

florestas de questionamentos e germinando novas dúvidas para a busca de 

outras compreensões sobre Poesia, Corpo e Educação. Esses três fenômenos 

foram investigados por meio de uma reflexão sobre a minha própria trajetória 

de vida como poeta e professor de Educação Física; identificação e analise de 

poetas/declamadores; experiências sensíveis vivenciadas nas Oficinas de 

Poesias, realizadas em sete escolas públicas do Estado do Rio Grande do 

Norte e no dialogo permanente com as obras de Merleau-Ponty, Severino 

Antonio, Paul Zumthor, Petrucia Nóbrega, entre outros autores. A 

fenomenologia e as fontes investigadas nos permitiram concluir que a criação 

poética não é produto de uma inspiração divina, de um espírito vindo de 

alhures, nem hereditária, mas cria-se poesia a partir de um dialogo entre o 

poeta e o mundo orgânico e cultural, revelando, a cada experiência vivida, um 

novo mundo de sentidos e significados. Foi possível compreendermos a 

linguagem poética como uma manifestação sinestésica e performática que 

ontologicamente se revela e se oculta a cada experiência, trazendo novas 

claridades expressivas do Ser no mundo. A pesquisa nos revelou que a poesia 

como uma experiência sensível do estado poético possibilita a construção de 

um conhecimento sensível, alegre e lúdico para uma educação dos sentidos. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Corpo. Poesia. Educação. Fenomenologia. 
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ABSTRACT 

 

In this research, we reflect on Body and Poetry: for an Education of the senses. 

This piece of work has as its objective the comprehension of the body and 

poetry’s interlacement, for an education of the senses, starting from the 

experience of the Being in the world. With this purpose, we search to 

understand the poetic creation as the corporal transubstantiation by means of 

the senses, which is realized in the creative expression and manifests itself in 

the body language, opening ways to an education felt in the aesthetic 

experience. In order to comprehend the process of poetic creation, we rely on 

the phenomenological method of the lived world from Merleau-Ponty, 

philosophy, always opening forests of questionings and sprouting new doubts in 

search of other comprehensions about Poetry, Body and Education. These 

three phenomena were investigated by means of a reflection on my own life 

trajectory as a poet and Physical Education professor; identification and 

analysis of poets/reciters; sensitive experiences experience lived in Oficinas de 

Poesias (Poetry Workshops), held in seven public governmental schools of the 

State of Rio Grande do Norte and through a permanent dialogue with the works 

of Merleau-Ponty, Severino Antonio, Paul Zumthor, Petrucia Nóbrega, among 

other authors. Phenomenology and the sources investigated have permitted us 

to conclude that poetic creation is not a product of a divine inspiration, of a spirit 

come from over yonder, nor a hereditary gift, but poetry is created from a 

dialogue between the poet and the organic and cultural world, revealing at each 

experience undergone a new world of senses and meanings. It was possible to 

comprehend the poetic language as a synesthetic and performable 

manifestation, which ontologically reveals itself and hides itself at each 

experience, bringing new expressive clarities of the Being in the world. This 

piece of research has revealed us that poetry as a sensitive experience of the 

poetic state makes it possible a construction of a sensitive, glad and ludic 

knowledge for an education of the senses. 

Keywords: Body. Poetry. Education. Phenomenology. 
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Estado Poético 
 
 

Meu estado poético revela 
O corpóreo mostrando o sentimento, 

Alargando de mim o firmamento 
Como a luz que se expande duma vela. 

 
 

É por ele que surge a coisa bela 
Revelando seu sol de encantamento 

Me tocando com leve movimento 
Numa forma sutil e bem singela. 

 
 

Os sentidos mergulham sobre o verso 
Despertando do corpo o universo, 

Que elucida nos campos do sensível. 
 
 

É um instante de mágica existência 
Que revela do corpo com fluência, 

Uma aurora de luz, sempre visível. 
(FERREIRA, 2009, arquivo do autor) 
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1 PRELÚDIO PARA UM ESTADO POÉTICO 
 

Este trabalho de pesquisa compreende o corpo e a poesia como 

fenômenos entrelaçados para uma educação dos sentidos. Nele, foi 

desenvolvido a produção de um conhecimento para entender a criação poética. 

Além disso, investigamos de que forma se mostra a poesia na linguagem 

corpórea, como ocorre a estesia¹ durante o estado poético, de que maneira o 

corpo se mostra na performance poética e, finalmente, qual é a importância da 

poesia na educação dos sentidos. A compreensão dos fenômenos citados 

atende às minhas inquietações, que, desde a época da graduação em 

Educação Física e do trabalho como professor, abraçado com a minha 

experiência² de poeta, senti cada vez mais se alargarem as inquietações na 

tentativa de compreender a relação entre corpo e poesia para uma educação 

dos sentidos. 

As inquietações me levaram a buscar, em várias literaturas, os caminhos 

sobre as áreas do conhecimento relacionadas a este trabalho (Filosofia, 

Literatura e Educação), mas sempre encontrava cada uma na sua esfera de 

atuação, afastadas uma das outras, ou então com pouca aproximação. Talvez 

tenha sido a falta de orientação para encontrar filósofos, educadores, livros, 

dissertações e teses que possibilitou uma nova busca, dando assim, uma trilha 

para que fosse possível dar alguns passos de forma mais dirigida aos 

fenômenos corpo, poesia e educação, como saberes entrelaçados. 

Foi no ano de 2001, após a leitura do livro “Corporeidade e Educação 

Física: do corpo objeto ao corpo sujeito”, da pesquisadora Petrucia da 

Nóbrega, que comecei a ter uma compreensão acerca do corpo 

fenomenológico, diferente da concepção na qual o corpo está ligado aos 

movimentos técnicos do esporte, do desempenho físico, da anatomia 

mecanicista e da fisiologia do estímulo-resposta. Ao ler o livro da referida 

pesquisadora, percebi, no seu trabalho, a filosofia de Merleau-Ponty, pensador 

este que norteia a sua pesquisa acadêmica. 
 
¹A estesia nessa pesquisa se refere ao ontológico. É a relação do Ser afetado pelo mundo da poesia. 
 
²A palavra experiência contém as dimensões de travessia e perigo. Em sua origem latina: experiri (provar, 
experimentar). O radical é periri, que se encontra também em periculum, perigo. A raiz indo-européia 
é per, com a qual se relaciona antes de tudo a idéia de travessia, e secundariamente a idéia de prova 
(BONDÍA, 2001). 
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Durante a Especialização em Educação Física Escolar, promovida pelo 

Núcleo de Formação Continuada para Professores de Arte e Educação Física – 

PAIDÉIA - e pelo Departamento de Educação Física da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, tive o contato mais próximo com a referida professora 

e, a partir de então, a inquietação e o entusiasmo com esses saberes 

entrelaçados aumentaram após ter tido um conhecimento mais amplo do 

pensamento do filósofo da fenomenologia, Merleau-Ponty. 

Os fenômenos poesia, corpo e educação fizeram emergir questões que 

nos entusiasmaram¹ para a realização de um estudo aprofundado de acordo 

com o rigor e a inventividade que caracterizam um trabalho acadêmico; e, 

movido pelas inquietações, as perguntas foram surgindo, reclamando 

respostas pertinentes com relação às dúvidas. As reflexões brotaram no solo 

dos nossos questionamentos e começamos a perguntar: Sem a abertura 

corporal através dos sentidos, seria possível a elaboração de um poema? O 

poeta necessita do seu corpo para se entregar à poesia? Sem a presença do 

corpo, a poesia seria capaz de se mostrar na forma da linguagem? A poesia 

poderia ser uma experiência sensível na educação dos sentidos? Essas 

dúvidas e inquietações foram as motivações que nos estimularam a buscar o 

ingresso para um possível mestrado, por saber que, no PPGED (Programa de 

Pós-Graduação em Educação) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, já acontecia, por intermédio do grupo GEPEC (Grupo de Pesquisa 

Corpo e Cultura de Movimento), há algum tempo, investigações desenvolvidas 

por alguns professores de Educação Física, que pesquisavam o corpo em 

várias abordagens epistemológicas. 

Para entrelaçar os fenômenos corpo, poesia e educação dentro de uma 

pesquisa acadêmica, de imediato, percebemos ser a literatura que versa sobre 

os três fenômenos bastante restrita. Assim, buscamos garimpar em livros, 

dissertações e teses, elementos que colaborassem para uma maior 

compreensão do objeto de estudo mesmo em se tratando dos fenômenos de 

forma separada.  

¹ A palavra entusiasmo vem do grego, a partir da junção de duas palavras "en" e "theos". Traduzida 
literalmente significa "em Deus". Pode ser entendido como um estado de grande euforia e alegria, 
refletindo em uma conseqüente coragem. Uma pessoa entusiasmada está sempre predisposta a enfrentar 
dificuldades e desafios. Não se deixa abater e transmite confiança aos demais ao seu redor. Portanto o 
entusiasmo pode ser considerado como um estado otimista de espírito. (Wikipedia, 2009) 
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Após ter trilhado vários estudos de pesquisadoras como Nóbrega (1999; 

2000), Porpino (2006), Tibúrcio (2005), Medeiros (2005), Câmara (2005), em 

busca de encontrar diálogos, argumentos e reflexões sobre Corpo, poesia e 

Educação, identifiquei esses três fenômenos embora não estivessem 

interligados. 

Foi possível encontrar, em Nóbrega (2000), uma reflexão crítica, 

baseada na filosofia de Merleau-Ponty, acerca do corpo-objeto, manipulado e 

estereotipado pela visão do corpo-máquina. Em sua reflexão, o corpo-sujeito é 

capaz de perceber o mundo e a si mesmo, de construir relações, de criar, de 

movimentar-se, de pensar, de agir, de sentir, de educar e de se educar.  

Em outra pesquisa, Nóbrega (1999) busca o conhecimento da 

experiência do corpo em movimento, vendo a ação da corporeidade como um 

campo de saber transdiciplinar.  

Para a pesquisadora citada, a sensibilidade estética é a realidade 

sensível como forma da unidade humana e, por intermédio das danças e das 

artes plásticas, o belo não se mostra apenas como uma definição, mas também 

como uma forma de perceber o corpo em movimento com seus gestos, 

símbolos e representações. 

Em Porpino (2006), a dança é uma manifestação da vida por meio da 

experiência estética, com base no conhecimento que pode ser repensado 

como educação.  

Na pesquisa de Tibúrcio (2005), a dimensão do sensível possibilita-o a 

operar os saberes inscritos no corpo. Para a pesquisadora, a ressignificação 

configura elementos epistemológicos, éticos e estéticos, que favorecem a 

educação do sensível.  

Percorrendo os caminhos das pesquisas, em Medeiros (2005), há uma 

reflexão que trata o Body Art como uma técnica a qual marca o exterior do 

corpo, buscando novos sentidos por meio da subjetividade, projetando 

inúmeros sentidos ao corpo.  

No trabalho de Câmara (2005), foi possível perceber uma reflexão 

acerca da valorização do ser em busca da autotranscendência, que é um 

enfoque sobre a preocupação com o desenvolvimento do Ser. Câmara 

evidencia os saberes da corporeidade que se estendem em saber pensar, 

saber brincar, saber criar, saber sentir e saber humanizar-se. Para referida 
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pesquisadora, os saberes acima citados ampliam a formação no processo 

educativo, aglutinando-se com os saberes da lógica do conhecimento racional. 

Após debruçar sobre a literatura investigada, observando que havia uma 

lacuna nas pesquisas no tocante às relações corpo, poesia e educação, senti-

me entusiasmado para investigar sobre o tema por meio de um estudo 

fenomenológico. 
As bases da pesquisa estão na nossa experiência de vida como 

educador e poeta, nas minhas poesias, na fenomenologia de MERLEAU-

PONTY, na “Utopia da Palavra” do pedagogo e poeta SEVERINO ANTONIO e 

na performance de PAUL ZUNTHOR, no trabalho de NÓBREGA e de 

ARAÚJO. Mesmo tendo esse quinteto de pesquisadores como base, 

contribuições de Morin, de Porpino, das “Oficinas de Poesias, das discussões e 

das pesquisas do grupo Gepec ajudaram na construção da pesquisa. 

Assim, a pesquisa tem como objetivo a compreensão do entrelaçamento 

corpo e poesia, para uma educação dos sentidos, a partir da experiência do 

Ser no mundo. Nesse propósito, entendendo a criação poética por meio dos 

sentidos a qual se realiza na expressão criativa e se manifesta na linguagem 

do corpo, abrindo caminhos para uma educação vivenciada na experiência 

estética. 

O método e o aporte teórico estão fundamentados na obra de Merleau-

Ponty, pelo motivo de ser esse pensador que oferece um melhor suporte 

epistemológico e filosófico sobre a linguagem corpórea, a criação poética a 

partir da experiência vivida, a estesia como ontologia na afetação do estado 

poético, a expressão/comunicação que a poesia proporciona e a educação 

fenomenológica como um estado poético. 

O método fenomenológico não é algo exterior, não necessitando, 

portanto, de um objeto exterior para aplicar à pesquisa. Ele permite elevar 

minha experiência de mundo vivido como poeta e educador. Mundo este 

coberto de incertezas, cheio de grutas, de caminhos infindáveis e abertos a 

novas experiências.  

 
O mundo que eu distinguia de mim enquanto soma de coisas ou de 
processos ligados por relações de causalidade, eu o redescubro “em 
mim” enquanto horizonte permanente de todas as minhas 
cogitationes e como uma dimensão em relação à qual eu não me 
deixo de me situar (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 09). 
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Ao escolher a fenomenologia, busquei compreender o corpo, a poesia e 

a educação como fluxo da experiência vivida, a qual revela novas formas de 

perceber e atribuir significados às coisas. Portanto, este trabalho tem por 

objetivo compreender o mundo vivido pelo poeta e a educação fenomenológica 

como uma experiência sensível, aberta às novas práticas. 

A atitude fenomenológica para entender o corpo, a poesia e a educação 

como conhecimentos entrelaçados pretende, por meio da experiência vivida, 

compreender a linguagem corpórea, a criação poética e a educação sensível, 

como horizontes ontológicos e epistemológicos, sempre em expansão, antes 

de qualquer formulação ou ideia, “assim como a rede traz do fundo do mar os 

peixes e as algas palpitantes” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.12). Conceber 

fenomenologicamente o imbricamento do corpo, poesia e educação não é 

entendê-las como ideia, mas sim como algo móvel, que se faz presente no 

mundo vivido, por intermédio da expressão criativa e da experiência estética. 

A expressão criativa a que se refere esta pesquisa se constitui como 

universo da criação poética, da relação do poeta com o mundo vivido, criando a 

si próprio por intermédio da experiência vivida, em que a poesia, como uma 

constelação corpórea em constantes movimentos, revela a todo instante, por 

meio da linguagem, a vivência estética do Ser poeta.  

 
Assim, participar da criação do objeto estético é também recriar a si 
mesmo, é poder retornar sempre a um começo repleto de horizontes 
ilimitados e poder apreender sempre a simbiose entre vários 
fenômenos da existência (PORPINO, 2006, p. 90).  

 
No sentido de recomeço, a educação corpórea, como dimensão de 

novas experiências para construção de outros saberes, passa pelo mundo da 

criação e recriação, ampliando o conhecimento e a vivência para um 

aprendizado sensível, como uma forma de expressão criativa, sempre em 

busca de novos sentidos e significados. 

A experiência estética na perspectiva de Merleau-Ponty não se resume à 

definição do belo artístico. Ela é compreendida como uma vivência imbricada 

com as coisas do sensível, que tanto pode ser a própria contemplação da 

poesia como a relação do homem em contato com a natureza, com o cotidiano 

e com a cultura em que está inserido. A estética evidenciada não busca 
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conceitos definidos como um modelo de belo a ser seguido, obedecendo a 

determinados padrões sociais e artísticos. Assim, o belo é compreendido como 

uma dialética entre o sensível e as coisas que afeta o Ser, expandindo a 

existência para uma compreensão mais ampla de nós mesmos enquanto 

sujeitos de um mundo vivido.  
 
A experiência estética é eminentemente corporal, manifesta-se e 
toma sentido no corpo, na identificação recíproca com os objetos, 
com outros seres humanos e com a natureza da qual o próprio 
homem é constituído e constituinte (PORPINO, 2006, p. 87). 

 
Por intermédio do pensamento de Merleau-Ponty, entendemos o 

fenômeno corpo atuando no mundo da experiência vivida e, com isso, 

refletimos um pouco acerca do seu conceito, que se amplia por intermédio da 

corporeidade, a qual engloba a amplitude do corpo em movimento, 

experimentado e vivenciado na ética, na estética, na cultura e na criação.  

Neste trabalho, não pretende aprofundar o conceito de corporeidade, o 

qual já foi feito por Merleau-Ponty e por Nóbrega¹ (1999). A corporeidade é 

entendida a partir do seu sentido de unidade que engloba a pluralidade, 

ampliando horizontes para que possamos ter uma melhor compreensão do 

corpo e sua relação com o mundo da poesia e da educação. 

  
A noção de corporeidade trata das potencialidades do corpo, 
designando-o em sua auto-organização criativa plena de 
possibilidades que, talvez, só a natureza estética em seu aspecto 
sensível, que une vivência e conceito, possa expressar com 
plenitude. Considerando a multiplicidade dos corpos 
existencializados, o Ser da corporeidade guarda em si a 
potencialidade, a beleza e os vividos múltiplos (NÓBREGA, 1999, p. 
28). 
 
 

A escolha pela fenomenologia se deve à necessidade de se 

compreender o corpo, a poesia e a educação como fluxo da experiência vivida, 

a qual revela novas formas de perceber e atribuir significados às coisas.  

Portanto, este trabalho objetiva a compreensão do mundo vivido pelo 

poeta e a educação fenomenológica como uma experiência sensível, aberta às 

novas práticas. 
¹ Para uma teoria da corporeidade: um diálogo com Merleau-Ponty e o pensamento complexo. NÓBREGA 
(1999). 
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A partir de estudos e reflexões, compreendemos a expressão criativa, a 

linguagem e a experiência estética como um entrelaçamento do corpo, poesia 

e educação, para a construção de um conhecimento aberto a partir da 

experiência vivida do Ser no mundo. 

A expressão criativa a que se refere esta pesquisa se constitui como 

universo da criação poética, da relação do poeta com o mundo vivido, criando a 

si próprio por intermédio da experiência vivida, em que a poesia, como uma 

constelação corpórea em constantes movimentos, revela a todo instante, pela 

linguagem, a vivência estética do Ser poeta.  

 
Assim, participar da criação do objeto estético é também recriar a si 
mesmo, é poder retornar sempre a um começo repleto de horizontes 
ilimitados e poder apreender sempre a simbiose entre vários 
fenômenos da existência (PORPINO, 2006, p. 90).  

 

Os saberes filosóficos e epistemológicos sobre corpo, poesia e 

educação são indeterminados e estão sempre abertos às novas formulações e 

reformulações como conhecimentos dinâmicos, constituídos a partir da 

experiência do Ser no mundo, de forma que não é possível formular um 

método fechado, conclusivo, sem espaços para diálogos e novos 

questionamentos. Por isso, o mundo vivido fenomenologicamente é o caminho 

reflexivo para compreensão desses três elementos, como saberes dinâmicos e 

entrelaçados a partir da experiência vivida do Ser no mundo. 

A filosofia de Merleau-Ponty, com seu fluxo e refluxo, é uma tentativa de 

compreender o homem e o mundo. Por ser uma filosofia sempre em 

construção, nega-se a habitar as coisas de forma definitiva. O pensamento 

móvel de Merleau-Ponty nos coloca num mundo em constante movimento, 

sempre mostrando outras possibilidades para uma nova compreensão do que 

está por existir. 

O corpo, as artes e o mundo são caminhos norteados por Merleau-Ponty 

para uma compreensão da expressão criativa e da linguagem, as quais se 

apresentam de várias maneiras no mundo da cultura, ampliando horizontes, 

nos dando novos sentidos sempre abertos para outras significações.  

O filósofo Merleau-Ponty, com o seu pensamento sobre a metafísica, 

mostra a metáfora do corpo como carne do mundo, o qual sinestesicamente 

explode, revelando-se como uma transubstanciação da expressão criativa.  
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A metafísica é o propósito deliberado de descrever o paradoxo da 
consciência e da verdade, da troca e da comunicação, paradoxo onde 
vive a ciência que reencontra sob o aspecto de dificuldades vencidas 
ou fracassos a reparar, sem nunca tematizá-los. A partir do momento 
em que reconheci que minha experiência, justamente enquanto 
minha, abre-me para o que não é eu, que sou sensível ao mundo e 
ao outro, todos os seres que o pensamento objetivo colocado à 
distância aproximam-se singularmente de mim (MERLEAU-PONTY, 
1989, p. 136). 

 

A concepção de metafísica do filósofo citado não é uma idéia absoluta 

construída por meio de uma razão intocável. Para a Merleau-Ponty (1999) a 

metafísica é o fazer e o refazer da vida cotidiana, revelada pela construção do 

Ser através da experiência vivida, transformada pelo Ser no mundo. Já 

metafísica clássica é compreendida como transcendência da substância pura e 

essencial do homem. 

Sobre a estética, o referido filósofo nos convida a compreender a 

literatura e outras artes a partir do instante em que possamos trilhar nos 

espaços, nas palavras ditas e não ditas, nas imagens, nos vazios, nas 

paisagens, nas perspectivas e em todas as formas e modos que compõem a 

literatura. 

O sentido de performance citado a seguir não diz respeito ao 

desempenho do corpo para alcançar um determinado fim, como nos esportes 

profissionais em que o atleta se empenha a longos e duros treinamentos de 

técnicas esportivas e aptidão física para alcançar determinada marca (distância 

e altura) ou vencer algum obstáculo. Desse modo, nessa pesquisa, esse 

sentido está relacionado ao desempenho imprevisível do corpo em movimento 

durante a expressão no ato da leitura ou declamação de algum poema, 

vivenciado através da experiência estética (ZUMTHOR, 1993).  

O mundo da poesia e o mundo vivido e percebido pelo poeta 

fenomenologicamente não têm limites, porque ambos são inesgotáveis como 

próprio espetáculo do mundo. 

O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu 
estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas 
não o possuo, ele é inesgotável (MERLEAU-PONTY, 1999 p.14). 
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 É esse mundo vivido por intermédio da poesia e através da experiência 

nas praticas corporais que foi possível trilhar nas veredas da pesquisa 

fenomenológica. 

Como poeta e educador, compreendo a importância do corpo e da 

poesia para uma educação dos sentidos, como um conhecimento entrelaçado 

e que pode abrir espaços para novas experiências a serem vividas, expandindo 

o campo da existência e o horizonte da produção do conhecimento sensível.  

Nos anos de 1980, época da nossa graduação na UFPB (João Pessoa), 

a Educação Física buscava a sua identidade e consolidação no fenômeno 

esporte de competição e, por isso, tinha o currículo quase totalmente pautado e 

voltado para a técnica, por meio de gestos e movimentos do desempenho 

atlético e do rendimento físico “ideal”. Após a graduação, ingressei na 

Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte para trabalhar na região do 

Seridó como professor/técnico de vários esportes. Depois de 18 anos como 

professor na região citada, vim morar e trabalhar em Natal/RN. Foi somente na 

Especialização em Educação Física Escolar que tivemos o conhecimento de 

uma Educação Física pautada na cultura corporal, que reflete criticamente 

sobre o tecnicismo e aponta uma prática educativa para o mundo da 

experiência vivida. 

A experiência de professor de Educação Física e o meu Ser poeta, ao 

longo da minha existência, têm aberto cada vez mais o leque para a 

compreensão de que é possível uma prática corporal sensível, em que os 

movimentos possam ser sempre espontâneos e poéticos, revelando, por meio 

da linguagem corpórea, os gestos e as expressões sensíveis da cultura em que 

os alunos estão inseridos.  

Por ser poeta e compreender o corpo como universo sensível, a nossa 

prática docente tem se estendido através da literatura poética. Por isso, 

algumas vezes, houve interações com professores de literatura para que 

pudéssemos trabalhar com os alunos e despertar neles a sua sensibilidade e 

interesse pela literatura poética, constituindo-se, assim, numa educação dos 

sentidos. Isso aconteceu várias vezes quando residia na cidade de Caicó.  

A experiência da poesia nos deu suporte epistemológico e poético para 

trabalhar no ano de 2008 (primeiro semestre) a literatura de cordel com os 

professores e estudantes da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. 
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Precisamente com as “Oficinas de Poesia”, realizadas nas escolas 

estaduais do Rio Grande do Norte, nas cidades de Assu, Apodi, Caicó, 

Mossoró, Pau dos Ferros e Umarizal, usando a temática literatura de cordel, 

experiência vivida por intermédio do estado poético veio a se consolidar. 

A referida literatura foi escolhida por compreender que esta faz parte da 

cultura poética do homem sertanejo e que pode ser uma importante vivência 

estética para uma educação criativa e sensível. O trabalho realizado de forma 

dialogada com professores e estudantes das referidas cidades foi de relevante 

importância para que pudéssemos compreender a relação da poesia com o 

universo do sensível na educação dos sentidos.  

Por ter origem no sertão, conhecer os costumes da região e fazer parte 

de um mundo fraterno de poetas que versam sobre a cultura sertaneja, senti-

me gratificado em trabalhar a literatura de cordel com os professores e alunos 

da rede estadual de ensino. 

A experiência das “Oficinas de Poesia” com professores e estudantes foi 

reveladora da possibilidade de compartilhar, em sala da aula, do fazer e do 

dizer poético, como sendo um estado sensível para uma vivência estética 

envolvendo uma educação fenomenológica.  A experiência citada, por meio de 

uma relação dialogada em busca de uma melhor compreensão sobre a 

importância da poesia como uma vivência para educação dos sentidos, se fez 

por meio da produção poética e da leitura, como uma maneira de compartilhar 

o mundo vivido de cada um que produziu e vivenciou a sua poesia. Em cada 

instante de compartilhamento das reflexões acerca da relação poesia e 

educação, das produções dos versos e das leituras destes, um ar de 

descontração lúdica e de um fazer alegre foi vivenciado por todos, ampliando o 

mundo vivido de cada um, possibilitando uma melhor compreensão de si 

mesmo, expandindo a existência de forma poética através de um dialogo 

sensível com o mundo. 

Essa vivência estética ampliou minha concepção sobre uma educação 

sensível que busca o caminho para a construção de um saber o qual tem no 

humano a sua principal fonte de realização. Na experiência dialogada entre os 

envolvidos, a poesia foi percebida como um saber alegre, sensível, espontâneo 

e lúdico. Portanto, a poesia, por intermédio da educação, pode dimensionar o 

humano para uma vida compartilhada de saberes, os quais são ampliados a 
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partir do envolvimento do Ser no mundo, sempre em busca de novos sentidos 

e significados, construídos pelo entrelaçamento da poesia com a educação. 

Em cada “Oficina de Poesia”, foi possível perceber um viver poético por 

meio da expressão criativa dos envolvidos, revelando o prazer e a alegria em 

compartilhar a experiência estética e dialogar a visão de mundo de cada 

participante.  

Nos diálogos sobre a relação poesia e educação, foram emitidos vários 

comentários e reflexões sobre o que ambas podem fazer para o 

desenvolvimento de um ser humano mais sensível e aberto para as coisas do 

mundo. Foi exatamente o que disse a professora Socorro Freitas de Apodi. 

Vejamos: 

 
A educação através da poesia sensibiliza o aluno; deixa-o mais 
aberto para os acontecimentos da sociedade e do mundo em que ele 
vive. Penso que a poesia sendo usada como forma de despertar a 
sensibilidade do aluno, fará da educação uma forma alegre e 
prazerosa de se trabalhar, e, poderá ampliar o desenvolvimento do 
aluno para a concepção de uma consciência sensível, nesse mundo 
tão violento em que vivemos (FREITAS, 2008). 

 
 

Por intermédio desse depoimento, podemos perceber a importância da 

poesia no desenvolvimento sensível dos estudantes, como uma forma alegre e 

criativa de ser usada em sala de aula, ampliando a visão de mundo e o estado 

poético de estudantes e professores.  

A vivência poética me acompanha desde o final da minha adolescência, 

quando eu morava em São José do Egito (PE), e junto com poetas, 

compartilhávamos as experiências vividas em saraus e produções poéticas. 

Inseridos em várias das minhas experiências estéticas, proporcionados 

por saraus de poesias, os poetas, que aparecem nas imagens deste trabalho e 

sobre os quais serão feitos breves comentários, são pessoas amigas, com as 

quais tenho certa convivência. Começaremos pelo poeta conterrâneo Greg 

Marinho, o qual, desde a sua fase de adolescente vive o mundo da poesia por 

ser filho, neto e bisneto de poeta. Greg Marinho tem uma experiência muito 

ampla com o mundo vivido da poesia. Jessier Quirino, paraibano de Campina 

Grande, tem se destacado nos meios de comunicação como um grande poeta 

e declamador. Antonio Francisco, de Mossoró, é um destacado declamador 

potiguar, muito requisitado para eventos culturais. O irreverente poeta Miró é 
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natural de Recife (PE), e, algumas vezes, dividimos palcos em encontros de 

declamadores. O cantador/poeta Maviael Melo é natural de Iguaraci, vale do 

Pajeú pernambucano. Por sermos da mesma região, estamos sempre trocando 

idéias e sentimentos poéticos. Conheci a performática poetisa Silvana 

Meneses, natural de Recife, em encontros de declamadores na velha capital 

pernambucana. O jovem Vinicius Gregório é um destacado declamador, e, por 

sermos da mesma cidade, estamos sempre tendo encontros poéticos, 

interagindo nossas vivências sensíveis e compartilhando o mundo da 

experiência estética. 

Como poeta, sempre fui afetado pelas coisas do mundo, as quais me 

proporcionam um profundo estado poético que se faz presente de forma 

constante na minha existência. Eu estou para a poesia, como ela está para 

mim. Há um verdadeiro entrelaçamento do meu Ser sensível com o mundo da 

poesia, a qual amplia minha forma de perceber as coisas e de me relacionar 

com elas. O meu Ser poeta esposa e apalpa o mundo e me revela de forma 

ontológica numa metafísica que se mostra por meio da palavra poética e da 

linguagem corpórea. Não há como dividir a poesia do meu Ser, pois estamos 

imbricados um ao outro, como o musgo no rochedo. Por isso, o que sei do 

mundo não é unicamente fruto da minha relação com o conhecimento 

institucionalizado, é também da minha experiência de vida e da relação com a 

poesia, que são frutos do meu Ser com o mundo vivido. 

 
Eu não sou o resultado ou o intercruzamento de múltiplas 
casualidades que determinam o meu corpo e o meu “psiquismo”, eu 
não posso pensar-me como uma parte do mundo, como simples 
objeto da biologia, da psicologia e da sociologia, nem fechar sobre 
mim o universo da ciência. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por 
ciência, eu sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do 
mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. 
Todo universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se 
queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar seu sentido e 
seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência 
do mundo da qual ela é a expressão segunda (MERLEAU-PONTY, 
1999, p.03). 

 
 

Os estudos e experiências vividas que venho realizando me permitiram 

entender que a poesia tem sua origem no corpo e nele se faz presente, 

percebendo o mundo vivido e construindo relações numa dialética entre os 

sentidos e a linguagem. Assim, a poesia também é corpo porque, mesmo antes 



26 
 
 

de se transformar na palavra, na expressão, ela está dentro do corpo de forma 

latente, habitando os mais recônditos espaços dos sentidos e, quando é tocada 

pelo mundo vivido, se faz presente na linguagem. 

 
Não é um sujeito epistemológico que efetua a síntese, é o corpo, 
quando sai de sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios 
para um termo único de seu movimento, é quando pelo fenômeno da 
sinergia única se concebe nele. Não só retiramos a síntese do corpo 
objetivo para atribuí-la ao corpo fenomenal, quer dizer, ao corpo 
enquanto ele projeta em torno de si um certo “meio”, enquanto suas 
“partes” se conhecem dinamicamente uma às outras, e seus 
receptores se dispõem de maneira a tornar possível, por sua sinergia, 
a percepção do objeto (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 312). 
 

 
A reflexão que venho fazendo acerca da poesia como manifestação 

corpórea dos sentidos leva-me a questionamentos sobre a minha existência de 

ser poeta, de perceber e sentir o corpo como universo da criação e da 

manifestação poética. Esse processo de existência me faz pensar que é pouco 

provável ser poeta sem a participação da dimensão corpórea dos sentidos, pois 

é o corpo, que, ao perceber algo que o toque, se apossa do mundo vivido e se 

projeta para o mundo numa completa simbiose de visibilidade em que o corpo  

 
se vê vidente, toca-se tateante, é visível e sensível por si mesmo. É 
um si, não por transparência, como o pensamento, que só pensa o 
que quer que seja, assimilando-o, constituindo-o e transformando-o 
em pensamento (MERLEAU – PONTY, 1989, p.11). 
 

A concepção sobre o mundo vivido, pensado pelo filósofo Merleau-

Ponty, faz-me refletir que, quando o poeta percebe o mundo, ele não está só, 

fora dele, já está dentro do corpo na sua forma latente e, por meio do 

imbricamento do mundo com o corpo, acontece um pensar uno na expressão 

criativa.  “A alma pensa segundo o corpo, e não segundo ela própria”. 

(MERLEAU-PONTY, 1989, p. 61) Parece ser esse pensar corpóreo que 

constitui a poesia dando forma a si própria e às imagens do mundo que ela 

cria. 

A poesia é uma manifestação dos sentidos de maneira intrínseca e 

extrínseca da relação do poeta com o corpo e com o mundo, dando a 

visibilidade da existência do Ser no mundo, por meio da linguagem corpórea, 

que se faz presente na dimensão sensível expressando novos sentidos e 



27 
 
 

significados. Ela faz parte do corpo como a árvore faz parte da terra. É 

habitante do corpo e é expressa por meio dos sentidos numa relação 

entrelaçada. Não há como separar o corpo da poesia, porque ambos fazem 

parte de um mesmo processo de inter-relações. O olhar corpóreo produz 

poesia como a poesia produz a linguagem corporal. A poesia e o corpo se 

interpenetram como parte de uma mesma existência. 

Por ser parte de um entrelaçamento de relações, o fenômeno poético se 

dá através do olhar sensível que capta, por meio dos sentidos, as formas 

estáticas ou em movimento e as transforma em poesias. É pelas sensações do 

corpo que o poeta se entrega ao devaneio da criação e, na linguagem, entrega-

se ao mundo.  

Além de ser uma manifestação ontológica da existência, a poesia tem 

uma relação muito ampla e intrínseca com a educação, pois, educar por meio 

dos sentidos conduz o homem à condição sensível enquanto processo ético, 

epistemológico e cultural. 

Para que a educação seja uma atividade criativa e prazerosa, torna-se 

necessário buscar na alegria do aprender uma nova forma para a construção 

do conhecimento sensível. Entrelaçar a educação e a poesia pelos caminhos 

da criação poética e da vivência estética abre um leque enorme dentro de uma 

concepção aberta de uma atividade repleta de sentidos e significados, sempre 

se renovando a cada experiência vivida. 

A poesia abre espaço para a compreensão do homem sobre si mesmo e 

para o mundo que o cerca. Amplia a dimensão sensível, imbricando-a ao 

universo do inteligível; entrelaça o visível e o invisível; integra a alma¹ com 

corpo; unifica a razão e o sentimento; educa os sentidos tornando-os mais 

sensíveis para os acontecimentos da sociedade e do mundo; é a 

comunicações dos sentidos e dimensiona o homem como humano nessa 

sociedade mecânica em que se vive, unindo as culturas e os elementos 

simbólicos da linguagem. 

 
 
 
 
 

¹A palavra alma é utilizada quando se refere ao aspecto imaterial dos humanos – seu âmago, coração, 

(MACEDO, 2003). 
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A poesia é o antídoto contra a fragmentação. O poema é tecido de 
múltiplas dimensões, indissociáveis. Imagens que pensam, pensar 
por imagens. Ritmos que sentem, sentir por ritmos. O que pensa está 
sentindo, e o que sente está pensando. É imagens rítmicas e ritmos 
de idéias e assim por diante em inumeráveis interconexões. A 
experiência poética não reduz o todo a partes. Não reduz as partes 
ao todo. O poema revela-se unidade complexa: unidade na e da 
diversidade. Pensar, sentir, imaginar, ritmar – indissociáveis 
(ANTONIO, 2002, p.17). 
 
 

Num mundo de tantas fragmentações no que se diz respeito à existência 

e às relações, fazendo com que as luzes dos valores do espírito, da alma, do 

Ser sensível percam sua luminosidade no ocaso do embrutecimento, com 

poucas perspectivas para uma aurora de uma existência sensível, torna-se 

necessária a poesia para uma educação dos sentidos. A reflexão antes citada 

não se refere à poesia no seu estilo literário, nem como salvadora do mundo, 

mas sim como uma vivência estética a partir da experiência do Ser no mundo. 

Nessa perspectiva, nem a educação é concebida como algo formal e pronto, a 

ser seguido. Ao contrário, trata-se de refleti-la como uma experiência sensível, 

vivenciada, constituindo-se num caminho a ser construído, possibilitando novas 

práticas e a produção de novas epistemologias. 

O estado prosaico que se constitui nas ações da nossa vida cotidiana 

por meio das coisas práticas, técnicas, racionais e empíricas, é um estado que 

se hiper valorizou ao longo dos tempos através de concepções de que  

 
o progresso estava automaticamente garantido pela evolução 
histórica. Acreditou-se que a ciência seria progressiva, que a indústria 
sempre traria benefícios, que a técnica só traria melhoria (MORIN, 
2001, p. 40).  

 

O estado prosaico, de certa maneira, tem afastado a poesia do cotidiano 

das pessoas por causa de uma vida mecanicista, embalado pelos desajustes 

sociais e pela inversão de valores, fruto de um capitalismo desagregador e 

selvagem, que, de certa forma, embrutece o espírito humano, proporcionando 

uma sociedade cada vez mais presa ao mundo da tecnologia e do consumismo 

desenfreado. “O prosaico limita-se a abordar por signos convencionais as 

significações já instaladas na cultura” (LEFORT, 2002, p. 9) 

Como o estado prosaico não cumpriu o que se esperava pelo fato de a 

vida se mostrar sempre de forma indeterminada, nos colocando num ocaso de 
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interrogações e de insatisfações com relação a nós mesmos e ao mundo, é 

necessário redimensionar os valores do mundo sensível para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais humanizada. “O progresso não deve 

ser apenas conquistado, mas, uma vez conquistado, pode regredir, tornando-

se sempre necessário regenerá-lo” (MORIN, 2001, p. 41).  

O estado poético que advêm da relação do homem com as coisas do 

sensível pode redimensionar a vida cotidiana para o desenvolvimento de uma 

relação mais humanizada. É possível poetizar o estado prosaico para uma 

vivência mais harmonizada com as coisas do fazer humano (Morin, 2001). Não 

me referimos à poesia no sentido de ser a salvadora do mundo, mas de ser, 

entrelaçada com o mundo da ciência, da razão, da técnica e da vida cotidiana, 

responsável em nos proporcionar uma perspectiva para o desenvolvimento de 

uma humanidade mais sensível nas relações de produção e convivência.  

A educação para o novo milênio em que vivemos, sugerida por Edgar 

Morin (2001), necessita de ser tecida de sensibilidade como forma de 

humanização, de criação, de vivência estética e de renovação a cada 

experiência vivida.  

Construir o conhecimento por meio de uma educação sensível amplia a 

experiência e a vivência do Ser no mundo, abrindo o horizonte para o encanto 

da beleza e da sensibilidade.  

 
A vivência estética é a experiência da beleza, da sensibilidade, da 
descoberta do sentido da vida cotidiana. Compreender a experiência 
estética e vivê-la plenamente é, portanto, poder abrir novos caminhos 
para a compreensão não fragmentada da existência humana, 
transgredindo a visão racionalista e levando à educação uma 
concepção de ser humano que possa transgredir a visão 
dicotomizada ainda predominante (PORPINO, 2006, p. 19). 
 
 

Uma educação poética, entrelaçada com o mundo da poesia, torna a 

existência humana sintonizada com as manifestações da beleza e do viver 

estético, dimensionando o ser humano para uma experiência ontológica, 

imbricada com as coisas do sensível e do fazer humano. Por isso, é preciso 

desconstruir a educação fragmentada, racionalista e tecnicista, que se mostra 

de forma pronta, e aniquila a condição da existência sensível, depositando 

valores determinados de forma mecanicista, sem beleza, sem criatividade e 

sem alegria pelo aprender (FREIRE, 1987).  
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A poesia como educação dos sentidos nos coloca na condição de 

sujeitos capazes de modificar o mundo e a nós mesmo através do diálogo, de 

compartilhar mundos vividos em que a interação abra sempre caminhos novos 

a serem percorridos por meio da experiência estética. 

A poesia educa pela sua forma natural de ser, sem determinação do que 

está pronto. Ela se constitui pelo fazer e refazer dos sentidos como uma nova 

forma de existência sem limites para novas experiências estéticas, vivenciadas 

pelo Ser no mundo, abrindo caminhos antes fechados pela razão objetiva. 

Desse modo, penetra nas grutas do pensamento concreto e invade as 

cavernas de um viver estético, antes obstruído pelas rochas do racionalismo 

arcaico que se cristalizou ao longo dos tempos, através do pensamento 

clássico do mundo ocidental. 

 A poesia não ensina a viver, por não ser uma receita para o mundo em 

que vivemos. Ela nos faz viver de forma mais sensível num mundo cada vez 

mais frio, vazio e mecânico, repleto de relações afastadas do corporal e da 

alegria de viver. A ausência do estado poético castra a alegria de contemplar 

as coisas em toda a sua grandeza e beleza; rouba a condição de se entregar a 

profundidade dos processos que envolvem a estesia e a sinergia; prende a 

uma educação repetida e mecânica e impede o homem de expandir seus 

horizontes para novas formas de vida e convivência. Por isso, precisamos de 

uma educação que busque nos humanos a sua condição de existência 

enquanto seres sensíveis. 

 
O fenômeno do educar se traduz em processos que vislumbram a 
formação de cidadãos sensíveis, de seres humanos na amplitude de 
sua condição humana, e não de alunos empadronados em papéis e 
modelos. Um educar que implica em potencializar a emergência dos 
sonhos que nos inspiram fomentando a expressão do onírico, da 
fantasia, dos espectros do mitopoético; que constituem nossos 
imaginários e que nos compelem aos compassos policrômicos das 
trajetórias que animam e estampam as nossas jornadas (ARAÚJO, 
2008, p 211). 
 

 
A inter-relação poesia e educação, ampliada pela experiência do Ser no 

mundo, conduz a uma vivência estética e expande o horizonte para uma 

compreensão mais ampla do que está por existir e para uma relação do 

homem com o outro e vice-versa, dimensionada pelo mundo fenomenológico 

da experiência vivida.  
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O mundo fenomenológico é não um ser puro, mas o sentido que 
transparece na intersecção de minhas experiências, e na intersecção 
de minhas experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de 
uma nas outras; ele é, portanto inseparável da subjetividade e da 
intersubjetividade que formam sua unidade pela retomada de minhas 
experiências passadas em minhas experiências presentes, da 
experiência do outro na minha (MERLEAU-PONTY, 1999, p 18). 
 

 
É na minha experiência vivida, enquanto professor e poeta, que ampliei 

a minha compreensão sobre corpo e poesia, enquanto fenômenos 

entrelaçados para uma educação dos sentidos.  
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2  APRESENTAÇÃO DOS CAPITULOS 
 

 

O trabalho de dissertação intitulado, Corpo e Poesia: para uma 

Educação dos Sentidos está dividido em quatro capítulos. O primeiro 

compreende a concepção da Criação Poética como imbricamento do poeta 

com o mundo vivido e percebido, tendo o corpo como universo metafísico da 

expressão criativa.  

Após a compreensão da Criação Poética, o segundo continua seus 

passos pelos caminhos tortuosos no cosmos da Linguagem Poética, na 

tentativa de desvelar o seu fluxo e refluxo expressivo no oceano corpóreo da 

imprevisibilidade. O terceiro apresenta as águas da Estesia do Ser afetado 

ontologicamente pelo mundo da poesia, a qual move o corpo numa sinergia de 

múltiplas sensações imprevisíveis, que expandem, por meio da Performance, a 

expressão corpórea, na qual os gestos ganham amplitude e mostram, por meio 

da Comunicação da palavra dita, um mundo de sentidos e significados. 

Nos mesmos passos, no quarto capítulo, discutimos a possibilidade de 

uma educação sensível e aberta às novas práticas por meio da experiência das 

Oficinas de Poesia, realizadas em 7 escolas publicas do Estado do Rio Grande 

do Norte. 

Norteada pela fenomenologia de Merleau-Ponty (1989), a pesquisa trilha 

nas veredas das indeterminações que envolvem o Ser no mundo, sempre se 

construindo e se reconstruindo a cada horizonte ampliado, dimensionando a 

existência para um novo viver estético. 

 Por ser uma pesquisa que trilha na filosofia do movimento, das coisas 

que não estão prontas e sempre abertas a novos diálogos, como forma de 

dimensionar o conhecimento e criar outros horizontes, o trabalho de 

investigação imbrica-se com o corpo, expandindo-o para o universo da 

expressão criativa, a qual se mostra na linguagem corpórea e propõe o 

entrelaçamento da poesia com a educação, experimentados no campo da 

experiência sensível, compreendo-as como uma educação para os sentidos. 
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Rebento Poético 
 

Abro as portas sensíveis do meu ser 
Como a aurora entregue ao sol fulgente, 

E percebo no meu alvorecer 
A poesia surgindo do latente. 

 
Do corpóreo consigo transcender 

Cada verso que o meu coração sente, 
Dando vida, fazendo perceber, 

A palavra mostrando o eu presente. 
 

Mergulhado na luz do imprevisível 
Mostro imagens que vêm do meu sensível, 

Que são cores reais do Ser profundo. 
 

O meu corpo em completo envolvimento 
Faz nascer o fulgor do sentimento 

Imbricado com as coisas do mundo. 
FERREIRA (arquivo do autor, 2009) 
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3  CORPO: UNIVERSO DA CRIAÇÃO POÉTICA 
 

A criação poética nesta pesquisa não é compreendida como um 

processo místico da iluminação divina, dada pela bênção de Deus aos ditos 

“privilegiados”, como sempre se acreditou, sendo uma comunicação entre o 

poeta e Deus, numa relação em que o divino guia e conduz todo processo 

criativo. Também não a vemos como proveniente de um espírito vindo de 

alhures para realizar a construção da poesia através de um corpo que o 

recebe. Muito menos é concebida como uma concepção do determinismo 

biológico, resultado de uma herança familiar vinda de geração após geração, 

concepção esta, que nunca foi defendida pelas ciências, mas sim repetida ao 

longo dos tempos pela tradição popular. Por isso, buscaremos a compreensão 

de como se dá o processo criativo na elaboração da poesia, tentando um novo 

entendimento como uma forma de evitar a repetição de teorias cristalizadas. 

A criação poética é entendida a partir da experiência vivida do poeta e 

da sua relação com o mundo. Assim, ela é um fenômeno da matéria orgânica e 

cultural do poeta, no mundo percebido e vivido, em que não existe uma 

entidade superior, um espírito vindo de algum lugar, nem o determinismo 

genético impulsionando a criação, mas sim uma complexa rede de ligações e 

relações orgânicas e culturais do Ser no mundo.  

Eu só posso estar em mim se eu estiver no mundo! É impossível 

construir um poema se o poeta não estiver atento por meio dos sentidos ao que 

se passa ao redor do seu Ser ou dentro dele. Essa diversa relação faz a poesia 

criar um novo olhar para aquilo que já foi visto muitas vezes. Uma paisagem 

pode estar a nossa frente, há anos, dias após dias, mostrando-se para o 

mundo, apenas em sua forma natural de estar no mundo. A poesia, na sua 

sutileza de despertar visões e sentidos, mostra a paisagem além dos olhos, 

revelando detalhes e mais detalhes que estavam ocultos na sua forma natural.  

Quando o poeta está no processo de criação, não é só a mão e o 

pensamento agindo na elaboração de um poema, como se o pensamento 

precisasse de um guindaste (mão) para realizar a sua tarefa. No momento da 

criação, todo o organismo se desdobra, o corpo se movimenta por dentro, os 

sentidos acendem as lanternas da intuição, uma descarga de sensações 

inunda cada parte do corpo, e o poema surge dando sentido à realização, 
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expressando a dimensão ontológica da manifestação corpórea.  Portanto, o 

corpo é o campo no qual se realizam e se manifestam todas as ações 

humanas. “Por mais espirituais que sejamos, a carne é a nossa condição 

humana. Abandoná-la por completo se revela impossível” (RUSSO, 2007, p 

16). Pensar o homem sem corpo é negar a nossa própria existência, visto que 

o homem é um Ser que cria, produz, sente, age, movimenta-se e se relaciona.   

O corpo é quem leva o sujeito ao mundo e vive-versa, numa constante 

relação entre o que está nele e o que está além dele. A poesia, através do seu 

olhar, capta as coisas do mundo para elaborar sua forma de ser, revelando 

uma nova realidade, transformando, por meio da palavra, o que estava antes, 

dando um novo sentido de ser. 
O olhar corpóreo do poeta capta, por meio dos sentidos, as formas 

estáticas ou em movimento e as transforma pela dimensão do sensível em 

poesias. É pelas sensações do corpo que o poeta se entrega ao devaneio da 

criação e, na linguagem, entrega-se ao mundo, revelando as formas latentes 

das imagens em palavras numa unificação do corpo com o pensamento. Esse 

movimento de criação surge de maneira inesperada nos mostrando que 

 
O corpo nunca está pronto e acabado, mas se constitui caminheiro, 
andarilho, na cadência dos ciclos recurvados do devir, do nosso estar 
sendo no mundo. Constitui-se como poiesis, como autopoiesis, ao se 
criar e se recriar constantemente com elã de sua poeticidade, em sua 
condição de ser inacabado e itinerante, itinerrante. É movido por suas 
instâncias implicadas de caos e de cosmos – da caosmose - de 
ordem e desordem, de permanências e de alterações constantes. 
Como potência imaginal e criante, marcado de imanência e de 
transcendência, o corpo é um constante estar sendo em seus 
processos de mutação e de transformação. Como ser híbrido, 
composto de caos e de cosmos, corpo este, sempre prenhe das 
potencialidades de mutação que o vivificam e renovam, que o matem 
redivivio (ARAÚJO, 2008, p. 74). 

 
 

O homem não é só um corpo sensorial, é também um corpo cultural, 

inserido dentro de uma sociedade.  
 

Somos não só um corpo sensorial, mas também um corpo portador 
de técnicas, estilos e condutas aos quais corresponde toda uma 
camada superior de objetos: objetos culturais aos quais as 
modalidades de nosso estilo corporal conferem certa fisionomia 
(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 542). 
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O corpo cultural é a representação do homem na condição de sujeito de 

uma cultura representada por toda uma gama de signos e símbolos dentro do 

processo histórico e cultural. É a linguagem humana dentro da sociedade em 

que está inserida. 

 
A nosso ver o sentido de expressão é aquilo que aparece na 
interseção dos gestos expressivos compreendidos segundo os 
procedimentos fundamentais de determinada cultura (MERLEAU-
PONTY, 2006, p. 554). 

 

O olhar corpóreo capta pelos sentidos, as manifestações exteriores que 

estão para além da visão, e o invisível passa a ser visível, ganhando uma nova 

dimensão por meio da palavra que expressa o que está no corpo e no mundo.  

 
A palavra é parte do corpo. Mas, por outro lado, o corpo é feito de 
palavras, e de cultura. O corpo humano é filho do tempo. Transforma-
se, aprende-se e configura-se culturalmente. Historicamente. Tece-se 
de sentidos. Expressa-se simbolicamente. O próprio desejo fala com 
a voz de seu tempo, com signos do mundo e do momento em que 
vive (ANTONIO, 2002, p. 26). 

 

O corpo, por ser lugar onde nascem as formas de sentir e as coisas do 

mundo, percebe a poesia além de si como forma existente de ser, no que está 

exposto através do seu olhar corpóreo. Assim, o perceber poético consegue 

enxergar o invisível, e juntos, corpo e poesia, pela dimensão dos sentidos, 

interagem numa dialética de visibilidade, construindo o real a partir do 

movimento e da subjetividade. 

A poesia está na dimensão corpórea dos sentidos, e, quando o Ser se 

abre para a elaboração de um poema, o corpo se entrega ao mundo do 

sensível, sendo penetrado pelo universo da experiência vivida, ampliado pela 

vivência estética. Nesse sentido, o estado da criação poética dimensiona a 

visão para o mundo das imagens, transformado-as em poesia por meio do 

visível. A poesia se mostra na expressão criativa do Ser, construindo um 

mundo de cores, de imagens e de movimentos. Sendo assim, a alma poética 

pinta um mundo de poesias através da dimensão corpórea dos sentidos. É 

nesse pintar poético de vivência sensível que as palavras eclodem do meu 

oculto corpóreo e me revela, quando “abro as portas sensíveis do meu Ser, 
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como a aurora entregue ao sol fulgente, e percebo no meu alvorecer, a poesia 

surgindo do latente” (FERREIRA, 2009, arquivo do autor). 

Para perceber as coisas do mundo, o corpo não só se mostra como um 

receptor, ele é um mundo por si mesmo. Seu diálogo tanto se faz de fora para 

dentro como de dentro para fora. Assim, pensamos na possibilidade de a 

poesia contribuir para desvelar o Ser; colocá-lo na claridade do mundo, tirando-

o do oculto, e torná-lo presente na linguagem, que se revela por meio da 

criação poética. 

O Ser poeta é o Ser da criação a partir das coisas indeterminadas e, 

muitas vezes, imperceptíveis pelo olhar comum. Merleau-Ponty (1989) unificou 

a antítese da subjetividade junto com a da objetividade, proporcionando um 

entrelaçamento e abrindo o horizonte para uma nova forma de perceber o 

mundo. O poeta junta coisas antagônicas no momento da criação, dando novos 

significados e revelando outra forma de observar as coisas para além do olhar 

comum.  

Ao olhar por meio dos sentidos, o corpo enxerga, por intermédio da 

poesia, o que está ocultado e constrói um mundo de imagens a partir do que 

não estava visível ao olhar comum sem o uso dos sentidos. Ao esposar e 

apalpar o olhar para o mundo, a poeta “vê mil curvas numa estrada reta” 

(COSTA, 1885, Apud GOMES, 1985, p. 55). 

Não existe uma entidade superior determinando o momento exato da 

criação. É na relação constante entre o Ser e o mundo vivido que se passa 

todo processo criativo. A poesia nasce porque temos um corpo e não apenas 

porque possuímos um espírito ou alma. Mas, para que a poesia possa se 

mostrar, é necessário que o corpo esteja em relação com o mundo por meio 

dos sentidos. “Esse sujeito, que se sente constituído no momento em que 

funciona como constituinte, é o meu corpo” (MERLEAU-PONTY, 1989, p. 86). 

Construir um mundo pela poesia é usar o corpo na forma ampla de 

relação. Quando o poeta escreve, ele escreve com o corpo. Seria impossível o 

espírito escrever algo sem a presença do corpo. É o Ser em sua totalidade que 

atribui sentidos e dá forma às coisas, transformando o mundo vivido em 

palavras. É lançando o corpo ao mundo que o poeta o transforma em poesia.  
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Merleau-Ponty reclama a presença de um sujeito falante, de um 
corpo que fala através das palavras, e mostra que as palavras pouca 
ou nenhuma significação teriam quando tomadas uma a uma, 
independente da fala de alguém (MERLEAU-PONTY 1971 apud 
COELHO/CARMO, 1991 p. 86).  

 

O espetáculo do mundo aberto ao poeta é a espera do processo de um 

fazer de imagens e signos que, corporalmente, manifestam-se na dimensão 

dos sentidos, dando formas literárias por meio do que foi percebido no mundo 

vivido. Quando as imagens vão criando formas pelas palavras, é o olhar 

corpóreo que se projeta pelo movimento, revelando o envolvimento da 

percepção, dando uma nova dimensão do Ser, fazendo das palavras uma 

forma de se mostrar ao mundo, como é dito na minha poesia que se segue:  
 
Do corpóreo consigo transcender, cada verso que o meu coração 
sente, dando vida, fazendo perceber, a palavra mostrando o eu 
presente (FERREIRA, 2009, arquivo do autor). 

 

O fazer poesia tem sua dimensão no corpo como abertura ampla dos 

sentidos para as coisas do sensível, nas quais o viver estético transpõe 

qualquer concepção determinista, que se resume no mundo da repetição e sem 

abertura.  
 
Por meio do logos sensível, estético, coloca-se a experiência 
perceptiva como campo de possibilidades para o conhecimento, 
investido de plasticidade e belezas de formas, cores e sons. O corpo 
e o conhecimento sensível são compreendidos como obra de arte, 
aberta e inacabada, horizontes abertos pela percepção (NÓBREGA, 
1999, p 125). 

 

Segundo Merleau-Ponty (2000), o mundo do visível e do vidente se faz 

presente em um único Ser, no corpo, que, ao ver o mundo, é também visto por 

ele.  
Sem, portanto, entrarmos nas implicações próprias do vidente e do 
visível, sabemos que, sendo a visão palpação pelo o olhar, é preciso 
que também ela se inscreva na ordem que nos desvela, é preciso que 
aquele que olha não seja, ele próprio, estranho ao que olha” 
(MERLEAU-PONTY,2000, p.130).  

 

No entrelaçamento do mundo do vidente com o do visível, a poesia 

nasce trazendo sua maneira peculiar de se mostrar para o olhar que se propõe 

a enxergá-la. 
 O enigma consiste em meu corpo ser ao mesmo tempo vidente e 
visível. Ele, que olha todas as coisas, pode também se olhar, e 
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reconhecer no que vê então o “outro olhar” de seu poder vidente 
(MERLEAU-PONTY, 2002, p 17). 

 

 Para o filósofo, o corpo não é compreendido como a junção de partes 

distintas, articuladas de forma mecânica, e nem a criação é um estado de 

recepção de um espírito, vindo de algum lugar para animar todo processo da 

criação, mas sim é a explosão do “Ser Selvagem” (Ser da Criação), na relação 

corpo/mundo que se faz presente na expressão criativa. É vendo o mundo que 

o poeta faz a poesia nascer. Mas se faz necessário que haja um abandono de 

si mesmo, uma suspensão, um alheamento, para depois o retorno e, em 

seguida, a explosão do corpo para encher o mundo, estesiando-o de poesia.  

Nas coisas visíveis e no olhar que esposa e apalpa o mundo, surge uma 

relação ampla entre o visível e o vidente. 
 
O visível a nossa volta parece repousar em si mesmo. É como se a 
visão se formasse em seu âmago ou como se houvesse entre eles e 
nós uma familiaridade tão estreita como a do mar e da praia 
(MERLEAU-PONTY, 2000, p.128). 

 

 É no entregar-se ao mundo que este se posta a nossa frente, 

despertando o olhar para além da visão comum e buscando, por meio do 

sensível, o entrelaçamento do vidente e do visível. 

A visão sensível nos desloca para o mundo do visível e do invisível e, 

por ela, somos capazes de alcançar a imensidão do mar, o balé das estrelas 

cadentes, a profundeza do oceano, o momento sutil de um colibri beijando uma 

delicada flor, a planta que se encontra oculta na semente, o aproximar de 

mundos distantes e o afastamento das coisas próximas, enfim, o olhar sensível 

é um transporte que nos leva aos mais distantes e “inalcançáveis” lugares.  
 
Talvez agora se perceba melhor todo o alcance da palavra ver: a 
visão não é certo modo de pensamento ou presença a si: é o meio 
que me é dado de estar ausente de mim mesmo, de assistir por 
dentro da fissão do Ser, ao término do qual somente me fecho sobre 
mim (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 42).  

 

É preciso que, ao olhar algo, a visão não busque o que está 

estabelecido. É necessário olhar como se fosse a primeira vez. Nada se mostra 

de forma inteira, desnuda, e, mesmo o olhar com todo poder de alcance, este 

não consegue ver as coisas completamente, porque elas se escondem nas 

dobras da linguagem, nas silhuetas da expressão e no silêncio da 
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comunicação. Sendo a visão o meio de penetrar nas coisas, de conhecer os 

segredos do visível e do invisível, necessita-se de um imbricamento do vidente 

e do visível para que, em seguida, o olhar apalpe as coisas do mundo. 

 
Sem, portanto, entrarmos nas implicações próprias do vidente e do 
visível, sabemos que, sendo a visão palpação pelo olhar, é preciso 
que também ela se inscreva na ordem do ser que nos desvela, é 
preciso que aquele que olha não seja, ele próprio, estranho ao mundo 
que olha. Uma vez que vejo, que a visão seja redobrada por uma 
visão complementar ou por outra visão: eu mesmo visto de fora, tal 
como o outro me visse, instalado no meio do visível, no ato de 
considerá-lo de certo lugar (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 131). 

 

 Nesse sentido de ausência e presença para perceber o mundo e a si 

mesmo, descobrem-se, por meio da visão, mundos latentes, invisíveis, que 

esperam tornarem-se visíveis pela palpação do olhar. O visível é uma 

membrana permeável que nos leva à profundidade das coisas para esposá-las 

através do olhar sensível. 
 
Mas é próprio do visível, dizíamos, ser a superfície de uma 
profundidade inesgotável: é o que torna possível a outras visões além 
da minha (MERLEAU-PONTY, 2000, p.139). 

 

O Ser da profundidade não é um Ser imerso no mundo psíquico ou no 

das idéias (segundo a psicologia e a filosofia clássica), que transcende por 

meio da metafísica clássica, mas sim, no do corpo, que, a cada experiência 

vivida, se transforma e se expande repleto de sentidos e significados. Para 

alcançar o espetáculo do mundo, é preciso que o corpo se abra e seja tomado 

pela estesia, pelo estranhamento, pelo silêncio e pela fluidez do movimento da 

vida.  

 A poesia nasce na intersubjetividade do Ser e do mundo num 

imbricamento em que o vidente se torna visível e vice-versa. Por meio do 

entrelaçamento, o poeta vai buscar a profundidade de um mundo que se 

esconde e que grita para ser revelado por meio da poesia, como demonstrado 

nos meus versos a seguir: 

  
Mergulhado na luz do imprevisível, mostro imagens que vêm do meu 
sensível, que são cores reais do Ser profundo. O meu corpo em 
completo envolvimento faz nascer o fulgor do sentimento, imbricado 
com as coisas do mundo (FERREIRA, 2009, arquivo do autor). 
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O romper da superfície do visível, por meio da poesia, busca um mundo 

latente no invisível e que espera ser alcançado por meio da visão. É o que diz 

Merleau-Ponty sobre alcançarmos com a visão “onde quer que estejam, seres 

reais, esse poder recorre ainda à visão, reemprega os meios de obtermos dela” 

(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 42). Nessa capacidade de ver, de desvendar o 

mundo, de se entregar a ele, de enchê-lo de visões sensíveis e de transbordá-

lo de poesias, são construídas novas formas de se ver, saindo do olhar comum, 

esposando e apalpando as coisas por meios dos sentidos. 

A filosofia de Merleau-Ponty não se faz presente nas coisas 

determinadas, ela nos leva ao imbricamento do mundo, juntando paradoxos, 

por meio da intersubjetividade. Ela não é uma dialética de oposto, de antíteses 

em busca de uma síntese acabada, mas sim de movimento e ampliação da 

expressão criativa.  

O desdobrar da visão consegue criar, nos espaços existentes, outras 

possibilidades de se ver. A visão desvenda e encontra no silêncio da linguagem 

um mundo vivo, expressivo e em constante movimento.  
 
A partir do momento em que, cessando de viver na evidência do jogo 
– seja o objeto sensorial ou objeto da ciência – ao percebermos 
indissoluvelmente a subjetividade radical de toda a nossa experiência 
e seu valor de verdade. Nossa experiência é nossa. Isso significa que 
ela não é a medida de todo ser em si, imaginável, mas que 
entretanto, é coexistência a todo ser de que possamos ter noção 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 135). 

 
 
O Ser metafísico do poeta, que eclode da existência abrindo os canais 

dos sentidos para a elaboração da poesia, sente o corpo germinando palavras 

no momento em que é tocado pelo que está a sua frente, revelando que o Ser 

da criação tem: 
o corpo posto de pé diante do mundo e o mundo de pé diante dele, e 
há entre ambos uma relação de abraço. E entre estes dois seres 
verticais não há fronteira, mas superfície de contato (MERLEAU-
PONTY, 2000, p. 242).  

 

O mundo indeterminado e imprevisível da poesia expande a carne na 

dimensão metafísica do sensível, o qual sangra dos sentidos uma correnteza 

de significações. Partindo desse princípio, Merleau-Ponty nos mostra que:  

 
A noção essencial pra tal filosofia é a da carne, que não é o corpo 
objetivo, que não é tampouco o corpo pensado pela alma (Descartes) 
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como seu, que é sensível em duplo sentido daquilo que sentimos e 
daquilo que sente (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 234). 

 

O mundo do sensível é um mundo oculto e, ao mesmo tempo, visível e 

perceptível ao nosso contato e a nossa convivência com as coisas que nos 

afeta. O sensível está a nossa frente para ser penetrado; ele é parte do mundo, 

e, ao mesmo tempo, habita a nossa interioridade. Ele penetra no mais profundo 

quando o espetáculo do mundo rasga a nossa entranha e nos joga para o 

mundo da criação, do fazer estético embalado pela experiência sensível, re-

significando nosso Ser como carne do mundo. 

 A carne da poesia é a carne do mundo, pois o poeta e o mundo estão 

imbricados, tocados e visíveis um ao outro, sem separação nem hierarquias.  

 
A polpa do sensível, o seu indefinível, não é outra coisa senão a 
união nele do “dentro” e do “fora”, o contato em espessura de si 
consigo – O absoluto do “sensível”, é essa explosão estabilizada, e, 
que comporta o retorno (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 240). 

 

 O poeta se entrega ao mundo e busca, no silêncio, o retorno para si 

mesmo, entrelaçado com mundo, com o outrem, imbricando, por meio do 

quiasma, Seres que se constroem a partir de que: 

 
o outrem não é tanto uma liberdade vista de fora como destino e 
fatalidade, um sujeito rival de outro sujeito, mas um prisioneiro no 
circuito que o liga ao mundo, como nós próprios, e assim também no 
circuito que o liga a nós – É este mundo que nos é comum, é 
intermundo (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 241). 

 

Reconhecer o mundo é estar ligado a ele por meio da dimensão dos 

sentidos para uma vida que se faz para si e para o outrem, juntando paradoxos 

e sendo levado ao espanto através do espetáculo do mundo. 
 
O reconhecimento de uma vida individual que anima todas as vidas 
passadas e contemporâneas e delas recebem toda a vida – de uma 
luz que brota delas para nós contra toda esperança, é a consciência 
metafísica, cujo primeiro grau é o espanto da descoberta da 
defrontação dos contrários; e o segundo grau, reconhecimento de sua 
identidade na simplicidade do fazer. A consciência metafísica não 
possui outros objetos além daqueles da experiência cotidiana: este 
mundo, os outros, a história humana, a verdade, a cultura. Porém, em 
vez de tomá-los já prontos, como conseqüências sem premissas ou 
como obviedade redescobre sua estranheza fundamental para mim e 
o milagre da sua aparição (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 136).  
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Pelas experiências vividas o corpo, enquanto carne do Ser, amplia a 

existência, como o sol que, ao nascer, amplia a visão e nos faz ver a natureza 

diferente a cada manhã. Há sempre um recomeço do Ser/Corpo no mundo, 

que, como a própria vida, flui no rio das indeterminações e deixa-se descer no 

movimento das águas, que nos leva “a toda parte e em parte alguma” 

(MERLEAU-PONTY, 1991). O corpo move a poesia, e a poesia move o corpo 

numa dialética que se expande através da metafísica da carne, interpondo-se 

ao mundo. 
O corpo interposto não é propriamente uma coisa, matéria intersticial, 
tecido conjuntivo, mas um sensível para si, o que quer dizer não este 
absurdo: cor que se vê, superfície que se apalpa, mas este paradoxo 
{?}: conjunto de cores e superfícies habitadas por um ato, uma visão, 
portanto, sensível exemplar, que capacita a quem o habita e o sente 
de sentir tudo o que de fora se assemelha, de sorte que, preso no 
tecido das coisas, o atrai inteiramente, o incorpora e, pelo mesmo 
movimento, comunica às coisas sobre as quais se fecha, essa 
identidade sem superposição, essa diferença sem contradição, essa 
distancia do interior e do exterior, que constituem seu segredo natal 
(MERLEAU-PONTY, 2000, p.132). 

 

O eclodir da poesia na metafísica da carne arde os sentidos, explode as 

sensações; transborda o Ser sensível com as ondas da linguagem; inunda o 

corpo com a enchente sinérgica do senciente e expande o mover-se para o 

mundo.  

A poesia é dor que sangra da angústia do poeta com o mundo vivido a 

partir das suas próprias interrogações enquanto Ser do mundo, sempre se 

questionando e se mostrando grávido de linguagens que transbordam do corpo 

uma enchente de expressões sinérgicas do mundo interior, repleto de 

incertezas. Essa angústia está presente na dúvida de Cézanne, que, ao pintar 

a natureza que o afetava de forma profunda, na sua angústia e solidão, 

questionava sua obra de arte por colocar nela os contornos, os vazios e as 

indeterminações da sua própria existência.  

A metafísica do poeta que sangra, através dos sentidos, a sua poesia, a 

qual enche a si mesmo e o mundo por meio da expressão criativa, revela um 

Ser em constantes transformações, sempre repleto de reticências, pois, por 

mais que a poesia revele o seu mundo de existência, algo ficará oculto, e de 

acordo com o mundo vivido, outras transubstanciações através de novas 

experiências vividas surgirão nos versos que eclodirão do seu Ser sensível. 
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As águas do fazer poético não têm um lago determinado esperando 

suas correntezas para um desaguar final. A cada expressão criativa, novas 

correntezas poéticas surgem da montanha corporal e descem entre os 

devaneios da experiência sensível, construindo novos sentidos e significados. 

A poesia não deve ser concebida apenas a partir das concepções de 

estilo literário (poesia rimada, metrificada, poesia livre, poesia moderna, poesia 

concreta, poesia visual e poema processo). Muito menos ser vista como técnica 

ou ainda como expressão de formas linguísticas e demais maneiras que 

constituem sua construção de estrutura. Ela deve ser percebida como a 

metafísica da existência do poeta, assim como a vela que expande a sua 

claridade para vários cantos, mostrando que ela não é um simples objeto, mas 

sim uma qualidade que se releva através da luz (MERLEAU-PONTY, 2000).  

A carne do poeta é a poesia como carne do mundo, pois o mundo e o 

poeta estão imbricados através da poesia numa relação de unicidade em que o 

sensível é a expansão da expressão criativa, de um contato visível de 

verticalidade, fazendo com que o corpo sinta o universo poético que o revela. 
 

Aquilo que sentimos, a coisa sensível, o mundo sensível, o correlato 
do meu corpo ativo, o que lhe “responde”; o que sente não posso pôr 
um único sensível sem colocá-lo arrancado da minha carne, e a 
minha própria carne, colhido da minha carne, e a minha própria carne 
é um dos sensíveis no qual se faz a inscrição de todos os outros, 
sensível pivô do qual participam todos os demais. Sensível-chave, 
sensível dimensional, meu corpo é no mais alto grau, aquilo que 
qualquer coisa é: um isto é dimensional. É a coisa universal 
(MERLEAU-PONTY, 2000, p 234). 
 

 
A poesia é feita das coisas do mundo, portanto ela é carne do mundo. É 

fluidez que escorre e germina cada grão da existência de um mundo que nunca 

se esgota, que se revela a cada experiência vivida, como o próprio Cézanne, 

que germinava na pintura a metafísica da sua existência, sempre confusa e 

indeterminada. 

O corpo, como carne do mundo, não tem caminhos prontos a serem 

seguidos; trilhas abertas esperando passos certeiros e terras exploradas a 

serem cultivadas. Ele, dessa perspectiva, possui grutas profundas, cavernas 

inexploradas e florestas a serem percorridas. A poesia, que é feita da carne do 

mundo, penetra nas grutas da existência e revela o poeta na sua escuridão que 

se desmancha em luz através da expressão criativa. Ela arranca, das cavernas 
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profundas dos sentidos, rios ocultos de uma vivência estética que não se 

esgota. Dessa forma, cada passo dado pelo Ser poeta é uma metafísica repleta 

de sentidos e significados que desmata a floresta de um mundo que se forma a 

cada experiência vivida.  Esse mundo de eterna construção e reconstrução nos 

mostra que 
nas esferas do estado poético são projetadas rebeliões impetuosas 
que traduzem nossos sentimentos de indignação e de 
transgressividade diante da minimização humana; se instalam 
levantes que erguem os estandartes da liberdade, das utopias 
primordiais que compõem os repertórios arquétipos do humano. 
Levantes que se desinstalam os estados do ordinário com seu bolor 
cinzento, e que evocam o extraordinário, na sua vigência do seu elã 
inaugural (ARAÚJO, 2008, p. 128). 

 
 
A poesia é também bálsamo que alivia as angústias da alma e, como um 

rio suave e sereno, inunda cada parte do corpo irrigando a existência através 

das palavras sutis, encantadoras, que enternecem o espírito, com toques de 

plumas que acariciam os recantos dos sentidos.   
 
A poesia é antídoto contra a insignificação, é uma das mais intensas 
experiências de criação e recriação de sentido. Multívocas, 
polissêmicas, as palavras poéticas revelam-se grávidas de outros 
sentidos, além do literal e do imediato. Assim, chamam a ler 
criadoramente, chamam a interpretar, chamam a reconhecer e a 
atribuir significado. E esta significação não é apenas conceitual, mas 
também o sentimento de estar vivo e pode dizer. A poesia desperta a 
alegria de pensar, o desejo de conhecer, a paixão de comunicar 
(ANTONIO, 2002, p.17).  

 

A poesia vibra em cada célula do corpo humano e faz da existência um 

movimento que rompe cada partícula do senciente, explodindo o Ser de forma 

indeterminada, desconstruindo o pronto e o formal para, em seguida, construir 

uma nova existência que não para de se renovar.  
 
Ao sermos flagrados pela jorrância do estado poético, somos 
compelidos aos territórios do onírico, da fantasia, como instâncias 
que bordam os desejos descomunais e nos desbordam em devaneios 
(ARAÚJO, 2008, p. 126).  

 

O estado poético de delírios e devaneios ilumina as profundezas do Ser 

corpóreo por intermédio de múltiplas imagens que penetram no núcleo celular 

da existência sensível, num alvorecer poético de símbolos os quais unem o 

poeta e o mundo para realização da poesia, a qual surge entre as montanhas 

da experiência estética e da expressão criativa.  
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Cada momento vivido no campo da criação poética é singular e 

surpreendente, fazendo a existência escorrer entre os vales de um viver 

descompromissado com as coisas da sisudez e da seriedade.  

O fazer poético leva a vida para o jardim da ludicidade criativa, mesmo 

que a poesia seja arrancada das entranhas da dor e da tristeza, pois a 

construção da poesia estesia, das profundezas do poeta, um mundo de 

encantamento, leveza e enternecimento por intermédio das águas brandas da 

sensibilidade e da expressão criativa. Nesse sentido, percebemos que a alma 

do poeta navega por um mundo de exploração da potência sensitiva, no qual o 

poeta caminha com os passos da alma, descobrindo novas visões e novos 

sentires, que, até então, não tinham sido vividos pela dimensão corpórea dos 

sentidos nem experimentados por intermédio da experiência estética. 
 
No estado poético se descortina o espírito nômade que, nos influxos 
de suas aventuras, nos precipita nos riscos dos perigos que 
desconcertam e entusiasmam; se projeta o espírito travesso e 
despojado da criança que se desmancha de alegria com as 
estripulias das revoadas de suas pipas. O poético suscita o espírito 
saltimbanco entre as veredas das paragens desgrenhadas do viver; 
penetra nas ondeações do aleatório instigando o espírito brincante na 
expressão desmesurada de seu vadiar. Traduz, com leveza e 
despojamento, a dança sincopada da plasticidade do jogo vivente, 
das ondulações do ser-sendo (ARAGÃO, 2008, 128). 

 

A poesia busca, do profundo da existência, movimentos de vibrações de 

um Ser que se mostra de maneira “selvagem”, o qual se joga para o mundo 

sem temer os abismos do racionalismo os quais compõem a repetição das 

coisas frias, vazias e sem beleza. Cada palavra, cada gesto que surge, já vem 

carregado de pequenos movimentos repletos de ações poéticas sem mesmo 

se preocupar com o que vai acontecer. Um gesto que surge quando menos se 

espera; uma ação tácita que estava oculta; um olhar que se direciona para o 

mundo; um grito da respiração alterada; um movimento inesperado; uma 

inquietação do corpo; um mover-se explosivo; uma expressão radiante do 

corpo em movimento; um aumento da temperatura corporal; um pulsar do 

coração de forma acelerada; uma alteração orgânica; um bailar dos sentidos. 

São momentos do corpo na construção poética, fazendo, de cada ação, um 

universo grávido de poesias que vão sendo elaboradas de acordo com o ritmo 

do corpo que se mexe e se contorce numa estesia de múltipla sensibilidade, 

dando o parto final da elaboração poética, conforme pode ser visto em Greg 
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Marinho (Figura 01). É o atirar-se ao mundo por meio da expressão criativa que 

poeta elabora pela linguagem seu mundo de poesia.   
                                                                                                                    

 
Figura 01: Performance do poeta Greg Marinho  

(Fonte: o autor (2009) 
 

A metafísica do estado poético dilacera a alma com as navalhas das 

inquietações do poeta no mundo vivido, e o sangue, que escorre dos seus 

versos, inunda o corpo enquanto carne de um mundo que fervilha de poesia, 

desvelando o Ser poeta a cada palavra, a cada expressão, por meio do tecido 

da vivência estética, que expande a existência rompendo as muralhas do 

determinismo intelectual, que só valoriza a mente (razão) e não enxerga, no 

corpo e na poesia, a raiz profunda da ontologia humana. Essa metafísica da 

carne abre o corpo por intermédio da poesia, numa dialética em que o estado 

poético amplia horizontes e 
 
o corpo nos une diretamente às coisas por sua própria ontogênese, 
soldando um ao outro os dois esboços de que é feito, seus dois 
lábios: a massa sensível que ele é, e a massa do sensível de onde 
nasce por segregação, e a qual, como vidente permanece aberto” 
(Merleau-Ponty, 1999, p.132). 
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A abertura do vidente com o visível aproxima mundos num ajuntamento 

corpóreo de contatos sinérgicos o qual, pela poesia, imbrica Seres numa 

unicidade de existência para um estado senciente que expande 

ontologicamente o viver estético alargando os horizontes para outra forma de 

existência, a partir do afastamento para realização de um novo ajuntamento. 
 
O tocar-se, ver-se, do corpo é para ser compreendido a partir do que 
dissemos do ver e do visível, do tocar e do tocável, e, não é um ato, é 
um ser para. Tocar-se, ver-se, a partir disso, não é aprender-se como 
objeto, é abrir-se, a si, ser destinado a si (narcisismo) – Não é 
portanto, alcançar-se, é, ao contrário, escapar-se, ignorar-se, o si em 
questão é o afastamento (MERLEAU-PONTY, 2000, p.226) 

 

A poesia liberta a existência para vôos altos e distantes, muito além das 

muralhas do racionalismo fechado e dos caminhos determinados pelos padrões 

sociais de determinada sociedade a serem seguidos. Os versos, feitos das 

inquietações da alma que busca horizontes, são as asas procurando novas 

formas de vida, novas maneiras de ser e estar, inusitados horizontes nunca 

vistos e caminhos fechados que gritam para serem abertos. Cada vôo dado 

pelas asas da poesia nos leva aos campos da existência que floresce o corpo 

enquanto carne do mundo, nos mostrando que 
 
Cada um de nós é um vento da poesia cósmica. Mesmo não se 
reconhecendo, ou não sendo reconhecido. Ou melhor: o universo é 
um poema feito de poemas. Um poema feito de inumeráveis poemas, 
cada um contendo signos, sintaxes, símbolos da totalidade em 
movimento: correspondências, analogias, homologias. Resíduos, 
vestígios, ressonâncias (ANTONIO, 2002, p. 28; 29). 

 

Ao mesmo tempo em que a poesia é vôo cósmico no universo da 

existência, ela é mergulho na profundidade de nós mesmo, onde habita regiões 

inexploradas as quais, de acordo com as correntes marítimas do mundo vivido, 

expandem novas metafísicas, ondas da alma inquieta, as quais se formam para 

depois se desmancharem na praia da existência.  

A poesia é grito que vem da profundidade corpórea rasgando os 

sentidos numa metafísica “selvagem” que, em uníssono com a expressão 

criativa, faz ecoar as angústias ou alegrias da alma inquieta que se mostra de 

forma intensa, contagiando o mundo vivido por intermédio do fervor poético.  

A poesia também é silêncio, pois ela se manifesta nas interseções do 

corpo em movimento. Ela é filha do silêncio e dos intervalos da palavra que 
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ainda não foi dita, do gesto que ainda não se fez presente. No momento tácito, 

o Ser poeta se revela para o mundo numa metafísica em que o silencio fala 

mais alto do que milhões de ruídos vagos e repetitivos do racionalismo 

mecânico e superficial. “A poesia fala das coisas sobre as quais devemos nos 

calar, por não conseguirmos dizer. Ela é emergência, uma irrupção no indizível” 

(Antonio, 2002, p 29). A poesia precisa do silêncio para mostrar a sua voz pela 

delicadeza dos ritmos e dos sons que ela emite nos dizendo o indizível de um 

mundo invisível que se constrói e se revela a cada momento por intermédio do 

mundo fascinante do sensível. 

A metafísica do estado poético, a partir do mundo vivido, se revela tanto 

através dos turbilhões da alma inquieta como do silêncio no intervalo do corpo 

em movimento. Assim, o Ser da poesia se faz presente no mundo da criação 

pelas indeterminações de uma vivência estética e imprevisível. Essa forma 

inconstante que a poesia tem de ser fazer mundo, faz-nos compreender que 

cada sentido que ela constrói é um mundo. 
 
Cada “sentido” é um mundo, e, absolutamente incomunicável para 
outros sentidos, e, no entanto, constrói um algo que, pela sua 
estrutura, de imediato se abre para o mundo dos outros sentidos e 
com ele constitui um único Ser (MERLEUA-PONTY, 2000, P. 202). 

  

O Ser Selvagem, que é o Ser da criação e da ruptura, amplia a 

existência, juntando paradoxos e revelando novas formas de estar no mundo 

por meio da transubstanciação da expressão criativa, que se renova a cada 

momento.  
Fazer metafísica não é entrar num mundo de conhecimento 
separado, nem repetir fórmulas estéreis como estas que nos 
servimos aqui – é ter experiência plena dos paradoxos que indicam, é 
verificar sempre de novo o funcionamento discordante da inter-
subjetividade humana, é procurar pensar até o fim os mesmos 
fenômenos investidos pela ciência, restituindo-lhe somente sua 
transcendência e estranheza originárias (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 
140). 

 

A “filosofia selvagem” de Merleau-Ponty, que se mostra como ponto de 

partida e de chegada, sempre abrindo novos campos de interrogações e 

buscas incansáveis para outras compreensões do mundo e de nós mesmos, 

nos aproxima das coisas e nos convoca a afastarmos delas, para que a cada 

nova aproximação sejam compreendidas novas formas de ver o mundo a partir 

da experiência vivida.  
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O essencial, descrever o ser vertical ou selvagem como este 
ambiente pré-espiritual sem o qual nada é pensável, nem mesmo o 
espírito, e pelo qual nos interpenetramos uns nos outros, e nós 
próprios, para possuirmos o nosso tempo (MERLEAU-PONTY, 2000, 
p.192) 

 

O “Ser Selvagem” do pensamento de Merleau-Ponty não é o “selvagem” 

antropológico de Lévi-Strauss, que habita as florestas, as planícies e as 

margens dos rios. O “Ser Selvagem” de Merleau-Ponty habita as interseções 

do corpo em movimento; os abismos das expressões inacabadas; o silêncio de 

cada gesto que grita; a linguagem muda que fala alto; a arte que está sempre 

por se fazer; a estesia da vivência estética; a explosão metafísica da expressão 

criativa e o eclodir do Ser no mundo, que brota da semente corpórea, e, como 

uma árvore, estende-se para o mundo, rasgando o solo do determinismo 

biológico para germinar a sua existência, tal qual a figura 02. 

 
Figura 02 representando a metáfora da metafísica do corpo  Visualizada  na semente/homem 
que brota para o mundo (Fonte: blog de Sobrinho) 
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Quando se escreve um poema, não é uma mão objetiva que exerce tal 

função, é o corpo fenomenológico (Merleau-Ponty, 1999) que se movimenta na 

dimensão corpórea dos sentidos, expressando o universo da experiência 

vivida.  

O fazer poético é um movimento de profundidade que traz, do âmago 

corpóreo, um mundo de acontecimentos que até então estava latente, 

esperando o momento da criação para se anunciar ao mundo na forma da 

poesia. 

A poesia do Ser ou o Ser da poesia no mundo da criação é o 

entrelaçamento do sensível vidente, afetado pelas coisas do mundo. 

 
Já uma poesia do mundo pede ao presente que ele se engate 
novamente na fecundidade de outros presentes, nos quais a criação 
sempre antecede o criado, ou então não há, e não houve história, 
ligação inventiva entre gerações (MERLEAU-PONTY 2004 apud 
TASSINARI, 2005, p. 149).  

 
 

O mundo da poesia é o mundo do poeta, ambos estão sempre se 

renovando, buscando o cruzamento de múltiplas coisas, novas entradas e 

novas junturas. Seu sentido fenomenológico se faz no dia a dia, sempre 

abrindo espaços para outros fazeres e dizeres, interrogando e colocando o 

mundo em suspenso, tal qual a filosofia de Merleau-Ponty. 

 
Mostrar que a filosofia como interrogação (isto é, como acomodação 
em volta do isto e do mundo que lá está, de um oco, de um 
questionamento, onde isto e mundo devem eles próprios dizer aquilo 
que são, - isto é, não como pesquisa de uma variante da linguagem, 
de uma essência léxica, mas como busca de um invariante do 
silêncio, da estrutura) só pode consistir em mostrar como o mundo se 
articula a partir de um zero de ser que não é o nada, isto é, em 
instalar-se na margem do ser, nem Para si nem no Em si, na juntura, 
onde se cruzam as múltiplas entradas do mundo (Merleau-Ponty, 
2000, p.234 - 235). 

 
 

O fazer poético surge da imprevisibilidade do poeta com o mundo, no 

intercruzamento das coisas que estão acontecendo no exato momento, como o 

inicio do que nunca aconteceu, partindo de um zero para a realização de 

múltiplas coisas que se sucedem. A vivência estética, através da criação, não 

se repete. A cada nova experiência do Ser poeta, novas sensibilidades são 

vividas de forma intensa como se fosse à primeira vez. Há sempre um começo 
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diferente para cada instante da criação, a qual surge sempre de forma 

inesperada. 

A poesia nasce do entrelaçamento do mundo percebido e vivido pelo 

poeta, tais quais os galhos da árvore (Figura 03), que se abraçam, imbricando-

se numa simbiótica relação de contatos, oferecendo a seiva da vida para o 

desenvolvimento de ambos, desenvolvendo-se para o mundo, sem dominação 

nem hierarquias, tal qual a mão que toca e a que é tocada, sendo ambas, de 

acordo com Merleau-Ponty (2000), tocantes e tocadas.  

 

 

 
Figura 03 mostrando o entrelaçamento dos galhos da árvore, 

(Fonte: blog de Camarra) 
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Por intermédio do pensamento de Merleau-Ponty sobre a mão que toca 

e a que é tocada, como ambas tocantes e tocadas, o corpo é tocado pelo 

mundo, e, sendo assim, os sentidos se abrem. Nesse contexto, a poesia surge 

dando sentido à existência, na qual o entrelaçamento do corpo com o mundo 

torna o poeta e o mundo como um único sujeito, mostrando-se indivisível, pois 

ambos são carne do mesmo mundo. 

 
A carne não é matéria, não é espírito, não é substância. Seria 
preciso, para designá-la, o velho termo “elemento”, no sentido em que 
era empregado para falar-se da água, do ar, da terra e do fogo, isto é, 
no sentido de uma coisa geral, meio caminho entre o individuo 
espaço-temporal e a idéia, espécie de princípio encarnado que 
importa o estilo de ser em todos os lugares onde se encontra uma 
parcela sua. Neste sentido, a carne é um “elemento” do Ser. Não fato 
ou soma dos fatos e, no entanto, aderência ao lugar e ao agora. 
Ainda mais: inauguração do onde e do quando, possibilidade e 
exigência do fato, numa palavra, facticidade, o que faz com que o fato 
seja fato (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 136). 

 
 
É a materialização da poesia, não no sentido de objeto pronto, acabado, 

mas sim de algo que se constitui e abre espaço para que ela seja sempre uma 

forma inacabada, algo que está sempre se compondo e se recompondo. Uma 

eterna lapidação do sensível para sua realização na forma de um movimento 

dialogado com as coisas do mundo, amplas e imprevisíveis.  

O fazer poético aproxima as coisas para o diálogo, mas também se 

afasta para uma redução e um estranhamento, ficando em silêncio para 

observar, e, em seguida, apalpar e esposar através do olhar sensível, que 

percebe o imperceptível. Este não é algo que está escondido atrás dos outros, 

mas que se faz presente, como a semente que guarda, na sua latência, as 

folhas, os galhos, o tronco, os frutos, as flores, o perfume e outras sementes.  

A visão sensível do poeta, ao apalpar as coisas do mundo, percebe para 

além das coisas prontas e estabelecidas. Há sempre um olhar de profundidade 

para um mundo que ainda não se fez presente. Aquilo que, muitas vezes, é 

visto e é revisto pelo olhar comum, o olhar poético alcança e consegue vê 

outras coisas, pois o olhar sensível se posta a ver as coisas como se fosse 

sempre a primeira vez, partindo de um zero em busca do intercruzamento do 

que está para acontecer (MERLEAU-PONTY, 2000).  
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A cada criação poética, um novo sentido se faz presente como um novo 

mundo, e a sua iluminação de nos mostrar as coisas tem sempre seu princípio 

e diferenciação que pode levar a outros sentidos e, juntos com eles, a fundação 

de um novo Ser. 
Cada “sentido” é um mundo, e, absolutamente incomunicável para 
outros sentidos, e, no entanto, constrói um algo que, pela sua 
estrutura, de imediato se abre para o mundo dos outros sentidos e 
com eles constitui um único ser. A sensorialidade, por exemplo: uma 
cor, o amarelo, ultrapassa-se a si mesma: desde que se torna uma 
cor iluminante, cor dominante do campo, cessa de ser determinada 
cor, tem, por conseguinte, de per si, uma função ontológica, torna-se 
apta a representar todas as coisas (como as gravuras de talhe-doce, 
IV discurso do Dioptrica). Num único movimento impõe-se como 
partícula e cessa onde cada “parte”, quando a tomamos por si 
mesma, abre de repente dimensões ilimitadas – torna-se parte total 
(MERLEAU-PONTY, 2000, p. 202). 
 

 
A totalidade da criação poética é composta das pequenas coisas, dos 

sutis lampejos que acendem o universo da dimensão corpórea, numa 

metafísica na qual a poesia torna-se luz e faz da existência uma constelação 

que revela, por meio do logos estético, a expressão de um mundo que está 

sempre se expandindo para novos sentires e novas revelações do Ser poeta.  

A poesia desnuda o poeta por intermédio da criação. Essa nudez 

corpórea dos sentidos revela as intimidades poéticas de um corpo sensível que 

se realiza pelos contatos do poeta com outros corpos e com as coisas do 

mundo.  

O doar-se ao mundo, entregando-se a ele, é o meio de ser afetado pelas 

coisas que sempre estão à vista e entregues ao contato do corpo, que, como 

um tecido, recebe as agulhas do costurar sensível de um mundo visível e 

aberto ao olhar e aos sentidos.  

Só se pode fazer poesia se o corpo olhar através do sensível o que está 

em si e o que o circunda, Não se pode falar ao mundo se o poeta estiver de 

costas para ele. O mundo precisa ser penetrado nas suas profundezas, precisa 

ser apossado, precisa ser tomado para que a poesia mova o corpo, e o 

corpóreo se transforme no logos estético.  

É preciso viver a poesia, degustá-la com o paladar do sentido estético, 

vivê-la de maneira intrínseca, mergulhar nas profundezas das palavras, sentir a 

sua respiração e o seu ritmo de ser, com seus sons, seus movimentos e suas 

formas de sedução.  
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Seduzido pela poesia, o corpo se abre para ela, e uma unidade de 

contatos se consolida como uma transubstanciação da expressão criativa a 

partir do entrelaçamento do poeta com a poesia, como seres de um mesmo 

sentido estético e de um mesmo mundo. 

O mundo da criação poética é indissolúvel com as coisas do sensível. 

Não se pode criar um poema sem a participação dos sentidos. A poesia precisa 

do adubo corpóreo, das coisas que faz o corpo sentir e se movimentar para 

que o mesmo possa germinar os grãos da expressão criativa.  

Para adubar a poesia, são necessárias as águas da vivência estética e 

do ato de se fazer mundo, de entregar-se, como a natureza recebe o sol todas 

as manhãs, sabendo da sua iluminação e revelando as cores diferentes a cada 

aurora. 

Viver o estado poético é está aberto constantemente ao fazer poesias. 

Sendo assim, o transcender sensível virá sempre grávido de sensações 

poéticas e de movimentos, fazendo com que a criação esteja sempre se 

realizando, como uma correnteza que não para um só instante o seu fluxo 

natural. 

A fluidez dos sentidos abertos para as coisas e para si próprio é o que 

faz do poeta e da poesia dois seres imbricados para realização da expressão 

criativa. Basta que alguma coisa ou algum movimento se faça presente no 

mundo sensível do poeta, afetando-o, que ele a transforma em poesia. Esse 

ajuntamento das coisas do mundo com o poeta é imprevisível, e ele mesmo 

não sabe ao certo como acontece, justamente por chegar de maneira 

indeterminada. É o ver e o sentir do estado poético por intermédio do qual o 

mundo se transforma em poesia. 
 
Basta que eu veja alguma coisa para saber juntar-me a ela e atingi-la, 
mesmo se não sei como isso se produz na máquina nervosa. Meu 
corpo móvel conta com o mundo visível, faz parte dele, e por isso 
posso dirigi-lo no visível. Por outro lado, é verdade que a visão 
depende do movimento. Só se vê o que se olha. Que seria a visão 
sem nenhum movimento dos olhos, e como esse movimento não 
confundiria as coisas se ele próprio fosse o reflexo ou cego, se não 
tivesse suas antenas, sua clarividência, se a visão não se 
antecipasse nele? Todos os meus deslocamentos por princípio 
figuram num canto de minha paisagem, estão reportados ao mapa do 
visível. Tudo que vejo por princípio está ao meu alcance de meu 
olhar, assinalado no mapa do “eu posso”. Cada um dos mapas é 
completo. O mundo visível e dos meus projetos motores, são partes 
totais do mesmo Ser (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 16). 
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O corpo não é um amontoado de peças distintas, visto pela anatomia e a 

fisiologia mecanicista, embora estas tenham uma contribuição importante para 

o estudo especializado do corpo humano. O sentido corpóreo é muito amplo, é 

um imbricamento de diversos símbolos que fazem parte da existência, entre 

elas, a poesia. Por isso, há de se buscar sempre aprofundar os estudos e as 

pesquisas sobre a relação corpo e poesia no processo da expressão criativa. 

Pelo fato de o corpo não fazer parte do inteligível, como sempre se 

acreditou, desde as filosofias clássicas, mas precisamente desde Platão 

(1993), que concebia o mundo sensível como vulnerável de confiança e 

ausente das idéias, estas imutáveis e seguras, Descartes ratificou o 

pensamento do referido filósofo acerca da negação do sensível através do seu 

cogito “eu penso, logo existo”. Essa pequena reflexão acerca do pensamento 

clássico sobre o corpo pode ser aprofundada com Nóbrega¹. Se ainda hoje 

temos concepções cristalizadas acerca do processo da criação das coisas a 

partir da mente, da razão, isso se deve ao fato não termos rompido com a 

couraça fechada do pensamento positivo, de negação ao corpo, como se este 

não participasse de todos os processos de criação ou da fundação do Ser no 

mundo. 

Se o “eu penso” cumprisse o seu status tão defendido pelos cartesianos, 

a poesia seria uma mera elaboração do pensamento, sem a participação do 

corpo e do mundo. Se o corpo é feito de partes distintas, como acreditam a 

anatomia e a fisiologia mecanicistas, teríamos de procurar em cada órgão, em 

cada lugar, o canto exato onde é elaborada a poesia, como se fosse 

necessária uma dissecação do cadáver para entender o corpo humano no 

processo da criação poética.  

Como o corpo humano é vida, e a vida não deve ser explicada somente 

através de laboratórios ou de pensamentos de sobrevôos, é necessário 

entendê-la a partir da sua relação com o mundo vivido. Por isso, a 

fenomenologia de Merleau-Ponty (1989) é uma tentativa de compreender o 

homem a partir da sua experiência vivida, abrindo um imenso leque da relação 

do homem com seu corpo, com a cultura e com o mundo vivido. 

 
 
¹ Corporeidade e Educação Física: do corpo-objeto ao corpo-sujeito, NÓBREGA (2000).  
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Trocando-se o “eu penso”, defendido pelos cartesianos, para o “eu 

existo”, de Merleau-Ponty, veremos a possibilidade de uma ampliação sobre a 

compreensão de nós mesmos, como seres do mundo, que está a nossa frente 

de forma inesgotável, que precisa ser conquistado, não através do pensamento 

positivo, mas por intermédio da dimensão corpórea dos sentidos, entregando-

se ao corpo e ao mundo, entrelaçando-se aos seus movimentos constantes de 

criação e recriação.  

O que anima o corpo em se tratando de poesia é a reversibilidade de 

uma visão prosaica do mundo para uma visão sensível do fazer poético. Essa 

reversibilidade põe sentido à existência. Alarga o horizonte para uma visão 

mais profunda do que está no mundo e no próprio corpo. Anima o 

senciente/sensível para uma afetação do movimento das coisas que estão 

postas entre o vidente e o visível, como forma de aproximação e de contatos. O 

fazer e o refazer do estado poético, através da criação, anima o orgânico e 

imbrica-se com o mundo da cultura. 

 
 

A animação do corpo não é uma junção de partes umas às outras – 
nem, aliás, a descida do autômato de um espírito vindo de alhures, o 
que suporia ainda que o próprio corpo é sem interior e sem “si”. Um 
corpo humano está aí quando, entre visível e vidente, entre tocante e 
tocado, entre um olho e o outro, entre a mão que produz uma espécie 
de recruzamento, quando se acende a faísca do senciente-sensível, 
quando se inflama o que não cessará de queimar, até que um 
acidente do corpo disfarça o que nenhum acidente teria bastado para 
fazer {...} (MERLEAU-PONTY, 2004, p.17- 18). 

 
 

O mundo da criação poética não tem limites e não é determinado. Ele 

acontece no momento em que pensamos que tudo já foi criado e que não tem 

mais o que dizer, e, por mais que procure organizar o momento exato, ele se 

cala, fica em silêncio e depois surge de forma inesperada, arrebatando a 

existência. Ele não é algo pronto a nossa frente ou que é preciso buscá-lo em 

algum lugar. Ele está dentro do corpo e no mundo, e a sua forma de se 

manifestar tanto pode ser no barulho de um mundo em turbulência como pode 

ser no silêncio plácido de algum lugar. 

A poesia é uma andarilha na estrada dos sentidos, que percorre o corpo 

em todas as direções, e, quando a estrada torna-se previsível, entra na floresta 

virgem da criação para abrir novos caminhos, procurando outras formas de 
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revelar sua existência e a presença do Ser poeta no mundo, mostrando outras 

alegorias de construções e de imagens reveladas. Ela é um Ser que não tem 

projeto definidos para a sua existência. É a fluência indeterminada da vida que 

transcende da subjetividade intuitiva, que brota do coração da semente do 

sensível e floresce a estética com seus tons de cores sonoras no bailar 

melodioso em movimento poético para realização da expressão criativa.  

A poesia, que advêm do estado poético com suas indeterminações 

constantes, repleta de ambigüidades, se faz na realização de uma plenitude 

una e indivisível, e de repente 

 
nos joga nos abismos do belo e do feio, dos desafios das coradas 
bambas. Nos joga na voracidade dos redemoinhos, nos precipícios 
das zonas íngremes. Faz lampejar estados de paixões 
estremecedoras em que podem rebentar momentos de prazer e de 
contenteza, bem como, momentos de dores e de angústias, interpõe 
a ambos. Penetra e revolve as fraturas, a precariedade e a 
tragicidade da condição humana, no fremir de sua carne trêmula 
(ARAGÃO, 2008, p. 127). 

 
 

A poesia é filha e mãe da imprevisibilidade! Como o corpo e como as 

cores e os formatos da aurora, surge se mostrando sempre de forma diferente 

mesmo que as suas formas de construção sejam repetidas. As técnicas de 

construção poéticas são apenas formas de ornamentação para enriquecê-la de 

ritmos e de sons. O que é de relevante importância é a sua forma 

indeterminada e imprevisível de mostrar o Ser poeta para além da sua própria 

compreensão, pois a poesia não necessita primordialmente de se mostrar 

apenas pelo seu estilo de construção, mas sim pela sua forma móvel e 

imprevisível de revelar o Ser no mundo. 

Como não vemos os nossos olhos e as nossas costas, que se ocultam 

do campo da percepção visual, a poesia também se oculta no silêncio dos 

sentidos, antecedendo a criação. Apesar de vermos nossos olhos e nossas 

costas pelo espelho, a poesia amplia a visão e consegue espelhar o nosso 

corpo ampliando a existência e revelando um mundo de imagens e de 

movimentos, que, através da transubstanciação da expressão criativa, 

ontologicamente mostra o corpo com todos os lados, superfícies e 

profundidade, demostradas por intermédio da linguagem poética dos sentidos. 
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Elucidação Poética 
 

Elucida no cosmo do meu Ser 
A galáxia fantástica do meu verso, 
Expandindo com brilho o universo 

Do sensível mostrando o transcender. 
 

Cada verso faz minha alma crescer 
Despertando o sentido submerso, 
E deixando o meu corpo disperso 

Sem saber o que vai acontecer. 
 

No oculto do corpo um turbilhão 
Dá sentido a minha sensação 

Na sutil placidez do movimento. 
 

O meu verso revela a minha imagem 
Onde os gestos são astros da linguagem, 

Do sensível mostrando o sentimento. 
(FERREIRA, 2009, arquivo autor) 



60 
 
 

4  POESIA: COSMOS DA LINGUAGEM CORPÓREA 
 

Convido-os a viajar ao universo da linguagem corpórea, imbricada com o 

mundo da poesia. Aqui, mostrarei a relação da poesia com o corpo a partir da 

experiência vivida, em que as palavras e os gestos, através da poesia, 

mostram, a cada instante, a linguagem corpórea. 

 O mundo da linguagem é um universo em constantes expansões. A 

poesia que é uma das constelações da existência transpõe, por meio das 

palavras, as claridades expressivas do Ser no mundo, revelando novos 

sentidos e significados. Como o próprio universo é inesgotável, a linguagem 

não se mostra em sua totalidade, não se esgota, pois sempre deixa oculta na 

porosidade do corpo os “buracos negros” das indeterminações do Ser 

expressivo. Por mais que haja uma plenitude do corpo em movimento, do 

estado poético da criação ou da falação, algo se ocultará no silêncio que há no 

intervalo dos gestos, das ações tácitas, do mover-se sem compromisso e sem 

determinação para o que não foi estabelecido.  

O corpo revela-se e se oculta, ao mesmo tempo, como o sol quando 

nasce na aurora espetacular para depois ocultar-se no ocaso, repleto de 

imprevisibilidade para a noite que se aproxima. Na palavra poética, a 

linguagem nunca se mostra como se espera. Ela pode estar a nossa frente e, 

de repente, se mostra de outra maneira, revelando outros sentidos e outras 

formas de ser, fugindo do pensamento pronto em busca de outras 

significações. “A linguagem significa quando, em vez de copiar o pensamento, 

deixa-se desfazer e refazer por ele” (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 73).  

O retorno ou recomeço no mundo da linguagem não é um refazer do que 

está determinado para ser visível. Em vez disso, é a reconstrução do que não 

foi feito, dos espaços abertos e das possibilidades imprevistas do Ser no 

mundo. O corpo nunca se mostra por inteiro. Sempre fica oculto nas dobras da 

linguagem, um mundo latente, fugaz, que se apressa a não dizer nada, num 

silêncio mudo que fala por meio de signos, nos intervalos tácitos das coisas 

não ditas.   

A poesia, que nasce do silêncio ou dos turbilhões de ruídos do Ser no 

mundo, rasga a carne, tornando o corpo senciente/sensível, o qual se expressa 

na linguagem criativa e ontológica da existência. “É preciso que ela seja a 
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poesia, isto é, que desperte e reconvoque por inteiro o nosso puro poder de 

expressar, para além das coisas já ditas ou já vistas” (MERLEAU-PONTY, 

2002, p. 82). 

O corpo que é feito de poesia se mostra na metafísica da carne e 

sempre revela, por meio da linguagem e da expressão criativa, os contornos, 

as angústias, as alegrias, a solidão e os fantasmas do Ser poeta. É o 

rompimento das coisas prontas, as quais são desconstruídas e reconstruídas 

pelo “Ser Selvagem”, o qual se constrói a partir das coisas indeterminadas e 

imprevisíveis.  

A poesia amplia o mundo, a carne do Ser e o Ser no mundo. Sua 

transubstanciação rompe os padrões do determinismo cristalizado, que hiberna 

na inércia das coisas prontas e estabelecidas pelos ditames do pensamento 

opaco e imóvel. As inquietudes do poeta no mundo fazem da poesia uma 

espécie de grito do Ser metafísico, que sangra os sentidos, aumenta à 

pulsação e desnuda a linguagem do “Ser Selvagem”, que se constrói, 

desconstruindo o que estava determinado. 

A linguagem sem as vestes do chamado pensamento superior, 

construída pela experiência do corpo no mundo, não se resume apenas às 

palavras articuladas pelas idéias fixas. Ela é a forma do corpo em movimento, 

no qual o gesto e o olhar revelam, a cada instante, o homem na sua forma de 

ser. 

 
Muito mais do que um meio, a linguagem é algo como um ser, e é por 
isso que consegue tão bem tornar alguém presente para nós; a 
palavra de um amigo ao telefone no dá ele próprio como se estivesse 
inteiro a nossa maneira de interpelar e de despedir-se , de começar e 
terminar as frases, de caminhar pelas coisa não-ditas. O sentido é o 
movimento total da palavra, e é por isso que nosso pensamento 
demora-se na linguagem (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 71). 

 

A poesia revela pela linguagem a visão de mundo do poeta. Na 

concepção de Merleau-Ponty (2006), o fenômeno da linguagem não se resume 

apenas às palavras, mas sim ao mundo da expressividade, da estesia e da 

comunicação, os quais revelam, a cada instante, o Ser no mundo. 

O corpo, cujas formas podem ser as mais variadas e imprevisíveis, nos 

move para a compreensão de que  
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a linguagem é o prolongamento indissolúvel de toda atitude física e 
ao mesmo tempo é nova em relação a esta: a fala emerge da 
linguagem total constituída por gestos, mímica, etc. (MERLEAU-
PONTY, 2006, p. 07).  

 

A palavra traz, no seu âmago, o espírito da linguagem. Quando se 

desnudam as palavras de um poema, percebemos todo um universo em 

movimento, mostrando as expressões do mundo vivido e percebido pelo poeta. 

 
A linguagem é provavelmente a mais característica, a mais especifica 
criação humana. Com alguns sons, recombinados, criamos centenas 
de milhares de palavras de uma língua. Com pequenos pedaços que 
têm significados, possibilitamos a memória e a compreensão de 
centenas de milhares de signos verbais. E mais ainda: com a 
dimensão figurada, com a linguagem simbólica experimentamos, em 
um instante de comunicação, a infinitude das significações. Não há 
limite final para a criação dos sentidos, que faz parte da condição do 
homem (e de cada homem), que é parte da história do humano e da 
vida na terra e no cosmos (ANTONIO, 2002, p. 23). 

 

No fenômeno da linguagem poética, a palavra tem sons da alma, dos 

sentidos e do mundo com as vestes do sensível. Nela, é possível perceber um 

mundo de encantamento explodindo as mais belas imagens pintadas pelos 

sentidos numa dimensão de cores infindáveis. É o mundo se reproduzindo de 

outra forma.  

 
Na palavra poética relembramos que o signo verbal é gesto e 
pulsação, escrito e inscrito no corpo, enunciação e enunciado de 
desejos. Ao mesmo tempo, é cultura, é história, é abstração, até a 
mais universal (ANTONIO, 2002, p. 25). 

 

Sem a linguagem, não haveria comunicação, e sem poesia não existiria 

o humano se mostrando para o mundo como uma forma de beleza e 

encantamento. É na linguagem poética que o homem seduz as palavras, 

tornando-as grávidas de sentidos, as quais revelam um mundo de 

significações. Nesse processo, o poeta cria a si próprio e o mundo que ele 

percebeu. Nessa ligação do homem com a linguagem, sendo esta um meio de 

comunicação, e a poesia como forma da expressão humana, nasce um mundo 

de cultura e de signos. 

Todo o universo do agir, pensar e mover-se passa obrigatoriamente pela 

dimensão ontológica do corpo, do sensível, do humano. Nesse mundo de 
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interações e revelações, a poesia lança-se com o corpo para o mundo, 

mostrando, por meio da linguagem, as formas manifestas que ambos possuem 

por serem de um mesmo campo de atuação.  

 
As palavras, os traços, as cores que me exprimem, saem de mim, 
assim como os gestos, são de nós extraídos pelo que eu quero dizer, 
como estes pelo que quero fazer. As palavras transportam o locutor e 
o ouvinte para um universo comum, encaminhando-os a uma nova 
significação (MERLEAU-PONTY, 1989, p. 117). 
 
 

Na linguagem poética, o invisível surge na claridade do Ser, quando o 

olhar rompe a membrana do visível e amplia, por meio da profundidade, uma 

nova forma de perceber para o além da visão comum. É como se um segundo 

olhar ou um sexto sentido se manifestasse pela poesia, criando uma nova 

dimensão de ser e de estar no mundo. Seria impossível a poesia sem a forma 

de ser do próprio corpo, sem a intercomunicação dos sentidos consigo mesmo 

e com o mundo. Essa comunicação corpórea transcende a existência; e como 

poeta, eu sinto que ela  

 
elucida no cosmo do meu Ser, a galáxia fantástica do meu verso, 
expandindo com brilho o universo, do sensível mostrando o 
transcender (FERREIRA, 2009, arquivo do autor). 

 

 Por isso, na poesia, não há separação entre a palavra escrita e a 

linguagem, pois ambas fazem parte do universo corpóreo. 

As palavras não podem ser concebidas como prolongamentos e criação 

do pensamento, mas sim como manifestações do olhar corpóreo que percebe o 

mundo, antes da articulação racional da idéia.  

 
A significação anima a palavra, como o mundo anima meu corpo, 
graças a uma surda presença que desperta as minhas intenções, 
sem desdobrar-se diante dela (MERLEAU-PONTY 1989, p. 82). 

 

A poesia tem o poder de desvelar o Ser; colocando-o na claridade do 

mundo, tirando-o do oculto e fazendo-o estar presente na linguagem revelada 

por meio da criação. 

Os sentidos, através da poesia, adquirem uma nova mundividência. 

Heidegger (1997) exemplifica isso ao se referir à pintura de Van Gogh, na qual 
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podem ser percebidos os sapatos da camponesa. A obra de arte carrega o dito 

e o não dito. As manifestações artísticas se expressam através do olhar além 

do visível. 

 Nas dobras da linguagem, nos contornos das coisas não vistas pelo 

olhar comum, nas expressões que falam através do silêncio, há toda uma 

manifestação do visível que desnuda o invisível quando o olhar esposa e 

apalpa a obra de arte.  Os sentidos, por meio do olhar corpóreo, fazem 

perceber o invisível que é tão bem revelado nas palavras de Heidegger ao falar 

do quadro de Van Gogh, mostrando que, nos sapatos da camponesa, está: 

 
A dificuldade e o cansaço dos passos do trabalhador. Na gravidade 
rude e sólida dos sapatos está retida a tenacidade do lento caminhar 
pelos sulcos que se estendem até ao longe, sempre iguais, pelo 
campo, sobre o qual sopra o vento agreste. No couro do sapato está 
a umidade e a fertilidade do solo. Sob as solas, insinua-se a solidão 
do caminho do campo, pela noite que cai. No apetrecho para calçar 
impera o apelo calado da terra, na sua muda oferta de trigo que 
amadurece e a sua inexplicável recusa na improdutividade do campo 
no inverno. Por esse apetrecho passa o calado temor pela segurança 
do pão, a silenciosa alegria de vencer uma vez mais a miséria, a 
angústia do nascimento iminente e o temor ante a ameaça de morte 
(HEIDEGGER, 1997, p. 25).  

 

A linguagem não se repete e nem se mostra na sua totalidade, ela 

escorre e se esconde como pequenos rios que fluem dos grandes rios e se 

ocultam dentro da floresta. É exatamente por não se repetir da mesma maneira 

que a linguagem apresenta as variadas formas de se mostrar ao mundo. A 

linguagem não escolhe um fim já pronto para mostrar a sua realidade. Ela 

surge como um rio de dentro da montanha e vai construindo suas significações 

a cada momento que passa e se revela. Nesse sentido, evidencio que o meu 

Ser poeta se re-significa a cada experiência vivida e, assim, mostra que: 

 
cada verso faz minha alma crescer, despertando o sentido submerso, 
e deixando o meu corpo disperso, sem saber o que vai acontecer 
(FERREIRA, 2009, arquivo do autor). 

 
 

A poesia é a ligação do poeta com o mundo, ambos fazendo parte de 

um mesmo sentido, imbricados pela mesma condição de estar presente, seja 

na palavra, seja na natureza. Não há o eu aqui, isolado do mundo, e não existe 

o mundo ali, que eu tenha que me deslocar para chegar até ele e poder 
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conquistá-lo. O mundo está dentro de mim como eu estou dentro dele. Não é 

uma conquista, mas sim uma relação que põe sentido à existência num 

entrelaçamento que se concretiza por meio da linguagem, em que a poesia 

revela o poeta e o mundo. Esse mostrar-se por intermédio da poesia indica 

que: 

 
Em seus enredamentos, as fimbrias do estado poético matizam a 
penumbra do crepuscular, entre as margens que clareiam do diurno e 
do breu noturno, em que o dia e a noite se interpenetram e copulam, 
resvalando os matizes da fineza de seus tons que nos tocam e co-
movem de espanto e de fulgor de suas in-tencionalidades. O estado 
poético se traduz na presença das brumas escorrentes da lua cheia 
que como musa prateada enfeitiça os corações e almas, infundindo 
encantação com volteios dos véus de seus mistérios; é crispado pela 
ambigüidade do salunar, pelo esplendor do aurorecente; nos põe à 
escuta dos murmúrios que ressoam silêncios (ARAÚJO, 2008, p. 
124/125). 

 

O ligar-se ao mundo e ser ligado a ele por meio da poesia faz romper a 

barreira do pensamento positivo do sujeito/objeto.  

 
Na realidade, não existimos nem eu nem o outro como positivos, 
subjetividades positivas. São dois antros, duas aberturas, dois palcos 
onde algo vai acontecer – e ambos pertencem ao mesmo mundo, ao 
palco do Ser (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 237). 

 

 É justamente no palco da existência, no qual a poesia rompe as nuvens 

do visível e surge da profundidade celeste para, através da dimensão corpórea, 

expressar-se numa eclosão fluente do mundo revelado poeticamente, que é 

despertado o estado sensível numa estesia que deixa o corpo afetado.  

 
O estado poético instala aberturas largas em nosso ser-sendo, nos 
dis-põe para a emergência e a fruição do inesperado, que 
surpreende; descortina a postura entusiasmante e nos enreda nas 
franjas do extraordinário. Conduz à busca da eterna novidade do 
mundo (Pessoa), do sentimento do mundo (Drumond) em nossa 
relação altaneira com este, as escorrências do crepuscular, com suas 
penumbras. De modo arco-íris, o estado poético desborda a vertigem 
e o alumbramento (ARAÚJO, 2008, p. 128). 

 

Uma vez o corpo afetado pelas luzes da poesia, sua capacidade de 

expansão alarga o universo da existência do Ser no mundo, proporcionando 
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outras possibilidades para a elaboração de novas experiências estéticas que se 

revelam por intermédio da linguagem. É nesse quiasma que me revelo por 

meio dos sentidos os quais 

 
no oculto do corpo um turbilhão dá sentido a minha sensação, na sutil 
placidez do movimento. O meu verso revela minha imagem, onde os 
gestos são astros da linguagem, do sensível mostrando o sentimento 
(FERREIRA, 2009, arquivo do autor). 
 

 
O mundo da linguagem do Ser no mundo tanto é um ponto de partida 

como um ponto de chegada. É de partida no momento em que o corpo se 

movimenta por meio dos gestos para uma nova experiência, e, ao mesmo 

tempo de chegada, quando a dimensão corpórea mostra as expressões 

estéticas de determinada cultura, como os jogos e as artes, as quais dão 

sentido e significado à existência por meio das várias possibilidades do Ser no 

mundo. 

 
A possibilidade da linguagem sensível assume o fato de que nem 
tudo, na linguagem, pode ser compreendido, pois há sempre lacunas, 
mas necessariamente precisa ser vivido para adquirir sentido. A 
consideração da experiência permite compreender diferentes formas 
de linguagem como o mito, a poesia, expressões sensíveis 
diretamente vinculadas à corporeidade e comunicadas pelo 
movimento (NÓBREGA, 1999, p. 118). 

 

A palavra, a fala, as ações do dizer são movimentos do corpo, 

independente da articulação racional da idéia. Como o corpo é feito de 

palavras, e a poesia é a expressão do dizer, ela é também corpo porque se faz 

nele e, através dele, se faz mundo. Seja na palavra, no papel ou no cantar, a 

poesia é linguagem na sua forma peculiar de ser, que tanto pode revelar o Ser 

no mundo através do movimento, do gesto, do dizer, da leitura, como pode 

expandir a existência de forma ontológica, abrindo novos horizontes para 

outras experiências. 

 A poesia não é apenas reveladora da linguagem. Ela, ontologicamente, 

expande a existência para uma corporeidade sofisticada, em que a experiência 

e a vivência estéticas mostram o Ser de maneira sutil, o qual, por estar afetado, 

revela, do corpóreo, uma linguagem fluida que enche a si própria e o mundo 

em que está inserida. 
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 Na linguagem, a poesia adquire uma dimensão que transcende a sua 

existência, pois, talvez, ela seja, entre todas as artes, a mais entranhada com o 

mundo da palavra.  

 
Antropologicamente, a palavra é muito provavelmente a mais 
característica identificação do homem. Sua diferença, mas específica, 
mas vital, dentre os demais seres vivos do planeta. Não há sociedade 
humana sem palavra. Não a sociedade humana em que a palavra 
seja secundária ou irrelevante (ANTONIO, 2002, p.25). 

 
O mover-se para o mundo fenomenologicamente não é a simples ação 

de um corpo/objeto que se desloca para ocupar outro lugar que estava vazio; o 

mover-se no mundo fenomenológico é o movimento do corpo ampliado pelo 

universo da experiência vivida, revelando-se a cada instante e dimensionando 

a existência que amplia o mundo vivido. Assim, o corpo expande-se em busca 

de estéticos horizontes distantes, de cavernas profundas, onde habitam 

estados sensíveis que ainda não foram experenciados, e de caminhos estreitos 

que serão alargados por intermédio de um mover-se fenomenologicamente. 

 
Movo-me para exprimir algo, como condição de existir, independente 
dos trajetos em que percorro, do andamento que imprimo a essa 
ação.  A gestualidade dos dançarinos revela corpos que dançam num 
espaço-tempo de contornos não nítidos, marcados pela inserção de 
descontinuidades dos movimentos, das simetrias (TIBÚRCIO, 2009, 
p. 39). 
 

 
No estado poético, o corpo se amplia através da linguagem, 

redimensionando-o para uma nova forma de existência em que o horizonte se 

expande e o poeta abraça o mundo numa relação de unicidade. Nesse 

instante, o poeta se torna mundo e o mundo se mostra através do poeta. É um 

abraço de sentidos e significados, fazendo do corpo a linguagem poética da 

existência, como é percebido em Jessier Quirino (Figura 04), que revela, de 

forma expressiva, a sua linguagem corpórea por intermédio da poesia 

declamada. 
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 Figura 04 - Performance do poeta Jessier Quirino 

 (Fonte: O autor) 
 
 

A linguagem é um Ser vivo porque ela é corpórea. Ela habita o mais 

profundo do humano e, ao mesmo tempo, é luz que expande o Ser de forma 

ontológica. Sua força está na expressão, no gesto e na palavra. Seu 

movimento é um rio em direção ao mar, ora calmo, ora rápido, às vezes se 

escondendo nas florestas e nos lagos da existência humana. Por isso, ela 

nunca está totalmente explícita e pronta, pois pode se evaporar, se recolher e 

depois se transformar em nuvens novamente, por meio dos gestos que ficaram 

em silêncio e das palavras não ditas, para depois cair na montanha da 

existência e descer novamente nos rios das indeterminações, mostrando outros 

sentidos e significados.  
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Se quisermos compreender a linguagem em sua operação de origem, 
teremos de fingir nunca ter falado, submetê-la a uma redução sem a 
qual ela nos escaparia mais uma vez, reconduzindo-nos àquilo que 
ela nos significa, olhá-la como os surdos, olhar aqueles que estão 
falando, comparar a arte da linguagem com as outras artes de 
expressão, tentar vê-la como uma dessas artes mudas. É possível 
que o sentido da linguagem tenha um privilégio decisivo, mas é 
tentando o paralelo que percebemos aqui que talvez o torne 
impossível no final (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 76). 

 
 

Na respiração da linguagem e no seu coração, encontra-se a poesia 

coordenando os ritmos e os sons; sendo a voz do Ser vivo na expressão 

criativa e, ao mesmo tempo, movendo a si própria para dar ao corpo uma nova 

forma de ser e de estar no mundo. Essa relação entrelaçada do corpo com a 

poesia engravida a palavra para uma vivência estética. Nesse propósito, a 

palavra redimensiona o homem para novas possibilidades. 

 
A palavra verbal é atividade de descobrir ou atribuir sentido à vida, ao 
mundo, ao próprio ser humano. O homem é animal simbólico, um ser 
de significações. A linguagem é dimensão e atividade principal dessa 
significação. Representifica o mundo, recria o mundo, projeta 
possibilidades humanas (ANTONIO, 2002, p. 24). 

 
 

São muitas as possibilidades da palavra poética de alcançar e de afetar 

a nossa existência, levando-nos para uma dimensão ontológica expressa por 

meio da linguagem.  

A palavra poética relembra que a palavra é som e esse som é 
possibilidade enraizada na própria constituição orgânica do homem, 
do seu cérebro, da sua garganta, da sua língua (ANTONIO, 2002, p. 
25).  

 

Na palavra poética, o corpo se move, se contorce, transpira, eleva-se, 

recolhe-se e busca, a cada pontuação, a cada espaço descobrir novas formas 

de se fazer presente no mundo. Essa palavra propicia não só a descoberta de 

novos mundos mas também é responsável pela descoberta de nós mesmos e 

de si própria, pois, como corpo/próprio (Merleau-Ponty, 2004) que é a 

concepção do Ser a partir do seu corpo, a palavra poética se configura como 

independente na sua maneira de ser, embora esteja sempre entrelaçada com o 

corpo através da vivência do Ser no mundo. 
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Quando lemos uma poesia, há sempre, entre as palavras, o que 

imaginamos poder ser dito, ou aquela passagem que ansiamos dizê-la, ou 

ainda a expressão que temos em nós e que poderia estar ali, a nossa frente, 

falando sobre nós aquilo que ainda não foi dito.  

Na poesia, os mundos se encontram através do silêncio que grita para 

ser ouvido. As coisas tácitas do mundo poético estão sempre falando alto na 

profundidade da existência de uma linguagem que se forma quando menos se 

espera. Aquilo que se espera para conquistar o mundo, sempre foge, pois o 

mundo e a poesia não são para serem conquistados, e sim, para serem 

vividos. A poesia e o mundo são vozes que falam por intermédio da linguagem 

do Ser corpóreo. 
 

A corporeidade revela a essência do ser corpo, desvelando, 
simultaneamente, o orgânico e o simbólico, o envolvimento com a 
experiência vivida e com o mundo de movimentos. Esta compreensão 
da linguagem sensível, relacionada ao universo da corporeidade, 
proporciona a ampliação do universo da comunicação humana, não 
se limitando à linguagem conceitual, as considerando também a 
linguagem gestual e outras formas de linguagem, como a linguagem 
da arte (NÓBREGA, 1999, p. 119). 

 
 
No mundo da linguagem poética, a palavra ganha amplitude e 

profundidade porque o dimensiona para horizontes verticais, ainda não vistos, 

e o mergulha para lugares que ainda não foram alcançados. Esses lugares 

“inexplorados” fazem da palavra poética uma linguagem que não se esgota, 

pois, a cada gesto ou leitura, novos mundos são revelados e outros continuam 

latentes, esperando outra experiência vivida.  

Não há corpo sem linguagem e vive-versa, pois ela está entranhada no 

corpo, na carne, nas ações, por mais silenciosa ou estática que seja. O corpo, 

mesmo no estado fúnebre, mostra uma linguagem. 

 As expressões vivas ou tácitas do corpo mostram que a compreensão 

que temos dele estão sempre inacabadas, pois ele está sempre nos 

surpreendendo com sua maneira de ser e estar. Não há limites para o corpo no 

mundo da linguagem. 

O corpo é feito do mundo, portanto ele é carne do mundo. Carne feita de 

signos, de sentidos, de símbolos, de expressões, de comunicação e também 

de idiossincrasias. Não há outra maneira de sermos, senão através dos gestos 



71 
 
 

e da palavra, porque somos corpo em todos os sentidos. O corpo mostra que a 

linguagem: 

 
É natureza, porque a capacidade de linguagem enraíza-se na 
constituição orgânica do homem, do seu cérebro (e não é possível 
separar o cérebro da linguagem nem das mãos...), enraíza-se no seu 
corpo inteiro – os pulmões, a garganta, a boca, a língua. E realiza-se 
e desenvolve-se como grito e como gesto, como voz dos desejos 
(mesmo os impronunciados), como pedaço e como continuação do 
corpo, como gemido e como canto. E como ação, corpo que se 
encontra com o outro e com o mundo (ANTONIO, 2002, p. 26). 

 

A organicidade da linguagem entranhada no tecido do corpo nos mostra 

a sua fundação enquanto elemento da natureza que se expande para e no 

mundo, imbricada com as coisas da cultura e do biológico, mesmo antes de 

construir suas significações, de dar sentido às coisas. Ela antecede e sucede o 

Ser no mundo. 

 
Essa ação a distância da linguagem, que vai de encontro das 
significações sem as tocar, essa eloqüência que as designa de 
maneira peremptória sem jamais as transformar em palavras nem 
fazer cessar o silêncio da consciência, são um caso eminente da 
intencionalidade corporal. Tenho rigorosa consciência do alcance de 
meus gestos ou da espacialidade do meu corpo que me permite ter 
relações com o mundo sem me representar tematicamente os objetos 
que vou segurar ou as relações de grandeza entre o meu corpo e os 
rumos que me oferece o mundo (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 94). 

 
 
A linguagem nos tece no silêncio das palavras e dos gestos e, através 

destes, nos revela sem se mostrar de forma prévia, sem a formulação do 

pensamento pronto. Ela é como a estrela d’alva que anuncia a madrugada sem 

a madrugada estar presente. 

O mundo da linguagem se faz a cada momento, a cada lampejar da 

existência do Ser no mundo e, como uma agulha, ela vai tecendo a existência 

com os fios da experiência vivida, construindo um tecido imbricado de sentidos 

e significados. 

O rio da linguagem é cheio de curvas, pois, a cada curva, outro fluxo se 

faz presente e outros horizontes se abrem para que as águas da experiência 

vivida transbordem o oceano do Ser no mundo. Sendo assim, o corpo ganha 

amplitude a cada gesto vivido que dimensiona a expressão corpórea, 

germinando, dos movimentos antes insólitos, inusitados sentidos e significados. 
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O labirinto da linguagem nos conduz “a toda parte e a parte alguma” 

(Merleau-Ponty, 1991). São infinitos os seus caminhos e estes sempre nos 

levam a outros lugares como forma de perceber e de se mostrar ao mundo. 

Mas, ao mesmo tempo, ela recua para não ir à parte alguma, ficando nos 

corredores das ações tácitas e nos porões das coisas não ditas.  

O silêncio da linguagem habita a obra de arte. Mora no dizer tácito da 

pintura com seus contornos e cores que falam em silêncio. Reside na poesia 

que dorme sob a escrita, antecedendo as imagens e as palavras poéticas. 

Explode nas expressões da pintura quando o artista se mostra mundo, e ela 

dilacera os sentidos na performance do poeta quando seu corpo se movimenta, 

revelando cada sentido e significado da palavra dita. 

Os fios indeterminados da linguagem nos alcançam e nos lançam para o 

mundo, mesmo sem percebermos ou sabermos das suas intenções ou 

representações. A cada fazer por meio da linguagem poética, o mundo da 

experiência vivida vai ser alargando, transbordando o ser corpóreo, 

aumentando sua profundidade, expandindo de sensibilidade seu entorno e 

explodindo as paredes da razão fechada para uma ontologia repleta de 

sensibilidade. 

  
No próprio momento em que a linguagem enche nossa mente até as 
bordas, sem deixar o menos espaço para um pensamento que não 
esteja preso em sua vibração, e exatamente na medida em que nos 
abandonamos a ela, e linguagem vai além dos “signos” rum ao 
sentido deles. E nada mais nos separar desse sentido: A linguagem 
não pressupõe a sua tabela de correspondência, ela mesma desvela 
seus segredos, ensina-os a toda criança que vem ao mundo, é 
inteiramente mostração. Sua opacidade, sua obstinada referência a si 
própria, suas retrospecções e seus fechamentos em si mesma são 
justamente o que faz dela um poder espiral (MERLEUA-PONTY, 
2004, p. 72). 

 

Por intermédio da linguagem poética do corpo em movimento, somos 

tomados a todo instante pelo seu poder de nos fazer presente, de nos mostrar 

ao mundo, seja através das explosões das expressões reveladas, que eclodem 

do fundo do Ser ontológico, seja na placidez do “silêncio que cava grotas tão 

profundas” (CÉSAR apud BETHÂNIA, 2002, p. 04); silêncio este que grita de 

suavidade poética na expressão viva e cantante, como é mostrada na figura 05 

de Maria Bethânia. 
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 Figura 05 - Performance de Maria Bethânia  
(Fonte: Blog de Azevêdo) 

 

A linguagem não precisa da palavra escrita para se mostrar, mas, ao 

mesmo tempo, a usa para se fazer presente na literatura prosaica, na poesia, 

na dança e no canto. Ela nos diz muito sobre nós, pois está inscrita no corpo, 

penetrada no tecido da existência, imbricada com as coisas do nosso fazer, do 

dizer, do pensar, do sentir e do se movimentar.  

O corpo tem suas antenas, captando as imagens do mundo. O corpo 

tem uma audição que escuta os movimentos da vida. O corpo tem seus olhos 

que enxergam as expressões das experiências vividas. Enfim, o corpo, na 

concepção da corporeidade, se faz na plenitude, unificando suas partes numa 

dimensão única.  

 
Essa singularidade do corpo externada nessa dança (butô) permite 
amplificar os sentidos, ao abrigar e ver com as mãos, o tocar com os 
olhos, o ouvir com os pés, com a pele, com os músculos e 
inervações, para citar algumas possibilidades desse entrelaçamento 
dos sentidos que ressoa e repercute por todas as saliências e 
reentrâncias do corpo (TIBÚRCIO, 2009, p. 47).  
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Por estar profundamente mergulhada nas raízes da nossa existência, 

bem antes da escrita, a linguagem antecede a língua – com suas formas 

sintáticas, morfológicas, léxicas – e qualquer conceito linguístico. Mesmo nas 

sociedades onde a escrita não se faz presente, e a comunicação é feita através 

dos sons onomatopéicos, como em algumas tribos indígenas, existentes na 

África, os sons do dialeto e os corpos em movimento mostram a linguagem 

corpórea como universo de comunicação, seja no cotidiano do dia a dia, seja 

nas danças e nas celebrações religiosas. Esse mundo de linguagens mostra 

que a palavra é a 

moeda mais universal das trocas comunicativas, das trocas 
simbólicas, as palavras funcionam também como tradutoras e 
interlocutoras das outras formas de signos, dos outros sistemas de 
comunicação e significação, dos outros campos de idéias e saberes. 
Eles se comunicam, se intercambiam e se reconhecem, inclusive 
falam de si, tomam consciência de si, principalmente através da 
linguagem (ANTONIO, 2002, p. 24). 

 

A significação da linguagem não está retida a conceitos. Não é um lago 

congelado pela frieza das idéias prontas do pensamento fechado. Também não 

está presa a estilos e formas. Ela é um fazer e refazer a cada momento e, 

como um rio, escorre construindo seus signos, dando sentidos às coisas. “Os 

signos organizados possuem seu sentido imanente, que não se prendem ao 

“eu penso”, mas ao “eu posso” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 94). É por 

intermédio do “eu posso” que a linguagem amplia a experiência vivida e vai 

muito além do que pensamos que temos dela ou imaginamos poder encontrá-la 

de forma definitiva. Tudo na linguagem nos surpreende pela sua forma de 

sempre trazer novas significações.  

 
É da mesma maneira que a palavra, a que profiro ou a que ouço, é 
pregnante de uma significação que é legível na própria textura do 
gesto lingüístico, a ponto de uma hesitação, uma alteração da voz, 
escolha de certa sintaxe, bastarem para modificá-la, sem jamais 
estarem contida nela, pois toda expressão me aparece sempre como 
um vestígio, todas as idéias nos são dadas apenas em transparência, 
e todo esforço para pegar na mão o pensamento que habita não 
deixa entre os dedos senão um pouco de material verbal (MERLEAU-
PONTY, 1999, p.95). 
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A linguagem é história do homem, das civilizações e das culturas. A sua 

comunicação e as formas de se revelar vêm, ao longo dos tempos, mostrando 

o homem no seu processo civilizatório através das culturas e das formas de 

interação que ela proporciona. O seu enorme fio repleto de mundos vividos 

possibilita a busca de uma compreensão mais ampla sobre o tecido de nós 

mesmos, impulsionando um caminhar em que as estradas e as cavernas dos 

gestos e do movimentar-se estão sempre repletas de indeterminações, 

surpreendendo-nos a cada passada. 

 
A linguagem – verbal, duplamente articulada, sintática e simbólica – 
caracteriza o homem. Constitui o homem. Possibilita o pensamento 
simbólico, que possibilita a produção social e histórica do 
conhecimento, a criação e a transmissão da cultura, que 
caracterizam, juntamente com o trabalho, as sociedades e as 
civilizações. A história da espécie humana não pode ser separada da 
história da linguagem. A aparição do humano confunde-se com o 
nascimento da linguagem. As palavras fazem parte da origem e do 
destino e do homem na terra. Não há sociedade humana sem 
palavras (ANTONIO, 2002, p.24 - 25). 

 

O encanto da linguagem seduz as palavras e os gestos e faz, do 

movimentar-se, o namoro da expressão e da comunicação em que o Ser 

corpóreo afaga e se afaga a cada momento, mostrando-se sempre de forma 

indeterminada. Basta uma mudança do gesto, da voz, para ela se mostrar de 

outra maneira, sem as amarras do pensamento formal e sem a obediência a 

alguma influência linguística. A linguagem é como um pássaro voando. A cada 

batida das asas, novos horizontes aparecem expandindo cada vez mais o 

sentir e o mover-se para o mundo.  

Assim que chegamos ao mundo, logo após o nascimento, já nos 

mostramos através da linguagem. Sem intenção, o corpo se movimenta, a voz 

grita, e toda a plasticidade da primeira experiência de mundo é revelada de 

forma espontânea, apenas seguindo o curso indeterminado do Ser que vai se 

construindo a cada experiência vivida.  

A linguagem está nas profundezas da nossa raiz ontológica que se 

mostra por intermédio da árvore da existência, fazendo-nos expandir para o 

mundo através do gesto, do mover-se de forma expressiva, tal qual a figura 06, 

do meu corpo em movimento. 
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Figura 06 - Performance do poeta Gilmar Leite 
 (Fonte: O autor) 

 
 

A plasticidade, na dimensão corpórea dos sentidos, amplifica, por 

intermédio do sensível, o sentido do corpo poético, desconstruindo a visão 

mecanicista do corpo-máquina e construindo o corpo a partir de um logos 

estético que se mostra nas manifestações culturais. 

“O corpo como obra de arte”, pensado por Merleau-Ponty (2004), amplia 

sua plasticidade por meio do logos estético, em que o sensível dimensiona o 

corpóreo para um estado expressivo no qual a linguagem é poética.  

O corpo ontológico, não como a forma cristalizada pelo intelectualismo 

ou pelas ciências mecanicistas, mas sim pela sua reversibilidade tal qual carne 

do mundo, se configura pela dimensão dos sentidos ampliando a existência do 

Ser no mundo.  

A compreensão do corpo poético busca, na linguagem sensível, os 

caminhos percorridos por Merleau-Ponty (2006) para a elaboração de um 

pensamento que unifica as dicotomias, como corpo e mente, corpo e alma, 

corpo e espírito, corpo e sujeito, tão enfatizadas pelo pensamento clássico.  
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O sensível assume um lugar central no pensamento de Merleau-
Ponty, constituído em uma noção orientadora para reflexões 
ontológicas e epistemológicas. A possibilidade da Iinguagem sensível 
assume o fato de que nem tudo, na Iinguagem, pode ser 
compreendido, pois há sempre lacunas, mas necessariamente 
precisa ser vivido para adquirir sentido. A consideração da 
experiência permite compreender diferentes formas de linguagem 
como o mito, a poesia, expressões sensíveis diretamente vinculadas 
à corporeidade e comunicadas pelo movimento. O elemento sensível 
relaciona o corpo à unidade do humano, uma unidade que se revela 
na diversidade, aproximando a linguagem do corpo da expressão 
artística, do viés sensível. A linguagem sensível privilegia a beleza, a 
poesia e a diversidade da linguagem corporal (NÓBREGA, 2000, p. 
104). 

 

Na linguagem sensível, vamos encontrar o corpo poético, que revela, 

através da poesia, sua ontológica forma de expandir o Ser, e mostra, das 

grutas profundas da existência, o que ainda não se revelou. O Ser poético não 

é a forma carbonária do cálcio que se junta com a água para se transformar em 

estalactites, petrificando-se. O Ser da poesia é revelado por intermédio da 

linguagem sensível, que brota das cavernas profundas da existência, e é como 

a água cristalina dos pequenos córregos que, num movimento poético, escorre 

para transbordar o grande lago da existência, levando a vida de forma 

indeterminada por onde passa.  Na linguagem sensível, há sempre 

possibilidades para novas construções, seja na ontologia, na epistemologia ou 

em ambas. 

 
A linguagem sensível configura possibilidades de outro arranjo para o 
conhecimento, expresso na dimensão estética. O logos estético 
exprime o universo da corporeidade, da sensibilidade, do ser humano 
em movimento no mundo, cultura e historia, criando e recriando, 
comunicando-se e expressando-se. O sentido da corporeidade 
revela-se na dinâmica do corpo em movimento, configurando uma 
linguagem sensível, gestos e silêncios, pensamento e fala. A 
comunicação exige a consideração do mundo sensível, tratando-se 
de um novo arranjo para o conhecimento, o logos estético 
(NÓBREGA, 2000, p. 105). 

 
 

A poesia compõe o logos estético através da linguagem sensível que se 

mostra por meio da dimensão corpórea dos sentidos para uma ontologia 

poética. A linguagem não é um conceito ou forma, ela é um Ser e, como a 

poesia é uma manifestação do sensível, ambas se entrecruzam no horizonte 

da existência para expandir o Ser no mundo. 
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Na floresta multicor da existência sensível, que floresce os sentidos, o 

corpo é um jardim repleto de flores que exala a essência do Ser poeta por 

intermédio da linguagem. Ela enfeita de tons poéticos cada gesto, cada fala e 

cada movimento, poetizando a dimensão do Ser para uma vivência estética 

que se configura num intercruzamento da poesia com o corpóreo e forma uma 

unidade estética que interpenetra a essência do sentido poético na floresta da 

existência.  

No palco da linguagem sensível, a poesia é o ator que se expressa, se 

comunica, afeta a existência, se mostra mundo e se faz mundo. Não há limites 

para a poesia no palco do Ser corpóreo, pois é no próprio corpo em que 

acontecem as cenas da transubstanciação do fazer poético por meio dos 

gestos, da voz, da palavra poética, do movimentar-se.  

A linguagem do estado poético é um fazer e um refazer da poesia de 

forma constante, bem antes desta ser transformada na escrita, pois, a cada 

movimento, a cada entonação da voz, a cada gesto, a cada mudança de 

posição do corpo, a poesia está sendo elaborada e revelada ao mundo por 

intermédio da linguagem sensível. Esta toma o poeta por inteiro e afeta o seu 

movimentar-se, que vai sendo construído a cada momento, visto que, por mais 

que sejam imperceptíveis, a poesia e o corpo estão sempre dialogando, 

interpenetrando-se, sem a preocupação de uma síntese final, pronta e 

definitiva. Há, no entanto, uma relação entre eles que dá sentido à existência e 

dimensiona a linguagem da vivência estética para uma experiência sensível a 

qual revela o Ser poeta a cada palavra dita, a cada movimento feito. 

O fazer poético através da linguagem elabora o impensado quando diz o 

indizível, criando, no universo da poesia, uma nova forma de dizer, de mostrar 

o que ainda está oculto, mesmo estando presente na imaginação.       

O sentido da linguagem poética mostra um ocaso na aurora e vice-

versa. É um pano que nunca sabemos se está pelo avesso ou não, pois o lado 

presente pode ser invadido pelo lado oposto, mostrando outra significação que 

se faz presente pelas coisas que não foram ditas.  

Na linguagem poética, o improvável faz surgir o possível do impossível. 

Não é um simples paradoxo das coisas existentes, é, antes, uma forma de 

construir a partir do que não foi estabelecido pelos ditames do pensamento 

formal e imutável. 
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Se a linguagem fosse reduzida a descrever o imediato empírico, ou o 
óbvio, então seria melhor se calar. Um dos desafios, um dos 
chamados da linguagem – essa sua dimensão poética – é 
exatamente tentar dizer o que não se consegue dizer, dizer algo do 
indizível. Tocar, tangenciar algo dos continentes indizíveis. Tornar 
dizível.  Essa é a função da poesia. Se algumas das dimensões da 
natureza estão escritas na linguagem matemática, muitas outras não 
estão: escrevem-se em linguagem simbólica, poética, sutil, 
multissêmica, mais significativa nas entre linhas. Com elas a 
inteligência reencontra o seu destino assinalado etimologicamente: ler 
dentro. O convívio com a poesia ajuda a educar a sensibilidade e a 
inteligência para ler dentro, para ler a alma: não só a alma do homem, 
mas também a alma do mundo (ANTONIO, 2002, p. 26; 27). 

 
 
Sobre o papel da existência, a linguagem poética escreve, entre as 

linhas em branco, seu movimento imprevisível, sua forma de mostrar um 

mundo que ainda não se fez. Essa imprevisibilidade do Ser poeta é o que 

constitui a não cristalização da criação, uma espécie de lago congelado. O seu 

movimento interior de sensibilidade, que lateja no corpóreo, aquece e 

impulsiona o orgânico, e cada célula nascida surge carregada de sensibilidade 

poética, impulsionada pelas coisas que afetam a existência. Com isso, mesmo 

o corpo aparentemente estando inerte, o movimento interior transubstancia 

uma linguagem que se revela quando menos se espera, transbordando o 

corpóreo de poesia e fazendo, da palavra e do gesto, um movimento que 

aquece e contagia outros corpos, os quais se revelam a sua própria maneira de 

ser e de estar no mundo. 

O que o poeta expressa por meio da palavra e da linguagem não é outra 

coisa que não seja a sua ligação com mundo, mesmo que a sua poesia o 

negue. A morbidez hedionda de Augusto dos Anjos em negar o mundo, em 

transformá-lo numa espécie de degeneração, de um final miserável para a 

existência, não é nada mais do que afetação do mundo, que ele considera 

corrompido e sujo. O poeta, através da sua poesia sarcástica, revela um 

mundo vivo, fervilhante, mesmo que sua poesia, a todo instante, seja um louvor 

a morte.  

O que o pintor e o poeta expressariam outra coisa que não o seu 
encontro com o mundo? Do que fala a própria arte abstrata, a não ser 
de uma negação ou de uma recusa do mundo? Ora, a austeridade, a 
obsessão e as superfícies das formas geométricas (ou a dos 
infusórios e dos micróbios, pois a interdição lançada sobre a vida só 
começa, curiosamente, no metazoário) ainda têm um cheiro de vida, 
mesmo que se trate de uma vida envergonhada ou desesperada. 
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Portanto, sempre o quadro expressa algo, é um novo sistema de 
equivalência que exige precisamente essa subversão, sendo em 
nome de uma relação verdadeira entre as coisas que seus laços 
costumeiros são desatados. Uma visão, uma ação enfim livres 
descentralizam e reagrupam os objetos do mundo no pintor, as 
palavras no poeta (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 87). 

 

 
No encontro do poeta com o mundo, a dialética se faz presente na 

intercomunicação da poesia com o corpóreo, e o poeta é afetado pela vivência 

estética para uma nova expressão. Nesse sentido não podemos pensar a 

linguagem a partir de algo estabelecido ou do que já sabemos como será. 

Mesmo no espetáculo da dança, que tem a coreografia estabelecida, outras 

possibilidades do movimentar-se leva o corpo a realizar movimentos que não 

foram previstos, ainda que, muitas vezes, sejam imperceptíveis ao olhar 

comum. Dessa mesma maneira, a poesia toma o corpo sem avisá-lo da sua 

afetação. Não há uma determinação prévia para o corpo ser poesia e vice-

versa. Tudo acontece de forma imprevista. Não há uma preparação para tal 

dialética. As coisas vão acontecendo, o mundo vai penetrando na dimensão 

corpórea, e a linguagem vai mostrando suas significações, dando um novo 

sentido à existência em que o poeta se torna um mundo sensível por meio da 

experiência estética. 

O dizer poético emerge do corpo e com ele se faz presente através do 

gesto, da fala e do movimentar-se, sem a obrigação racional do pensamento, 

mas sim com a espontaneidade do corpo em movimento afetado pelas coisas 

do mundo.  

O falar poético não se resume apenas às palavras de forma articulada 

pelas idéias. A poesia desdobra-se pela escrita e pelo corpo em movimento, 

que ecoa através da linguagem.  

 
Ela se distingue do grito porque o grito utiliza nosso corpo como a 
natureza o deu a nós, quer dizer, pobre em meios de expressão, 
enquanto o poema utiliza a linguagem, e mesmo uma linguagem 
particular, de forma que a modulação existencial, em lugar de 
dissipar-se no instante mesmo em que se exprime, encontra no 
aparato poético o meio de eternizar-se (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 
209). 

 
 

O mundo fenomenológico da poesia é o mundo vivido pelo poeta. A 

poesia é um individuo, é um Ser, construído pela experiência vivida do contato 



81 
 
 

permanente do poeta com as coisas que estão no mundo, num imbricamento 

constante com o universo do sensível e da experiência estética. Esse 

entrelaçamento carnal, vivo e espontâneo, faz do poeta e do mundo um Ser 

único, que se revela por intermédio da linguagem corpórea dos sentidos para a 

dimensão de um logos estético. 

Assim, o Ser poeta, revelado por intermédio do sensível, afeta a 

existência do outro e contagia, com as palavras poéticas, o universo corpóreo 

deste. Ao se apossar do fazer poético, o outro se sente envolvido pelas coisas 

do sensível e engravida de sentidos e significados, os quais nunca são 

determinados. Essa afetação da poesia é orgânica e cultural. Ela mexe com o 

corpo por dentro, altera a pulsação. A pele muda de cor e os órgãos ficam em 

tumultos, impulsionados por uma vivência estética que desconstrói o 

pensamento racional da fisiologia mecanicista do estimulo-resposta, como algo 

já pronto, esperando o momento para acontecer.  

A afetação do estado poético não tem hora, nem momento e nem aviso 

prévio para o que vai acontecer. Pode até mesmo não acontecer no momento 

esperado, vindo a se manifestar bem depois, no silêncio dos sentidos, na 

placidez do corpo que retorna seu diálogo com as coisas do mundo.  Essa 

afetação orgânica sempre se mostra engravidada pelo mundo da cultura, 

entrelaçada pela experiência vivida do poeta com as coisas de seu mundo, e 

geralmente o poema revela os traços culturais do povo e do lugar através da 

linguagem. Dessa forma, há a expressão das tradições, das falas, das atitudes, 

das crenças, da relação do homem com a terra, do universo da convivência e 

de todas as manifestações da cultura que representam o homem no mundo 

vivido. 
 

A linguagem não é apenas instrumento. O poema não é produto de 
uma técnica. Diante de tantas fórmulas, que são constantemente 
propostas para a poesia, é necessário lembrar que a palavra é 
também expressão da existência. A capacidade de linguagem é muito 
mais que o domínio de quantidades de palavras, ou o conhecimento 
organizado de estruturas morfológicas e relações sintáticas. A 
linguagem atravessa o pensamento e a prática de vida e é 
atravessada por esse pensamento e por esta vida. Nossa história 
cotidiana se faz também com palavras (ANTONIO, 2002, p. 50). 

 
 

Não podemos pensar o mundo além de nós, nem podemos pensá-lo 

como um conquista. O mundo está em nós, como estamos nele. Mas, a nossa 
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presença nele se dá pelas as manifestações da linguagem, que nos fazem ir 

em direção ao mundo e ser afetado pelo seu espetáculo, o qual se revela em 

cada detalhe, por mais imperceptível que seja. A fim de que ele se torne 

perceptível, basta apalpar o nosso olhar que romperemos a camada do visível 

e veremos um mundo em constante movimento e sempre pronto para revelar a 

sua móvel forma de ser. Perceber o mundo e o homem é a maneira de 

compreendermos a nós mesmos enquanto seres de linguagem, de gestos, de 

movimentos, de falas e de todas as coisas que nos tornam humanos. 

 
A nossa visão sobre o homem continuará a ser superficial enquanto 
não compreendermos, sob o ruído das falas o silêncio primordial, 
enquanto não descrevermos o gesto que rompe esse silêncio. A fala 
é um gesto e a sua significação é o mundo (MERLEAU-PONTY, 
1999, p. 250). 

 
 

Cada signo da linguagem, cada sentido revelado são momentos únicos, 

que jamais serão repetidos e expressados no mundo indeterminado da 

experiência estética, mostrando o que compõe o universo da poesia,  

 
não é um guia que precisaríamos seguir cegamente, uma vez que, na 
intersecção de todos os gestos lingüísticos, aparece o que ao final 
eles querem dizer, e para isso nos preparam para um acesso tão 
completo que nos parecem desnecessários para nos referirmos a ela 
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 116).  

 
 

Os acidentes da linguagem na porosidade do corpo mostram as 

indeterminações dos gestos, do expressar-se, os quais nunca estão prontos e 

podem se desviar para nos trazer outras significações do Ser no mundo. Esse 

Ser, por meio da poesia, enche “as bordas do corpo”, estesiando-o de 

sensibilidade e expandindo a performance poética para o mundo da ontologia, 

o qual se mostra na expressão revelada e aumenta os fios da comunicação 

entre os corpos e o mundo vivido. 
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Movimento Poético 
 
 

O meu verso tem sangue borbulhando 
Nas artérias febris dos mil sentidos, 
Que fervilha com fortes estampidos 

Ao deixar o meu corpo delirando. 
 
 

Seu fervor deixa o peito palpitando 
Com ritmos de tons enlouquecidos, 
Numa dança de gestos comovidos 

Como vôos, dos pássaros bailando. 
 
 

Sinto o verso na carne do meu ser 
Se movendo no corpo, pra aquecer, 
As cavernas ocultas do meu peito. 

 
 

Vendo o sangue pulsar no coração 
Eu desmaio nos braços da emoção, 
E percebo um sentir quase perfeito  

(FERREIRA, 2008, p.180) 
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5  A ESTESIA E A PERFORMANCE NO ESTADO POÉTICO 

 

A estesia, de acordo com a visão de Merleau-Ponty (2006), envolve o 

movimento ontológico do corpo, da explosão do Ser metafísico ao ser afetado 

pelas coisas que compõem o mundo da beleza. Ela dimensiona o corpo como 

o arco-íris dimensiona as cores, ampliando a sensibilidade para uma nova 

forma de sentir e de se entregar ao mundo por intermédio das correntezas da 

sinergia. Sua força orgânica e sensitiva é o eco que arrebenta os sentidos pela 

entrega corpórea ao universo da experiência estética, impulsionada pela 

experiência do Ser no mundo, interagindo com os encantos da beleza 

  Percebemos que a poesia afeta o corpo numa sinergia de múltiplas 

sensações que alargam o horizonte do Ser, expandindo a existência num 

entrelaçamento da palavra poética com os sentidos, criando, entre o vidente e 

o sensível, uma relação una de contato e de verticalidade. 

Não há limites para as várias formas de envolvimento com a poesia, pois 

ela penetra na dimensão corpórea, como o sol quando surge na alvorada, 

infiltrando seus raios no corpo da natureza.  

Uma espécie de claridade sensível ilumina os sentidos com as luzes da 

poesia e, embora faça o corpo sentir a chama da afetação poética, ela se 

assemelha ao “vaga-lume, clareia, mas não orienta” (HOLANDA, 2002), pois as 

indeterminações do Ser no mundo sempre têm uma quantidade de caminhos 

diversos a serem seguidos.  

Quando o leitor se apossa da poesia, apossa-se também do corpo do 

poeta, e ambos se entrelaçam através do senciente/sensível compartilhando as 

sensações orgânicas que a relação corpo/poesia proporciona. O leitor é co-

participante do mundo do poeta. O poeta e o seu mundo penetram na 

dimensão dos sentidos de quem o escuta ou lê, numa relação corpórea do 

sensível. 

Penetrar no mundo da poesia é conhecer um mundo de encanto e 

revelação, e, a cada palavra, o corpo é atingido pelas imagens, que rasgam a 

carne e penetram nos sentidos, numa espécie de fissão do Ser.  

 
O poeta substitui a designação corrente das coisas, que às dá como 
bem conhecidas por um gênero de expressão que nos descreve a 
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estrutura essencial da coisa e nos força a entrar nela (MERLEAU-
PONTY 2004 apud MARLLAMÉ, 2005 p. 63). 
 
 

No fenômeno da estesia poética, a palavra contagia o mundo com 

imagens que seduzem o olhar e transportam o corpo para um estado de 

múltiplas sensações imprevisíveis. A poesia toca o que há de mais profundo na 

existência humana e eleva o espírito a um estado de contemplação nunca 

antes vivido. Ela descobre novas formas de perceber o mundo e a si mesma 

numa energia reveladora que nos coloca na claridade da existência. O mundo 

e o corpo, portanto, se reproduzem de outra forma. “A poesia desperta a 

alegria de pensar, o desejo de conhecer, a paixão de se comunicar” 

(ANTONIO, 2002, p. 16). A poesia amplia o sentido de ser, de conhecer e de 

se relacionar.  

Diferente do fogo, que existe para consumir e dar fim às coisas, e depois 

desaparece, a poesia se faz presente para incendiar os sentidos, ampliando-se 

e aumentado a capacidade de perceber e compreender o mundo. O sentimento 

poético envolve o Ser por meio da expressão criativa, que é inundada pelas 

marés do corpo sensorial, entrelaçado com o sentimento sensível. A função da 

poesia é “produzir excitação sobre os “nervos do espírito”, criar “um estado de 

encantamento”, muitas vezes sem referência do real” (NOVAES, 2005, p. 13). 

Ao entrar no mundo da poesia, o sentimento ganha plenitude e se 

expande, atravessando o corpo para fundir-se ao Ser, rasgando os sentidos 

para depois juntá-los e reconstruí-los, dando outra significação. O sentimento 

poético antecede a poesia, como a clivagem antecede o embrião.  

No sentimento poético, um mundo ainda está por se fazer. Nada está 

determinado. É preciso que o corpo seja tomado pelas coisas do mundo para 

que a poesia crie forma e se anuncie, incendiando as florestas sensoriais e 

afetando, de maneira profunda, a existência. É o que eu faço ao me entregar 

ao mundo da poesia ao sentir que 

 
o meu verso tem sangue borbulhando, nas artérias febris dos mil 
sentidos, que fervilha com fortes estampidos, ao deixar o meu corpo 
delirando. Seu fervor deixa o peito palpitando, com ritmos de tons 
enlouquecidos, numa dança de gestos comovidos, como vôos, dos 
pássaros bailando (FERREIRA, 2008, p. 180). 
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A poesia move o corpo; arrebata os sentidos; vibra em cada canto do 

Ser corpóreo e agita com as sensações das imagens que se movem através 

das palavras. A poesia é energia que 
 

se manifesta nas imagens que configuram o poema. 
Imagens/centelhas. Iluminações que são, na verdade, emergência de 
elaborações interiores, de uma duração dificilmente mensurável pelo 
tempo cronológico. Essas imagens, com alto teor de emoção e de 
sentido simbólico, e alto poder estruturante de formas, na maioria das 
vezes não são conscientes nem intencionais, assim como os ritmos 
(ANTONIO, 2002, p. 20). 

 

O fervor corpóreo, causado pela afetação da poesia, cresce a 

temperatura corporal, dilatando as veias, aumentando a pulsação sanguínea e 

dando outros ritmos ao coração, que é trespassado pelas flechas do sensível, 

rumo à fissão do Ser. 

O mundo sensível da poesia é imensurável como o próprio universo e, 

enquanto cosmos, contém seus mistérios e elucidações, iluminando e 

revelando a existência com as luzes da sutileza sentida através da palavra 

poética. 

O sentimento para se perceber as coisas do sensível e se encantar com 

as belezas que dão sentido à vida tem na poesia uma fonte para uma vivência 

estética. Aqui, não nos referimos à contemplação da poesia como uma busca 

do “belo”, que está pronto para ser observado. Referimo-nos ao seu 

imbricamento com a poesia, mergulhando nas estranhas das palavras e 

buscando, no silêncio, as vozes do seu falar sensível.  É a sua forma de 

penetrar nas entranhas da alma e o seu jeito de encher, de linguagens e 

signos, o universo corpóreo. Esse sentimento toma o Ser por inteiro e penetra 

em todas as células que compõem o mundo orgânico. Ele expande a vida pela 

dimensão corpórea dos sentidos, numa época de tanta fragmentação do ser 

humano e de tanto vazio no deserto da existência. 

A estesia por intermédio da poesia faz das palavras o sentido poético de 

nos reconhecermos como humanos, como seres que altera todo o organismo 

quando é afetado através das imagens, dos sons, dos ritmos, dos movimentos 

que a palavra poética proporciona, quando ela invade o corpo e se apossa dele 

para um entrelaçamento do senciente com o sensível.  
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A estesia causada pelo estado poético vai muito além do que as 

palavras possam dizer ou classificar. Sua maneira de invadir arrebata a 

existência sem aviso prévio e nos toca de uma maneira inesperada, elevando 

as sensações para a embriaguez do sensível que nos deixa numa dimensão 

em que o mundo nos penetra e nós penetramos nele, num intercruzamento 

afetuoso para uma expansão do Ser no mundo. Essa capacidade de a poesia 

envolver o despertar para uma vivência estética nos remete a concepção de 

que possamos ampliar a sentido de ser humano numa época de tanto 

embrutecimento e de tanto mecanicismo que, assustadoramente, está se 

infiltrando na sociedade contemporânea, envolvida com o mundo da frieza 

emocional, da tecnologia e do consumismo desenfreado.  

A poesia faz da estesia uma ampliação corpórea impulsionando para 

diversas experiências sensíveis. O envolvimento do Ser com a poesia, atingido 

pelo o que as palavras dizem de si e do mundo, penetra no corpóreo como 

flechas certeiras, atingindo o núcleo do universo sensível. Não há um modo 

determinado para poesia nos levar a estesia. Ela de repente chega antes de 

uma compreensão sobre si. 

 
Mas qualquer que seja o modo pelo qual a compreendamos (a 
idealidade cultural), ela já brota e se espalha nas articulações do 
corpo estesiológico, nos contornos das coisas sensíveis, e embora 
nova, desliza por vias que não abriu, serve-se do mistério 
fundamental destas noções “sem equivalente”, como diz Proust, que 
só levam na noite do espírito uma vida tenebrosa porque foram 
adivinhadas nas junturas do mundo visível (MERLEAU-PONTY, 2000, 
p. 147). 

 
 

O mundo da poesia nos desperta para coisas ainda não vividas e nos 

enche de energias produzidas pelo contato com as imagens que ainda não 

tinham sido percebidas pelo olhar comum. Ela desperta sonhos e desejos que 

estavam latentes e oprimidos pelo mecanicismo do mundo moderno e deixa a 

alma despida de expressão sensível, antes coberta pelo racionalismo concreto.  

Os movimentos da poesia fazem o corpo dançar a música dos sentidos 

através de uma coreografia que se constrói a cada momento, despertando a 

sinergia, que rege todo o movimento com a batuta da sensibilidade, envolvida 

com o solo do violino corpóreo, o qual diversifica cada som produzido pela 

dimensão dos sentidos para um concerto universal, composto a partir da 
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relação poesia e corpo, como uma ampla e profunda melodia da vivência 

estética. O concerto universal do corpo em movimento, regido pela poesia e 

revelado pelo mundo da estesia, tem, no palco da sensibilidade, uma orquestra 

de sentidos e significados que vão sendo construídos pelo mundo da 

experiência vivida.  

A melodia poética, que afeta a existência através dos seus tons suaves, 

eleva o despertar corpóreo para um universo sensível e une os versos em cada 

canto do corpo, fazendo deste um poema universal e mostrando que: 

 
as partes do corpo não estão apenas coordenadas ou associadas, 
atuam em sinergia, sendo essa sinergia o próprio corpo em sua 
existência não fragmentada (PORPINO, 2006, p. 66). 
 
 

O arrebatamento do estado estesiológico é uma viagem profunda às 

regiões abissais da dimensão corpórea, a qual desperta, dos lugares mais 

ocultos da sensibilidade, diversas ondas insólitas dos sentidos que agigantam o 

oceano da existência, transbordando, sobre os abrolhos da razão objetiva, 

cristalinas águas, as quais são as correntes do encantamento sensível pelas 

coisas belas, como a poesia, outras artes, a natureza e demais coisas que 

afetam a existência de maneira poética.  

Encantar-se com o mundo da beleza poética nos redimensiona a um 

novo olhar para as coisas do mundo, e muitas delas, que antes não tinham um 

significado estético, se transformam a partir do instante em que o mundo do 

sensível é afetado de maneira profunda. Esse novo olhar é o despertar de uma 

reversibilidade para aquilo que, muitas vezes, não foi percebida por intermédio 

da visão sensível, a qual nos coloca no mundo da experiência estética. 

O dizer e o fazer poético são uma experiência sensível que afeta o 

próprio poeta de maneira profunda e inusitada. Não é só a contemplação da 

poesia ou de outra obra de arte que afeta a existência, mas sim o encantar-se 

com a própria criação e ficar estesiado por tê-la circulando nas artérias da 

existência. Esse movimento da criação borbulha, no tecido dos sentidos, a 

substância do Ser metafísico, que outrora vivia latente e, depois da eclosão da 

expressão criativa, se entrega ao mundo.  

O sentido estesiológico no mundo da poesia está sempre sendo 

construído e reconstruído a cada momento em que o corpo é envolvido pela 
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melodia das palavras poéticas, sejam elas escritas ou declamadas pela voz de 

alguém. A mesma poesia pode ser sentida de forma diferente a cada leitura ou 

escuta, pois, toda vez em que ela é desnuda pela estesia, as palavras, os sons 

e os ritmos revelam outras dimensões do corpo em movimento, afetado e 

penetrado pelas flechas da vivência poética. Essas flechas penetram nas 

nossas grutas profundas do sensível, sangrando a existência. Dessa forma, a 

estesia se realiza na vivência estética, como nos revela a figura 07, do poeta 

Antonio Francisco em pleno estado estesiológico. 

 

 

Figura 07 - Performance do poeta Antonio Francisco  
(Fonte: O autor) 

 
 

Viver a poesia de forma ampla faz do corpo um universo sempre em 

expansão, revelando, por intermédio da sensibilidade, uma nova forma de 

perceber e penetrar nas coisas do belo, de se entregar constantemente às 

manifestações que dão sentido à existência. Nesta, a arte poética e o corpóreo 

estão sempre se interpenetrando. 
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O mundo do sensível, ampliado e manifestado através da estesia, faz o 

corpo buscar na reversibilidade uma nova forma de se mostrar ao mundo, 

saindo da visão mecanicista do corpo-objeto para uma visão do corpo-sujeito.  

O sensível como abertura para o universo da poesia encontra, nas 

palavras escritas e na linguagem não-verbal, sua viva forma de se anunciar 

como uma energia que altera todo sistema orgânico, proporcionando ao 

corpóreo um estado de elevação dos sentidos para um diálogo entrelaçado 

com as coisas que afetam o mundo da experiência vivida.  

O sensível não é algo que se busque nem é possível conquistá-lo como 

uma posse para uma contemplação das coisas do belo. Ele precisa ser vivido 

pela dimensão corpórea para perceber as belezas do mundo e imbricar-se 

nelas como parte de um mesmo tecido, de uma mesma existência. 

 
O sensível não é a aparência confusa que precisa ser eliminada pela 
consciência, nem a simples objetivação da matéria física. O sensível 
é uma realidade constitutiva do ser e do conhecimento que se 
manifesta nos processos corporais, na motricidade. A realidade 
sensível expressa a unidade da existência humana de forma 
profunda, com suas incertezas, sua imprevisibilidade e abertura a 
diferentes interpretações, unindo conceito e vivência e criando a 
possibilidade de novas formas de elaboração do conhecimento 
(NÓBREGA, 2003, p. 164). 

 

O estado poético vivido pela estesia nos mostra que a poesia pode estar 

em vários lugares, a partir do envolvimento do Ser com o mundo, do seu 

entregar-se às coisas do belo, não no sentido do belo como conceito, mas da 

afetação que as artes e a literatura imprimem ao corpo, alterando o ritmo dos 

sentidos e da pulsação orgânica, indo rumo à fissão do Ser no mundo. 

Ao mover-se pelas águas da estesia, o corpo constrói elaborações 

sensíveis para uma metafísica da carne, que, entrelaçada com as coisas do 

mundo, afeta a existência e revela, das profundezas dos sentidos, novos 

horizontes, os quais são ampliados pela sinergia que flui da relação entre 

poesia e corpo. 

A poesia faz o corpo mover-se para o mundo. O corpo faz o mundo 

encher-se de poesia, e o mundo transborda o corpo e a poesia pelas diversas e 

inusitadas manifestações da experiência estética. Esse entrelaçamento de 

poesia, corpo e mundo faz da existência um movimento de sensibilidade que 

constitui novas formas de se perceber, de perceber o entorno e de construir 
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novos conhecimentos e novas aberturas para uma ontologia revelada pela 

sensibilidade do Ser tomado pela estesia do viver corpóreo. Esse imbricamento 

faz com que a poesia se faça sempre presente nos corpos e no mundo. 

 
A poesia não está apenas nas páginas dos livros. Está, também, nas 
coisas, nos corpo. No vivido. Descobrimos poesia nas coisas. 
Reconhecemos – e criamos – poesia nas relações com os outros. 
Com os bichos. Com as plantas. Com o cosmos. A poesia faz parte 
do reconhecimento das significações do mundo. E faz parte da 
produção de significações com que fazemos o nosso mundo. Apesar 
disso, é no poema que a poesia se revela mais intensamente. Com 
sua natureza de palavra, de verbo encarnado. As palavras poéticas 
revelam-se carne e sangue. O poema tem uma força mágica de 
evocação. Desperta ressonâncias não esperadas. Chama a viagens – 
pela memória e pela imaginação (ANTONIO, 2002, p. 40). 

 

Perceber a poesia através do olhar corpóreo é a forma de mergulhar no 

universo do sensível, buscando, nas palavras ou nos gestos, o dizer grávido de 

signos e repleto de várias formas do corpo sentir. Não é olhar as palavras ou 

os gestos como significados de formas conceituais, já prontas. É necessário 

descobrir, no movimento poético, uma sensação ampliada pela afetação da 

vivência estética, fazendo com que cada palavra ou gesto seja uma iluminação 

que nos toca, nos modifica, nos movimenta e amplia nossa forma de ver o 

mundo e de dar novos sentidos e significados às coisas.  

Assim, não compreendemos a cor em sua forma estática de ser, isolada 

do mundo, mas a vivenciamos através da sua metafísica, no momento em que 

ela faz as coisas existirem, como o vermelho que pinta o crepúsculo, 

compondo o fim da tarde a partir dos seus tons profundos. 

 
Renunciarei portanto a definir a sensação pela impressão pura. Mas 
ver é obter cores e luzes, ouvir é obter sons, sentir é obter 
qualidades, e para o que é sentir, não basta ter visto o vermelho ou 
ouvido um lá? O vermelho e o verde não são sensações, são 
sensíveis, e a qualidade não é um elemento da consciência, é uma 
propriedade do objeto. Em vez de nos oferecer um meio simples de 
delimitar as sensações, se nós a tomamos na própria experiência que 
a revela, ela é tão rica e obscura quanto o objeto ou quanto o 
espetáculo perspectivo inteiro (MERLEAU-PONTY, 1999, p.25). 
 

 
O estado estesiológico é o corpo tomado pelas coisas que se mostram 

por intermédio do logos estético, afetando a existência para um viver imbricado 

com o mundo do sensível. “A experiência sensível é um processo vital, assim 
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como a procriação, a respiração ou o crescimento” (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p. 31).  

Viver a experiência sensível, por meio da poesia, faz o corpo, enquanto 

carne do mundo, abrir-se e entregar-se às manifestações da natureza, das 

artes, do cotidiano do viver e da educação, como um estado poético do Ser 

com as coisas do mundo. 

Ser envolvido pelo sentimento poético dimensiona o corpóreo enquanto 

fluxo vital para compreensão de nós mesmos. Por isso, o sentir não deve ser 

visto apenas como um processo fisiológico. Ele vai muito além quando é 

entrelaçado com o logos estético. Sua sinergia arranca, das profundezas do 

corpo, sentimentos antes nunca sentidos, proporciona formas de ver o mundo e 

movimentos da intersubjetividade jamais percebidos. Tudo se mostra novo no 

universo da existência, dando ao Ser corpóreo uma dimensão ampliada que 

nunca se fecha sobre si mesma e está sempre aberta para o que possa vir 

acontecer de maneira inesperada.  

As iluminações da estesia causada pelo estado poético fazem o corpo 

irradiar sensações por dentro de cada fibra muscular, clareando a dimensão 

corpórea e expressando, do orgânico, um conjunto de vibrações que alteram o 

ritmo dos órgãos, dando novos movimentos ao corpo e fazendo da existência 

uma experiência estética, a qual amplia a compreensão corpórea pelo viés da 

sensibilidade. 

Quando mergulhamos na poesia, sentimos, no corpóreo, um mergulho 

de imagens poéticas, que são flechas atingindo cada ponto da nossa 

sensibilidade e fazendo sangrar, do íntimo, uma imensa correnteza de 

sensações poéticas que nos leva a uma espécie de delírio interior. Todo vez 

que fazemos uma leitura ou assistimos a uma declamação, somos afetados 

sempre por uma nova sensibilidade. Esse universo, que expande a existência, 

solicita, do corpóreo, uma abertura ampla e convoca os sentidos para conhecer 

o mundo estesiológico impulsionado pela sinergia da poesia. 
 

Para conhecer a poesia é preciso conviver com os poemas. Conviver 
com o texto, ler, reler, não sei quantas vezes, prática insubstituível. O 
poema: um mundo feito de palavras. Não apenas para informar sobre 
a realidade, não apenas para comunicar sobre algo exterior, mas as 
palavras arquitetadas de um outro modo, confabuladas pelo som, 
pelo ritmo, pela estrutura, pela imagem, pelos significados. As 
palavras redescobertas. Recomeçadas. As outras faces, secretas... É 
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preciso conviver com os poemas, com sua unidade orgânica e 
mágica, unidade na diversidade (ANTONIO, 2002, p. 41). 

 

Na convivência com a poesia, há sempre novas energias sendo 

elaboradas pela dimensão corpórea dos sentidos sem a dissipação para um 

estado de esgotamento do sensível. Por mais que a arrematação do estado 

poético seja forte e nos deixe como que esgotado de tanta estesia, novas 

experiências sensíveis surgirão de outra forma e inundarão o corpo para 

realização de novas experiências estéticas. 

Na estesia do estado poético, o corpo se contorce, desdobra-se, 

movimenta-se e movimenta outros corpos, numa sinergia orgânica que alarga o 

horizonte para uma vivência sensível. Esse instante único mostra que 

 
o sopro inaugural e inaugurante do poético instaura o advento do ser-
sendo na vastidão das suas vertentes; faz brotar o elã vital do 
anímico, nos precipita nos desvãos do abismo, da terceira margem, 
em que o humano e o divino se encontram, desdobrando, assim, os 
feixes dos arco-íris nos horizontes do existir. Nos flancos da 
indeterminação e das sendas da terceira margem, podemos penetrar 
nos estados em que jorram os Sentidos das in-tensidades do existir 
(ARAÚJO, 2008, p. 125). 

 

A poesia faz o sangue borbulhar, aquecendo as artérias, explodindo de 

sensações para deixar o corpo numa espécie de delírio interior. O fervor 

mostrado por meio da poesia faz o corpo vibrar com pulsações rítmicas numa 

espécie de dança sobre o palco da linguagem corpórea, que move os sentidos 

na metafísica da carne e aquece a expressão criativa do Ser.  

A poesia no estado vibrante move e aquece o corpo para uma forte 

pulsação sinestésica que  

 
se manifesta na linguagem e como linguagem, mas não é apenas 
verbal: enraíza-se nas pulsações, na matéria cósmica e da vida em 
geral, singularmente na humana (ANTONIO, 2002, p. 20). 

 

 Nesse sentido, percebe-se que as pulsações orgânicas, causadas pela 

estesia do estado poético, fazem o corpo arder em vibrações constantes, 

levando o Ser poeta a um estado expressivo único e que jamais se repete da 

mesma maneira. É o que nos mostra o poeta recifense Miró, (Figura 08), ao 

expressar de forma intensa sua poesia numa sinergia vibrante, arrancando de 
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cada célula a estesia de um corpo que se movimenta em vários sentidos, 

explodindo uma comunicação ardente a qual contagia os que estão presentes.                           

 

Figura 08 – Performance do poeta Miró  
(Fonte: O autor) 

 

           Percebemos, por meio da imagem 07, o poeta Miró em pleno estado 

estesiológico e, pela expressão, notamos a poesia explodindo e revelando um 

corpo que se entrega ao universo da sinergia e arde os sentidos, aquecendo 

cada partícula do orgânico numa efervescência estética da experiência 

sensível que se revela na metafísica da carne. 

A poesia é vibração que irradia no interior de cada célula do viver 

corpóreo, impulsionando novas formas de sentir o corpo, de ser penetrado 

pelas palavras poéticas, ampliando o significado de cada palavra e de cada 

gesto.  

A experiência sensível é uma inovação do corpo, um reviver que traz 

outras significações, sempre ampliadas por intermédio da afetação estética, e 

manifesta a expressão criativa por meio da estesia, a qual se mostra na 

ontologia do Ser. 
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Na criação de um poema, a convivência com as palavras revela-se 
com outras faces, outras dimensões, intensificadas. Transfiguradas. A 
presença das palavras é marcada por grandes tensões rítmicas, por 
grandes irradiações de imagens e condensações de sentidos. As 
mesmas palavras que se esvaem e se dissipam nas trocas de 
comunicações cotidianas, no poema revelam-se energias quase 
desconhecidas. A linguagem poética não se esgota, ela está sempre 
nova. A cada olhar, a cada leitura. Um poema tem múltiplos sentidos. 
Múltiplos ritmos. Signos intensificados de significação. Palavras 
grávidas: um poema está sempre projetando outras possibilidades – 
de leitura e de existência. Signos que geram signos. Símbolos que 
geram símbolos (ANTONIO, 2002, p. 43 – 44). 

 

A poesia é feixe de ondas com movimentos sensíveis, os quais inundam 

cada parte do corpo e arrebata os arrecifes da existência com as águas da 

estesia, que não param um só momento, pois, a cada experiência sensível, 

novas marés da afetação poética sobem, descem e tocam o corpo, 

transbordando-o de sensibilidade para alagar os recantos da existência de 

forma ampla e profunda.  

Viver a sensibilidade poética é buscar, no mais profundo do oceano 

corpóreo, lugares distantes que possam ser penetrados, vividos e 

compartilhados. Esse sentido móvel faz da poesia um movimento orgânico que 

pode nos ensinar a ver e sentir as coisas do mundo de forma diferente e pode 

nos fechar para ele e também nos abrir por meio da estesia, como forma de 

expansão do corpo sensível para uma experiência estética do Ser no mundo. 
 

No próprio instante em que vivo no mundo, em que me dedico aos 
meus projetos, a minhas ocupações, a meus amigos, a minhas 
recordações, posso fechar os olhos, estirar-me, escutar meu sangue 
que pulsa nos meus ouvidos, fundir-me a um prazer ou a uma dor, 
encerrar-me nesta vida anônima que submete minha vida pessoal. 
Mas, justamente porque pode fechar-se ao mundo, meu corpo é 
também aquilo que me abre ao mundo e nele me põe em situação. O 
movimento da existência em direção ao outro, em direção ao futuro, 
em direção ao mundo pode recomeçar, assim como o rio que degela 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 248). 

 
 

Ser afetado pelo estado poético coloca o corpo como universo aberto 

para todas as sensações da sensibilidade, que transpõem cada partícula do 

Ser senciente para um mundo feito a partir de cada parte e de um todo, sempre 

se entrelaçando para uma experiência que dá sentido à existência.  

O estado poético é para ser vivido em toda sua plenitude; ser sentido de 

forma profunda e ampla; ser desvendado com carinho; ser contaminado pelas 
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efervescências dos seus ritmos, silêncios e explosões; ser tomado pela sua 

doçura de nos fazer enternecidos; ser iluminado pelas luzes das palavras que 

brilham; ser conduzido pelas veredas que nos levam ao mundo; ser penetrado 

através das suas grutas e cavernas para um mergulho profundo das nossas 

indeterminações; ser contagiado pelos seus tons e sons que ecoam nos 

recantos dos sentidos. Enfim, ser parte dele, e ele parte de nós para que 

possamos ter uma experiência estética que se renova a cada momento de 

contato vivido e percebido através da sua mágica maneira de nos envolver com 

as coisas que nos tocam pela sua beleza de encanto e de sedução. 

 
O poema não é para ser usado. O poema não é objeto de consumo. 
O poema é objeto de criação. De produção de linguagem. Produção 
de ritmos, de imagens, de sentidos. O poema é pra ser vivenciado. 
Criadoramente. Para vivência-leitura criadora dos poemas, é preciso 
conhecer o seu mundo, seus processos, suas arquiteturas. O ato de 
conhecer como vivência que se aprofunda, como criação que se 
desenvolve – nunca tratando o texto como cadáver a ser dissecado. 
Conhecer não apenas com razão-consciente, mas conhecer com o 
corpo, com as palavras, com os desejos, com as paixões, com as 
entranhas, com as utopias. Inclusive com as contradições que não se 
resolvem, e com os mistérios que nunca se esgotam. Conhecer o 
poema sabendo que ele não se reduz ao conhecido, sabendo que o 
poema – como o mar de Paul Valéry – está sempre recomeçando. E 
cada leitura será nova. E o conhecimento se faz um ato de criação de 
um novo conhecimento (ANTONIO, 2002, p. 46 – 47). 

 

 A poesia é uma das mais intensas e contagiantes energias que nos 

aquece iluminando as cavernas da nossa existência. Sua explosão dilacera o 

pensamento pronto e formal, movendo-nos, por intermédio do transporte da 

sensibilidade, para vivermos uma sensação agradável, que causa ao corpo um 

sentimento de enternecimento, alargando a consciência para uma vivência 

estética e encantadora.  

O movimento poético nos faz sentir, em cada parte do corpo, ritmos 

dentro de outros ritmos, que não param um só momento. A poesia constrói 

imagens que nos penetram e se expandem através da linguagem nos 

revelando sempre. Ela é o vôo da flecha do senciente/sensível rumo ao núcleo 

do Ser, o qual se mostra para o mundo através da comunicação e da 

expressão. Esta pode ser vivida por meio da performance poética.            
      Em busca de uma nova visão epistemológica que atendesse às 

concepções adotadas nesta pesquisa, consideramos a performance poética a 

partir da visão de Paul Zumthor (1993). 
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Assim, unimos a performance poética à expressão e à comunicação, 

pois formam a unidade da ação corpórea do poeta no ato da declamação ou 

recitação da poesia. 

Como citado no inicio deste trabalho, a performance poética não diz 

respeito ao movimento do corpo em termos de alcançar algum fim, como algo 

já determinado, muito comum no esporte de alto nível técnico e de 

desempenho físico, o qual se propõe alcançar uma meta estabelecida pelos 

padrões do rendimento esportivo. Nessa nova visão, a performance poética é o 

movimento do corpo de forma indeterminada, em que o gesto, a voz, a 

expressão e a comunicação, a cada experiência vivida esteticamente, 

mostram-se no mais alto grau da imprevisibilidade do dizer poético.  

Não há algo pronto e estabelecido no ato da performance poética. O 

corpo se expressa e se comunica a partir do instante em que a poesia invade 

as cavernas da estesia, elevando o estado sensível do poeta para um universo 

de movimentos que não foram ensaiados e muito menos determinados. A voz e 

os gestos ganham amplitude a cada momento, num fazer e refazer de novos 

sentidos e significados. 

 
Para ouvir a voz que pronunciou nossos textos, basta que nos 
situemos no lugar em que seu eco possa talvez ainda vibrar: captar 
uma performance, no instante e na perspectiva em que ela importa, 
mais como ação do que pelo que ela possibilita comunicar. Trata-se 
de tentar perceber o texto concretamente realizado por ela, uma 
produção sonora: expressão e falas juntas, no bojo de uma situação 
transitória e única. A informação transmite-se assim num campo 
dêictico particular, jamais exatamente reproduzível, e segundo 
condições variáveis, dependendo do número e quantidade dos 
elementos não lingüísticos em jogo (ZUMTHOR, 1993, p. 219). 

 

Na performance poética, os movimentos do corpo nunca se repetem, 

mesmo sendo a mesma poesia. A cada declamação, o corpo toma uma 

dimensão diferente, fazendo com que a voz e os gestos revelem novos 

movimentos e entonações e dê uma nova amplitude à expressão, 

proporcionando inusitadas comunicações entre o poeta e o público presente.  

Como experiência do mundo vivido, por ser poeta e ter a declamação 

como a máxima da minha arte poética expressiva, muitas vezes “ensaiava” 

determinada poesia e, quando subia ao palco, terminava declamando outros 
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versos, envolvido pelo instante singular em que era afetado pela vivência 

estética, a qual sempre antecedia a minha performance.  

As experiências estéticas são singulares e únicas e, a cada 

performance, se mostram como as cores do crepúsculo que, há milhões de 

anos, acontecem e jamais são repetidas. 

O dizer poético amplia a dimensão corpórea para uma plasticidade de 

movimentos em que as palavras harmonizam o ritmo do corpo. Cada gesto e 

cada som, em uníssono, fazem o corpo dançar uma música de beleza 

expressiva, compondo uma orquestra sinfônica regida pelos versos que fluem 

na melodia das palavras movidas pelo corpo em movimento. “A performance 

aparece como uma ação oral-auditiva complexa, pela qual uma mensagem 

poética é simultaneamente transmitida e percebida, aqui e agora” (ZUMTHOR, 

1993, p. 222). 

A performance desnuda o Ser poeta, mostrando, por intermédio da 

expressão, um mundo sensível que ontologicamente rasga os sentidos numa 

metafísica de gestos e palavras que revelam, de forma imprevisível, o Ser no 

mundo, ampliando a própria existência, que se constrói a cada experiência 

vivida esteticamente. 

Os signos da performance poética são criados a cada instante, a cada 

movimento do corpo e da entonação da voz. São construções que fluem na 

intercessão dos versos, penetrados em cada célula do corpo, fazendo do 

senciente um mundo estético que afeta o poeta e quem o escuta, numa 

interação, na qual o poético cria uma comunicação viva, corpórea, entre o 

poeta e o espectador. 

Na há limites para a performance poética. Nela, o corpo amplia-se e se 

recolhe para novas expressões. Sempre há um novo começo e um re-começo 

para o que vai acontecer quando a poesia se apossa da dimensão sensível, 

fazendo do corpóreo um universo sempre em expansão, revelando novos 

sentidos e significados.  

Há toda uma efervescência dos sentidos do poeta/declamador e do 

espectador por intermédio dos sensíveis contatos que a poesia faz, ligando e 

religando os corpos de ambos para uma experiência estética, sempre nova a 

cada vivência do estado poético. “Eis por que o verbo poético exige o calor de 
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contato; e os dons da sociabilidade, a afetividade que se espalha, o talento de 

fazer rir ou se emocionar” (ZUMTHOR, 1993, p. 222). 

Na performance poética, o corpo se contorce, caminha por labirintos de 

movimentos imprevisíveis sem a preocupação de achar a porta da 

comunicação, e, quando menos se espera, a expressão o joga numa arena de 

corpos que interagem numa mesma sinergia de um estado poético uno, sem 

hierarquias nem determinações.  

 
O ouvinte-espectador espera, exige que o que ele vê lhe ensine mais 
do que simplesmente o que ele vê, revele-lhe uma parte escondida 
desse homem, das palavras, do mundo. Essa voz não é mais a mera 
voz que pronuncia: ela configura o inacessível; e cada uma das suas 
inflexões, de suas variações de totalidade, de timbre, de altura... 
(ZUMTHOR, 1993, p. 229).  

 

Durante a performance poética, o corpo germina, através dos gestos e 

da entonação da voz, palavras grávidas de poesias e movimentos repletos de 

poeticidade, nos quais cada expressão revela, do corpóreo, uma correnteza de 

sensibilidade, mostrando que, a cada movimento, a palavra e o gesto são 

caminhos para que a poesia fale por intermédio do corpo.  

A dimensão corpórea da poesia em movimento, revelada por meio da 

expressão, é a transubstanciação do Ser poeta que se anuncia ao mundo, 

comunicando-se com outros corpos para um estado uno e único. “Cada 

performance torna-se, por isso, uma obra de arte única, na operação da voz” 

(ZUMTHOR, 1993, p. 240).  

O corpo sempre estará vivendo novas experiências estéticas pelo fato 

de não repetir movimentos durante a performance poética e, com isso, amplia a 

corporeidade e a existência do Ser no mundo. Nesse sentido, o Ser poeta se 

move e movimenta a poesia por intermédio da expressão criativa. É o que faz o 

poeta pernambucano Maviael Melo (Figura 09), ao entregar-se à poesia, 

deixando-a tomar conta dos seus gestos, da sua expressão, expandindo seu 

corpo para uma comunicação de sentidos e significados, construídos pelas 

indeterminações dos movimentos performáticos que são revelados de forma 

imprevisível, expandindo seu Ser corpóreo para novos horizontes da vivência 

estética.     
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Figura 09 – Performance do poeta Maviael Melo 
 (Fonte; O autor) 

 

O movimento da performance poética faz o corpo ir muito além do que o 

próprio poeta/declamador imagina ou determina. A poesia, aos poucos, vai se 

apossando da dimensão corpórea, penetrando na carne, no tecido da 

existência, mergulhando na região oculta dos sentidos e nos labirinto do Ser, 

acendendo as tochas da afetação. Nesse momento, de repente, o corpo 

explode, os gestos ganham amplitude, a musculatura se estende, o volume 

sanguíneo nas veias e artérias aumenta, a temperatura da pele cresce e o 

corpo se joga para o abismo da imprevisibilidade, revelando a poesia no seu 

estado vivo, contagiante, expressivo e comunicante. 

Quando o poeta se expressa, não são apenas as palavras que saem do 

seu âmago. Por meio dos gestos, saem respirações, signos, símbolos e 

atitudes, numa linguagem de constantes movimentos, como forma de se 

mostrarem ao mundo, revelando todo um universo de significações. 

O corpo tanto é o canal dos sentidos como é o próprio sentido de se 

fazer presente nas palavras, na expressão e na comunicação. Ele, então, se 

contorce, se ondula como uma cobra que se arrasta num solo quente. Amplia-
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se e recolhe-se em movimentos imprevisíveis, como a poetisa Silvana 

Meneses (Figura 10), ao entregar-se ao mundo dos gestos e da vivência 

estética. 

 

 
Figura 10 – Performance da poetisa Silvana Meneses  

(Fonte: O autor) 
 

A poesia, por meio da expressão do corpo em movimento, revela o 

poeta num estado de devaneio, alterando a condição sensorial através de uma 

infinidade de sensações estéticas, as quais se mostram por meio dos gestos, 

dos olhares, do tom das palavras, da respiração, da postura corporal, dos 

ritmos das palavras, todos revelando um universo de expressões que 

transforma o invisível em visível.   

O estado de devaneio do poeta é o corpo em movimento, que eleva os 

sentidos e abre a visão corpórea para o que se passa ao seu redor e em si 

mesmo, absorvendo imagens e permitindo um diálogo entre o mundo 

percebido e vivido, sem a presença racional do pensamento cristalizado das 

idéias fixas, da razão suprema. 
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O mundo percebido e vivido poeticamente pela dimensão dos sentidos é 

um mundo em constante transformação, em movimento de construção e 

reconstrução, em latência do imaginário para a expressão do real, em 

revelação do Ser e do corpo, enfim, do humano, na sua forma expressiva de 

estar no mundo. 

Embora a expressão seja a maneira mais representativa do corpo em 

movimento, ela não se mostra por completo. Sempre fica, por trás dos gestos, 

algo que não se faz presente por inteiro, como se fosse um observador do que 

está acontecendo.  

No momento da expressão, nada está pronto ou determinado. Os 

gestos, o mover-se, a posição do corpo, o tom da palavra, tudo isso vai sendo 

revelado de maneira espontânea, sem aviso do que vai acontecer, e, de 

repente, o corpo explode numa sinergia contagiante que envolve a todos.  

 
Mas há também a improvisação daquele que, voltado para o mundo 
que quer expressar, acabou por cada palavra, chamando uma outra, 
construir para si uma voz que é mais sua que seu grito das origens 
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 82). 

 

A expressão do estado poético vivido pelo corpo é revelador de um 

mundo encantador que se mostra, criando significações antes latentes. É como 

a semente que, ao eclodir, se transforma em árvore, revelando do oculto as 

raízes, o tronco, os galhos, as folhas, os frutos, as cores e o perfume.  
O transbordar da poesia, por meio da performance, explode os sentidos, 

tornando os gestos expressivos, os quais se mostram na linguagem corpórea.  

A expressão poética germina o que o poeta foi tocado, e revela sempre 

o que o olhar esposou para além da superfície, em busca da profundidade. É 

no mover-se por meio da poesia que o corpo se expressa para além do simples 

gesto. A expressão através da poesia adquire uma dimensão ampla e 

indeterminada e nos entrelaça com ela, fazendo do corpo um meio de estar no 

outro.  
 

O corpo nos une diretamente às coisas por sua própria ontogênese, 
soldando uma ao outro os dois esboços de que é feito, seus dois 
lábios: a massa sensível que ele é e a massa do sensível de onde 
nasce por segregação, e à qual, como vidente, permanece aberto. E 
ele é unicamente ele, porque é um ser, em duas dimensões, que nos 
pede as próprias coisas, que não são seres planos, mas seres em 
profundidade, inacessíveis a um sujeito que os sobrevoe só abertas, 
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se possível, para aquele que com elas coexista no mesmo mundo 
(MERLEAU-PONTY, 2000, p. 132). 

 

A expressão corpórea é a estesia no momento em que o corpo se 

entrega ao mundo, revelando, de forma indeterminada, novos sentidos e 

significados, tanto da relação consigo próprio como em relação à cultura.  

As falas e os gestos na expressão poética têm uma amplitude de 

existência própria da ação do corpo que fala através da poesia. O mover-se 

comum não alcança a sua dimensão por ter outra significação. Na expressão 

através da poesia ou de outras artes,  

 
são indivíduos, quer dizer, seres em que não se pode distinguir a 
expressão do expresso, cujo sentido só é acessível por um contato 
direto e que irradia sua significação sem abandonar seu lugar 
temporal e espacial (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 177). 

 

 Como percebemos hoje em dia, a comunicação do mundo tecnológico 

tem alcançado as formas mais variadas numa velocidade impressionante, 

sempre com novos recursos surgindo a cada instante, muitas vezes vazia de 

qualquer significação humana, sem afetos e ternura, mas com imagens de 

efeitos mirabolantes que seduzem o mundo inteiro, tornado-se uma espécie de 

ditadura. Esta, de certa maneira, tem fragmentado a existência, estereotipando 

pessoas e roubando-lhes a condição humana de existir, cortando, assim, os 

fios da comunicação viva, corpórea, ardente, repleta de emoções, de sentidos 

e significados. Nesse contexto, a poesia torna-se necessária de estar e se 

fazer presente na comunicação.  

O mundo precisa dos avanços tecnológicos da comunicação, mas 

também precisa da poesia como forma de humanização entre as pessoas, 

numa época em que o embrutecimento e a perda da interioridade se espalham 

como uma espécie de epidemia. Por isso, temos de pensar que a comunicação 

não é só a forma de trocar palavras, mas de vivê-las, de ser parte delas, as 

quais podem ser sentidas por meio da poesia, superando a concepção da 

comunicação restrita à troca de �déias, sem nenhuma participação de uma 

pessoa no mundo da outra, fazendo com que vivam distantes, sem qualquer 

relação corpórea. 

 A comunicação concretizada pela poesia envolve os corpos numa 

harmônica estesia e convida o leitor ou ouvinte a entrar no mundo do poeta e 
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participar dele, percebendo-o e vivendo-o de forma sensível, em constantes 

diálogos corpóreos, construindo novas significações através da experiência 

vivida. 

A poesia constrói um mundo de comunicação entre o poeta e o leitor. 

Este se apropria do que foi vivido, e, por intermédio da poesia, surge uma 

comunicação repleta de novos sentidos.  

Se na leitura da poesia há um imbricamento do leitor com o poeta, uma 

vez que a experiência estética é vivenciada por ambos, na expressão da 

performance, há toda uma energia do senciente/sensível que se apossa do 

ouvinte. 

 
Há em toda expressão uma espontaneidade que não se submete a 
regras, nem mesma àquelas que eu gostaria de dar de mim mesmo. 
As palavras, mesmo na arte da prosa, transportam aquele que fala e 
aquele que ouve para um universo comum, conduzindo-os a uma 
significação nova, mediante uma potencia de designação que excede 
a definição que elas receberam (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 109). 

 
 

Na performance poética, o corpo se mostra em movimento e embalado 

de expressões que vão de encontro ao ouvinte, e, como o sol entre as folhas 

das árvores infiltra os raios no chão, as palavras penetram na carne dos 

sentidos, afetando a existência e criando uma comunicação corpórea.  

 
Assim percebida a performance não é uma soma de propriedades 
que se poderia fazer o inventário e dar a formula geral. Ela só pode 
ser aprendida por intermédio de suas manifestações especificas. Ela 
partilha nisso com a poesia (e sem dúvida a poética) um traço 
definidor e fundamental (ZUMTHOR, 2007, p. 42). 

 
 

Na palavra dita poeticamente, há um intercruzamento do falante e do 

ouvinte criando uma comunicação grávida de significações em que os corpos 

de ambos se imbricam fazendo com que os dois vivam a mesma experiência 

estética e metafísica numa dialética que se expande e,  

 
graças a operação concordante do seu corpo com o meu, o que vejo 
passa para ele, este verde individual da pradaria sob meus olhos 
invade-lhe a visão sem abandonar a minha (MERLEAU-PONTY, 
2000, p 128). 
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 Não há um abandono do corpo do falante para o do ouvinte no instante 

da performance poética, mas uma estesia vivenciada por ambos, impulsionada 

pela palavra dita poeticamente. Tudo se passa no universo da sensibilidade.  

No momento da performance, acontece uma interação de corpos, em 

que a mímica, a voz, a palavra nunca são determinados e nem estão prontos. 

Tudo se passa de forma espontânea, levando o estado poético de quem fala ao 

ouvinte. Por isso “a performance é um momento privilegiado da “recepção”: 

aquele em que o enunciado é realmente recebido” (ZUMTHOR, 2007, p. 141).  

Viver o mundo a partir da poesia é estar sempre se constituindo de 

sentidos; é estar aberto para o que se passa no mundo; é entregar-se ao corpo 

de uma forma ampla; é estar no outro como o outro está em nós. Na 

performance, é como se existisse um fio condutor levando as sensações do 

corpo do poeta para o corpo do ouvinte.  
 
Quando assisto ao começo das condutas de outrem, meu corpo 
torna-se meio de compreendê-las, minha corporeidade torna-se 
potência de compreensão da corporeidade alheia (MERLEAU-
PONTY, 2006, p. 23). 

 

Viver o sensível por intermédio da comunicação poética é construir uma 

existência de relações, aumentando a dimensão da compreensão de nós 

mesmos enquanto seres de um mesmo mundo. 

  A poesia, abertura ampla dos sentidos, permite ao homem sentir e ver 

o mundo de forma diferente. Ela, por afetar de forma profunda os sentidos, 

abre espaços para diálogos numa intercomunicação entre o poeta e ouvinte por 

meio da performance. 

 Quando o poeta se coloca na dimensão do sensível, seu estado de 

abertura amplia horizontes e ele se entrega ao mundo. Não é uma perda da 

identidade ontológica, mas uma abertura imprescindível de relações. Não se 

pode construir o mundo, transformá-lo, construir-se e transformar-se sem ter a 

presença da dimensão sensível. Não se pode estar alheio ou esquecer o que é 

inerente ao homem.  

 
Seria esquecer que o sensível é o ser a distância, atestado 
fulgurante, aqui e agora, de uma riqueza inesgotável, Seria esquecer 
que as coisas estão apenas entreabertas diante de nós, reveladas e 
escondidas; É impossível dar conta dessa experiência inaugural quer 
fazendo do mundo um fim, quer fazendo dele uma idéia. A solução – 
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se houver – só há de surgir quando interrogarmos essa camada 
sensível, ou, então, quando deixarmos cativar por seus enigmas 
(MERLEAU-PONTY, 1989, p.162).  

 
 

Na experiência de mundos vividos, a comunicação pela poesia, 

vivenciada na performance, acontece sempre grávida de significações, 

possibilitando o parto da interação e fazendo nascer uma forma humana de 

relações numa época de tanto afastamento entre as pessoas.  

 
O mundo está cada vez mais fragmentado e ao mesmo tempo 
uniformizado. A existência cotidiana cada vez mais informe e 
padronizada, ao mesmo tempo. Vivemos em uma sociedade hiper-
individualista e anti-pessoal. Cercados de tecnologias de 
comunicação. Sentimo-nos cada vez mais inexpressivos e solitários. 
Poucos são os diálogos que nos reconhecemos. A era da informação 
e da inteligência tem produzido novas formas de ignorância e de 
estupidez: estamos saturados de informações e de cálculos e ao 
mesmo tempo precários de conhecimento e reflexão (ANTONIO, 
2002, p. 16). 

 

 

Os diálogos feitos por meio da poesia constroem uma comunicação 

corpórea, numa dialética que imbrica os Seres para uma vivência estética, na 

qual as palavras e os gestos são os elos que ligam mundos distintos, que se 

tornam uno para uma singular experiência da sensibilidade.  
 

“Esse movimento liga-se em seqüência, encadeia-se, desenha visual 
e tatilmente, diante do outro, uma escritura do corpo, linguagem 
analógica, em continuidade ao seu ambiente circunstancial e social” 
(ZUMTHOR, 1993, p. 242). 
 

 
A energia poética da vivência estética afeta, de maneira profunda, não 

só o poeta no momento da performance. Os outros corpos presentes também 

se envolvem na mesma dança dos sentidos, numa cadência suave e, ao 

mesmo tempo, intensa, que dilacera o orgânico fazendo o corpo buscar um 

novo equilíbrio.  

 
O acasalamento dos corpos, isto é, o ajustar de suas intenções numa 
só parede que se chocam dos dois lados, está latente na 
consideração de um só mundo sensível participável por todos, e 
oferecido a cada um (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 214). 
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A expressão do corpo em movimento, engajada pelo mundo da poesia, 

impulsionada pelo dizer poético, transforma a aparência do corpo, cria e recria 

novos gestos, novas entonações, iluminando o corpóreo com milhões de 

estrelas de sensibilidade, dando ao poeta uma nova dimensão de Ser e de 

estar no mundo.  

Viver o estado poético no momento da performance faz o corpo buscar 

outros sentidos e significados em relação ao seu cotidiano de existência. A 

expressão sinergética faz ruir as muralhas da razão fria e objetiva tomando o 

corpo por inteiro, fervilhando vulcões sensíveis, antes adormecidos pelo 

sentido prosaico da vida cotidiana.  

A performance engloba o poeta e os ouvintes, fazendo do momento uma 

só existência sensível que se revela ontologicamente. Cada movimento do 

corpo, no ato do dizer poético, surge de onde menos se espera, e, como o sol 

matinal, essa performance adentra as brechas do telhado da existência, 

iluminando cada espaço do Ser corpóreo, jogando faíscas de luzes nos 

recantos mais escondidos da vivência estética, clareando a vida com fulgores 

de sensibilidade e encantamento com o mundo da palavra declamada 

poeticamente. 

Dessa forma, o poeta ultrapassa as barreiras do medo de se expor e se 

joga nas procelas de um mar revolto de vida e movimento, sem um porto 

previsível para ancorar a poesia declamada. De repente, a performance é 

contaminada pelo mundo da estesia e encontra portos abertos para o corpo, 

que transborda expressões e enterra a âncora do dizer poético nas areias 

profundas dos corpos dos ouvintes presentes no ato da declamação. É o que 

faz o poeta pernambucano Vinicius Gregório (Figura 11), movendo seu corpo 

como as ondas do mar, fazendo dos braços, dos gestos, diversas inquietações 

que expandem seu horizonte poético, sempre em busca de corpos sensíveis 

para afetá-los por intermédio da sua expressão, imbricando-se com outros 

mundos para a realização de uma vivência sensível. 
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Figura 11 – Performance do poeta Vinicius Gregório  

(Fonte: O autor) 
 
 

Embora a imagem10 não mostre a recepção da performance do poeta 

Vinicius Gregório, pela expressão do seu rosto e pelo bailar dos braços em 

movimentos, imaginamos que afeta os corpos que estão à sua frente e em seu 

entorno. 

No momento da performance, os sentidos latentes da existência 

despertam da subjetividade do Ser para se transformarem no gesto, na palavra 

dita poeticamente, por meio dos quais a dimensão corpórea abraça a poesia, 

acaricia os versos e oferta as palavras prenhas de sentidos para que estas 

gerem, em cada corpo presente, uma nova significação, repleta de sinergia e 
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englobada pela vivência sensível da experiência estética. Esse instante de 

arrebatamento do viver poético nos mostra que,  

 
Com as in-tensidades de suas ambigüidades e ambivalências, o 
estado poético também é rasgante. Nos precipita nos abismos do 
belo e do feio, nos desafios das cordas bambas. Nos joga na 
voracidade dos redemoinhos, nos princípios das zonas íngremes. Faz 
lampejar estados de paixões estremecedoras em que podem rebentar 
momentos de prazer e de correnteza, bem como momentos de dores 
e de angústias; interpõe a ambos. Penetra e revolve as fraturas, a 
precariedade e a tragicidade da condição humana no fremir da sua 
carne trêmula. (ARAÚJO, 2008, p. 127) 

 

O corpo, durante a performance, desobedece às lógicas do movimento 

determinado e linear. Ele quebra os grilhões do mecanicismo que o percebe 

como algo pronto. Em cada gesto, em cada movimento, por mais sutil que seja, 

percebemos gritos que antes estavam sufocados, alegrias que suplicavam o 

momento exato para se fazerem presentes, pressões que tentavam algum 

aprisionamento, tensões da vida prosaica que dormiam nas grutas profundas 

da existência.  

O movimento performático do corpo, no estado poético, é um 

transgressor da previsibilidade para uma abertura suave, intensa, que o 

harmoniza e, ao mesmo tempo, dilacera para um estado sinestésico. 

 
Na plasticidade de suas curvaturas, o corpo é irredutível, imbuído de 
incomensurabilidade. Nas se cabe nas fôrmas instituídas dos clichês 
e das leis que o pretendem empadronar, conformar e silenciar. 
Irreverente, no fluxo de suas afecções e no lampejar de seus feixes, 
ele transgride os determinismos reducionistas, os modelos que 
comprimem e cerceiam seus movimentos, a pregnância se suas 
vibrações co-moventes. Com suas torções, escapa à 
unidimensionalidade das normas que o pretendem domesticar e 
enrijecer. Suas in-tensidades desinstalam e desbordam as lógicas 
instrumentalistas, desafiam cânones que o pretendem conformar aos 
auspícios da homogeneização (ARAÚJO, 2008, p. 75). 

 

A experiência sensível sempre fez parte do meu mundo vivido como 

poeta/declamador. A magia do palco, a expectativa do público presente, as 

expressões dos corpos abertos a meu dizer poético sempre foram momentos 

constantes das minhas experiências estéticas. Essas vivências sensíveis e 

performáticas nos palcos sempre me causaram profundas transformações no 

ato da declamação. 
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Nas performances, sinto meu corpo se mover sem nenhuma 

interferência de algo programado, e os gestos fluem numa correnteza de 

movimentos indeterminados que vão sendo construídos a cada palavra dita, 

sem eu ter a mínima noção do que está acontecendo, apenas sentindo meu 

corpo se contorcendo, elevando os batimentos cardíacos e sentindo uma 

espécie de ardência incendiando as florestas sensoriais da minha dimensão 

corpórea, afetando outros corpos presentes.  

Na figura 12, durante uma performance poética, é possível vislumbrar a 

dança dos gestos na coreografia da minha expressão revelada, fazendo da 

minha existência um elo com o mundo que me cerca numa comunicação sem 

fronteiras nem limites.  

 

 
Figura 12 – Performance do poeta Gilmar Leite  

(Fonte: O autor) 
 

O mundo fenomenológico da performance poética não diz respeito 

somente ao palco, como se fosse o único lugar para o poeta/declamador viver 

a experiência estética, expressar-se e se comunicar com outros corpos. Como 

experiência de mundo vivido, encontrei também outros lugares onde pude me 
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expressar poeticamente sem a preocupação de fazer uma apresentação bem 

feita.   

Foi justamente nas noites de boemia em São José do Egito e em outros 

lugares, interagindo com poetas e amantes da poesia, que as declamações 

minhas e de outros poetas sempre foram mais soltas, mais lúdicas, sem medo 

de errar o texto poético, pois, se isso acontecesse, repetíamos novamente. 

Mas sempre buscávamos o que de mais forte e de mais profundo a poesia 

afetava o nosso corpo e o de outras pessoas.  

 A sinestesia do dizer poético nos proporciona sentir ou perceber as 

imagens que as palavras evocam. Assim, muitas vezes, o poeta quando se 

refere ao crepúsculo, visualizamos imagens de uma tarde que se derrama em 

vermelho sangrento, como se o céu fosse perfurado e se desmanchasse em 

sangue.  

A sinergia da poesia, na dimensão dos sentidos, harmoniza o corpóreo 

para uma melodia poética em que a sensibilidade é o maestro da música da 

afetação estética, causada pela comunicação da performance. Essa harmonia 

sensível humaniza a vida para uma melhor relação do homem consigo mesmo 

e com o mundo que o cerca, abrindo-se, assim, novas fronteiras para uma 

convivência ética, na qual os valores da vida e da dignidade humana sejam a 

máxima para um mundo de relações ainda tão fragmentadas. 

A interação proporcionada pela performance e pela energia da 

comunicação corpórea amplia as relações e envolve as pessoas numa sensível 

e entrelaçada existência, desconstruindo a fria comunicação do mundo em que 

vivemos, abrindo espaços para novas significações, sempre indeterminadas e 

imprevisíveis, as quais expandem a experiência de cada um e fazem da poesia 

um caminho aberto para a compreensão de si mesmo, educando os sentidos 

para construção de uma existência mais humana. 
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Educação Poética 

 
Educar pelas trilhas do sensível 
Na galáxia sutil do sentimento 
O saber se revela encantamento 

Onde a alma se mostra perceptível. 
 

Do profundo um saber indivisível 
Dar fulgor ao sol do conhecimento 
Expandindo com luz o firmamento 

Num estado poético imprevisível. 
 

Educar pelas trilhas da poesia 
O saber sensivelmente extasia 
Atitudes que vêm do coração. 

 
A poesia nos torna mais humanos! 
Com seu brilho, na vida viajamos, 

Na galáxia da boa educação 
(FERREIRA, 2009, arquivo do autor). 
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6  AS ESTRELAS DO ESTADO POÉTICO NA EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS 
 

De acordo com a nossa visão, o estado poético é um dos caminhos para 

o desenvolvimento de uma sociedade voltada para os interesses das coisas 

que despertam profundamente o nosso sentido humano de ser e de perceber 

as coisas belas. Será possível, assim, compreendermos a nós mesmos e o 

mundo que nos cerca, numa época em que as pessoas se encontram 

afastadas umas das outras e perderam a sua interioridade, o que as distancia 

do mundo sensível, capaz de harmonizar a vida na medida em que educa o 

sentimento para o mundo da beleza e o crescimento humano. 

 A poesia, como manifestação do espírito, do corpo, da alma, enfim, do 

homem na sua unicidade, transcende a existência de um viver estético para 

uma ontologia que se revela por intermédio da sensibilidade, abrindo caminhos 

e expandindo o horizonte da existência para uma vida que se constrói a partir 

dos princípios do educar-se por meio da ética sensível.  

Percorrer o mundo pelas trilhas da estesia, vivenciada por meio da 

poesia, desperta o poder interior de perceber as coisas belas que nos afetam e 

nos transformam, proporcionando uma abertura mais ampla da dimensão 

corpórea, a qual eleva os sentidos para um estado uno de sensibilidade, 

expandindo o horizonte da existência para construção de um educar-se, que se 

faz pelos caminhos da criação e do viver estético. 
 

O sensível é precisamente o meio em que pode existir o Ser sem que 
tenha de ser posto; a aparência sensível do sensível, a persuasão 
silenciosa do sensível é o único meio de o Ser manifestar-se sem 
tornar-se positividade, sem cessar de ser ambíguo e transcendente. 
O próprio mundo sensível no qual oscilamos, e que constitui nosso 
laço com outrem, que faz com que o outro seja para nós, não é 
justamente como sensível, “dado” a não ser por alusão (MERLEAU-
PONTY, 2000, p. 1990). 

 

As estrelas estisiológicas do estado poético são centelhas 

incandescentes no universo da educação sensível.  Seus brilhos iluminam a 

vida para uma nova forma de Ser e estar no mundo, na qual o universo dos 

novos valores humanos expande diversos caminhos para a construção de uma 

humanidade que esteja sempre buscando novas significações para a 
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realização de um sentido mais amplo e mais profundo para as coisas que 

compõem a grandeza da vida.  

Viver o estado poético é mergulhar no mais profundo de nós mesmos e 

dimensionar a vida pelas constelações dos sentidos, clareando os horizontes 

do viver e levando, aos outros seres, milhares de luzes que afetam a existência 

dos que vivem envolvidos com o mundo do sentir poético. Essa viagem 

cosmológica das estrelas do estado poético não tem ponto de chegada e nem 

tem previsibilidade para o que possa acontecer. Tudo ocorre de repente, 

transportando o corpo por trilhas sensíveis as quais impulsionam o viver para 

um mundo construído por infinitas possibilidades de novas existências.  

 
O estado poético nos enreda pelos enigmas do existir e nos implica 
nos desvãos de suas dobras e curvaturas imponderáveis; nos dis-põe 
para os encontros com os vazios e as cheiúras, com as ambigüidades 
e os paradoxos do humano. O poético não procura decifrar os 
enigmas do existir, do mundo, nem destrinchar seus paradoxos. Nos 
leva a escutá-los e nos implica com estes como expressões dos 
espectros do fundo sem fundo, da incomensurabilidade dos labirintos 
que compõem o existir humano. Nos adentra nos confins das 
dimensões intuitivas e imaginárias em que habitam imagens 
incontornáveis que plasmam nossas crenças, sentimentos e valores 
fundos. Esse estado de poeticidade nos mergulha nas esferas do 
ontológico e nos faz adentrar na inteireza e na expressividade 
originária e originante do ser, do ser-sendo, nos fluxos de suas ondas 
e partículas, de suas luzes e sombras (ARAÚJO, 2008, p.124). 

 

O mundo sensível do estado poético dimensiona o ser humano para 

uma abertura do que está em si e em seu entorno, fazendo da vida uma nova 

forma de conceber o mundo. Essa nova concepção configura a existência 

como algo móvel para novas experiências, repletas de significados ainda não 

vividos. Assim, o estado poético revela, o corpóreo mostrando o sentimento, 

alargando de mim o firmamento, como a luz que se expande de uma vela 

(FERREIRA, 2009, fonte do autor). 

O estado poético convida a vida para um abraço de encantamento e 

descobrimento de novos mundos, elevando o Ser para uma vivência estética 

que amplia o sentido da vida e educa os sentidos para um dialogo mais 

profundo consigo mesmo e com o mundo, o qual se mostra aberto a novos 

contatos vivos e significativos. No estado poético, o sensível redimensiona o 

corpóreo e é “por ele que surge a coisa bela, revelando seu sol de 
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encantamento, nos tocando com leve movimento, numa forma sutil e bem 

singela” (FERREIRA, 2009, arquivo do autor). 

Vivenciar uma educação sensível, fulgurada pelas estrelas da poesia, 

proporciona ao homem uma melhor compreensão estética sobre as coisas da 

vida, re-significando o viver e o mundo, sem a pretensiosa vontade de salvar a 

humanidade das mazelas espirituais, emocionais, sociais, econômicas, as 

quais estão presentes nas sociedades. Em vez disso, o objetivo é, por meio da 

poesia, propiciar uma maneira sensível de se viver numa sociedade dominada 

quase que exclusivamente pelo mundo da tecnologia, do consumismo e da 

violência desenfreada. Por isso, é necessário buscar na poesia uma forma de 

educação, a qual possa abrir diversos horizontes para um saber e um viver 

humano, em que as coisas do belo poético conduzam o homem para uma nova 

dimensão, numa dialética entre a existência e a sensibilidade, abrindo ocultas 

trilhas numa transubstanciação da metafísica para a vivência do estado 

poético. 

Foi nesse sentido de vivência sensível, que me senti motivado para levar 

a minha experiência de poeta e educador com a finalidade de interagir com 

professores e estudantes da rede Estadual de ensino do Rio Grande do Norte. 

Para isso, criamos um projeto, “Oficinas de Poesia”, que foi desenvolvido a 

partir de um diálogo estabelecido entre nós e os participantes, com o propósito 

de buscar um fazer e um dizer poéticos, nos quais a sensibilidade fosse a 

impulsão máxima para a realização de uma experiência estética. 

Como a literatura de cordel faz parte da cultura nordestina, e mais 

especificamente do sertão, e seu conteúdo temático aborda os costumes da 

região, como as crenças religiosas, a relação do homem com a terra, as 

condições climáticas, (seca e inverno), as festas populares, a colheita da 

produção agrícola, o cuidar do gado, o vaqueiro, o agricultor, as histórias do 

cangaço, as peripécias de “pessoas” folclóricas, a culinária e outros aspectos 

culturais que dizem respeito ao mundo vivido do homem sertanejo, é 

necessário torná-la mais visível na escola para, ao mesmo tempo, garantir a 

preservação do patrimônio cultural, e vivenciar a experiência estética e criativa, 

abrindo espaços para uma educação dos sentidos no processo de formação do 

homem sertanejo. 
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A Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, ao tomar 

conhecimento do meu envolvimento com a referida literatura e ainda de que 

sou professor, poeta e pesquisador, estendeu o convite para que eu 

vivenciasse, com estudantes e professores de Letras e Artes, algumas oficinas 

de literatura de cordel nas cidades de Apodi, Mossoró, Assu, Umarizal, Pau dos 

Ferros e Caicó.  

O interesse da Secretaria de Educação foi de relevante importância para 

que os professores e estudantes da rede estadual de ensino pudessem sair do 

antigo hábito de só estudar a poesia, conceituando-a, e partissem, por 

intermédio da criação e da socialização das poesias elaboradas por eles 

mesmos, para a busca de uma experiência em que fosse possível vivenciar a 

sensibilidade como uma maneira ontológica de existir e de educar-se. 

Tendo o desejo de realizar a experiência sensível com professores e 

alunos, a convite da Secretaria Estadual de Educação, me senti totalmente 

motivado e envolvido ao interagir, nas “Oficinas de Poesia”, de uma maneira 

lúdica, repleta de alegria e satisfação, levando o meu conhecimento sobre 

poesia, passando algumas informações sobre o universo do fazer e do dizer 

poético e dialogando sobre a importância da poesia na educação. 

Em cada “Oficina de Poesia”, foi feita uma breve apresentação sobre a 

história da literatura de cordel, apresentando os principais poetas e as formas 

de construção poética. A fim de entusiasmar professores e estudantes e 

interagir melhor, fiz algumas declamações. Em seguida, abriram-se espaços 

para que eles expressassem vários relatos sobre as dificuldades no que se diz 

respeito à produção poética. A partir desses relatos, foi possível constatar que, 

para eles, a criação e a expressão da referida manifestação artística é um dom 

divino, alcançado por aqueles que têm a bênção de Deus. Ainda nos mesmos 

relatos, eles foram unânimes ao falar sobre a dificuldade para entender a 

construção poética da literatura de cordel no âmbito da rima e da métrica. 

Os professores e os alunos que participaram das “Oficinas de Poesia” 

nas referidas cidades, são habitantes do sertão, pessoas humildes e simples, 

sempre interligadas à natureza, aos costumes do lugar e do trabalho. Por isso, 

foi um tanto prazeroso partilhar com elas a experiência poética do estado 

sensível pelo fato de eu também ser uma pessoa do sertão nordestino.  
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Motivados, os professores sentiram a necessidade de trabalhar mais a 

poesia em sala de aula, tendo-a como um caminho importante no que diz 

respeito à educação. O envolvimento por parte de todos nos levou à conclusão 

de que a poesia pode ser uma experiência sensível na relação dialógica entre 

professores e alunos, sempre em busca de uma educação mais humana e 

prazerosa. Foi bem visível a percepção dos professores sobre o que a poesia e 

a educação podem fazer para um possível engrandecimento do ser humano. A 

professora Rocártia Kleânia, que participou da “Oficina” realizada em Apodi, 

enfatiza a relação poesia e educação no pensamento abaixo, quando nos diz 

que: 

A poesia e a educação têm uma estreita semelhança, visto que 
ambas têm como alvo maior o homem. A educação visa cada vez 
mais tornar o homem melhor para o desenvolvimento pessoal e 
social. A poesia busca tornar a vida do homem mais bela. Portanto, 
juntas, poesia e educação podem contribuir para a construção de um 
mundo melhor e mais bonito de se viver, onde os homens sejam mais 
do que inteligentes, sejam humanos. 

 
 

Na tempestade desumana do mundo em que vivemos, do imediatismo 

das coisas fáceis e banais, do consumismo irracional de bens materiais, da 

vulgarização do corpo pela venda desenfreada da emoção vazia, que só faz o 

homem se distanciar de si próprio, cada vez mais alheio à subjetividade, torna-

se mais do que imprescindível uma educação capaz de reverter esse quadro, 

resgatando o sentido humano de existir. 

A poesia, que é habitante do coração, sinônimo de sentimento, latência 

da subjetividade, oceano da linguagem, ruptura do racionalismo, procela das 

sensações, poderá ser irmã gêmea da educação para a construção de um 

novo homem. Sendo assim, precisamos desconstruir a instrumentalização da 

educação tradicional que vem objetivando o homem desde há muito tempo e 

ainda é a responsável pela sua forma técnica e mecanicista de repetir 

conceitos e programas prontos e estabelecidos, engessados pelas concepções 

deterministas do pensamento clássico e positivo.  

A educação como prática de transformação precisa encontrar, na 

unicidade do homem, uma nova forma de perceber as coisas que estão 

intrinsecamente entrelaçadas com o universo do sentir, pensar, agir e se 

mover. Nesse sentido, de unicidade entre o conhecimento e a sensibilidade, 
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abrem-se espaços para a construção de um saber estético, movido pelo 

quiasma das afeições do sentir corpóreo e da cognição sensível. Por isso, a 

educação que busca novos caminhos necessita ampliar o horizonte dos 

sujeitos nela inseridos e que estes sejam capazes de transformar a si mesmo e 

o mundo em seu entorno, para que todos sejam ensinantes e ensinados, 

imbricados pelas coisas do aprender, dialogando pelo mundo da experiência 

vivida (FREIRE, 2007). 

A educação democrática, no sentido ético e estético, busca, na alegria 

do aprender, o sentido de humanização e não pode se resumir aos conteúdos 

programados e métodos prontos visando objetivos determinados. Ela tem de 

abarcar o ser humano pelo universo dos seus sonhos e utopias alcançáveis, 

despertando nele o sentido de humanidade, de solidariedade e de justiça, 

considerando que o ser humano não pode ser visto como algo acabado, mas 

sim em eterno processo de aprendizagem. 

 
 O ser humano “aberto“ em que nos tornamos, a existência que 
inventamos, a linguagem que socialmente produzimos, a história que 
fazemos e a que nos faz, a cultura, a curiosidade, a indagação, a 
complexidade da vida social, as incerteza, o ritmo dinâmico de que a 
rotina faz parte mas não o reduz, a consciência do mundo que tem 
neste um não eu e a de si como eu constituindo-se na relação 
contraditória com a objetividade, o “ser programado para aprender” 
condicionado mas não determinado, a imaginação, os desejos, os 
medos, as fantasias, a atração pelos mistério, tudo isso nos insere, 
como seres educáveis, no processo de busca de que falei (FREIRE, 
2007, p. 23) 

 
 A educação necessita ser amplificada pelos horizontes inesgotáveis da 

sensibilidade e, para que o imbricamento possa acontecer, ela terá de saber  

 
que o corpo quer se lembrado, quer se deixar falar, quer criar, quer 
subverter os ditos e propor novas escritas para o homem e para o 
mundo. Que a educação o perceba na sua poética sensível, 
refazendo-se a um educar aberto à transformação, à inovação 
(TIBÚRCIO, 2005, p. 153). 
 

 
Reforçando a reflexão acima sobre a importância da poesia para uma 

educação dos sentidos, como um modo de despertar de forma mais constante 

a sensibilidade para um melhor desenvolvimento humano, vejamos o que nos 
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diz a professora Paiva, que participou da “Oficina de Poesia” na cidade de 

Apodi. 

 
Sendo a poesia um dos mais (ou o mais) subjetivos gêneros literários, 
ela é de grande importância para a educação, que, por sua vez é o 
mais precioso dos bens do ser humano. Poesia e educação juntas 
são um meio valioso de aprender e praticar o que se aprende, 
expressando seus sentimentos e respeitando o outro e suas opiniões. 
A poesia atribui à educação um valor inestimável, ao qual damos o 
nome de arte (PAIVA, 2008)  
 

Nas Oficinas, foi notória a reflexão dos professores sobre a importância 

da poesia e da educação, ambas interligadas para propiciarem a construção de 

uma nova humanidade, baseada nos princípios da sensibilidade. Foi possível 

constatar o surgimento de uma nova consciência por parte dos professores e 

alunos a partir de seus depoimentos, o que nos leva a crer que é possível uma 

reversibilidade da educação mecanicista para uma nova experiência de um 

saber que se imbrica com o mundo do sensível. 

Os caminhos para um saber estético, alegre e envolvente, são 

inesgotáveis e indeterminados. Muitas trilhas de dúvidas precisam ser abertas, 

muitas cavernas dos medos, penetradas e muitas florestas das indecisões, 

exploradas.  

A construção de uma nova epistemologia necessita de desafios para se 

consolidar em um novo conhecimento e abrir espaços para outros saberes que 

possam ser produzidos pela experiência do homem no mundo vivido. Por isso, 

a vivência estética proporcionada pelas “Oficinas de Poesia” abriu novas 

sendas para várias reflexões sobre o entrelaçamento da poesia com a 

educação na produção do conhecimento. 

Penetrar na floresta da experiência vivida pelo universo poético da 

educação sensível é descobrir novas clareiras estéticas que nos proporcionam 

iluminações profundas no âmago da nossa existência, conduzindo-nos ao 

descobrimento de claridades de sentimentos que faíscam nas pradarias do 

corpo, incendiando a floresta da sensibilidade e renovando o solo da vida para 

uma nova existência, bem mais florida.  

A estrada que leva à educação da sensibilidade tem mão dupla. Por 

isso, educação e poesia estão sempre se cruzando, interpenetrando-se e se 

entrelaçando em busca de novos horizontes que ampliem o mundo das duas 



120 
 
 

num único abraço, fazendo, do calor corpóreo, o descobrimento de inusitadas 

possibilidades de saberes novos para uma vivência na qual o sentir e o educar 

estão presentes na mesma viagem da existência. Nesse propósito de 

imbricamento da poesia com a educação, faz surgir o entrelaçamento de seres 

que partilham da mesma experiência estética.  

 
O educar que conduz ao advento da sensibilidade pode nos conduzir 
à compaixão que nos entrelaça uns com os outros na expressão da 
grandiosidade de nossos sentires, do sentimento de amorosidade. 
Assim, faz suscitar as inquietudes da alma, manifesta perplexidade e 
inconformismo diante da barbárie civilizóide que desperta e dilapida a 
teia do humano e de todo ecossistema (ARAÚJO, 2008, p. 214).  

 
A partir da reflexão citada acima, notamos, nos relatos dos professores, 

a preocupação de uma educação mais ampla, a qual envolva o ser humano 

como um todo, despertando, nos alunos, o prazer pela vida. Além disso, essa 

educação deve possibilitar um desenvolvimento mais produtivo, o despertar da 

imaginação, os recursos da inteligência criativa, a socialização e a 

aprendizagem pela troca de idéias, tendo a sensibilidade como condição 

importante na formação educacional. Para os professores, a poesia pode ser 

uma importante experiência sensível a ser usada em sala de aula como um 

caminho prazeroso em busca de um desenvolvimento mais criativo e sensível 

por parte dos alunos.  Foi partindo desse pensamento que a professora Maria 

José, de Apodi, fez a seguinte reflexão: 

 
A poesia fala de sentimentos, de emoções, revela o nosso eu, nos 
torna mais criativos, torna o ser humano mais aberto para 
compreender melhor as coisas do mundo. Assim, a poesia tem uma 
relação muito estreita com a educação, pois ela humaniza o fazer 
educacional, permitindo-nos desenvolver nossa atividade de forma 
mais sensível, tornando-nos capazes de pensar e ver o mundo de 
uma forma mais humana (JOSÉ, 2008). 

 
 

O pensamento da professora nos conduz à reflexão de um repensar 

sobre a educação nos dias atuais, diante das inquietudes de um mundo 

moderno, cada vez mais tecnológico e mecânico, o qual amputa a condição 

sensível de existir e estupra a sutileza da criação estética, robotizando gestos e 

atitudes e fazendo, dos humanos, objetos que atendam às necessidades de um 

mercado consumidor que não sacia sua sede e nem tem limites em seduzir 
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sonhos e corações desesperados nessa época de globalização tecnológica. 

Diante disso tudo, a educação tem um grande desafio para esse mundo 

atordoante que está bem a nossa frente, colocando-nos entre os espinhos de 

uma existência fragmentada e confusa.  

Como humanos, podemos transformar a vida para uma existência 

imbricada com as coisas do belo, da natureza, da co-existência, da alegria em 

compartilhar as experiências que poderão ser vividas entre as pessoas. Mas 

para que isso possa ocorrer, teremos de perceber que 

 
educar como cuidado desveloso para com a Sensibilidade implica na 
escuta dos silêncios e dos vazios que compõem as reentrâncias da 
pluriformidade do existir humano, de suas ambivalências e 
imponderáveis. Implica penetrar nos territórios vastos das incertezas 
e dos paradoxos da condição humana atravessando os flancos de 
seus enigmas, de suas encruzilhadas, dos abismos e das 
estranhezas do ser-sendo. Ser-sendo que implica nos estados do ser 
e do não-ser nos influxos do estar-sendo. Ser-sendo que, sem sua 
condição de ser em aberto, em sua estância, é constituído de brechas 
e de sendas que potencializam o seu tornar-se, suas metamorfoses, 
na vigência de seu estado nascente (ARAÚJO, 2008, p. 210). 

 
 

A educação entrelaçada com a poesia proporciona ao ser humano um 

estado poético capaz de transportar a existência para uma dimensão corpórea, 

que revela novos sentidos e significados, ampliando a visão de mundo para um 

perceber das coisas que imprimem sentido à existência. É o que nos diz Sonia, 

professora de Apodi. 

 
A educação transforma o homem. Ela se dar por meio do 
conhecimento, da leitura, da força argumentativa da palavra, que por 
sua vez, pode interferir no modo de pensar, de agir e de sentir do 
aluno. A palavra por sua vez, pode ser expressa por meio da poesia 
como reflexo do conhecimento adquirido na educação escolar ou na 
vida cotidiana do aluno. A poesia desperta a imaginação, a 
sensibilidade, possibilitando uma educação mais humana no meio 
social (SONIA, 2008). 

 
 

As estrelas do estado poético são imensuráveis como a própria 

dimensão da educação sensível. No imbricamento de ambas, encontramos 

segredos e expressões que se expandem a cada experiência vivida, 

dimensionando o humano para o universo comum da sensibilidade. Cada brilho 

sentido pelo corpóreo é a refulgência da poesia tocando os lugares mais sutis 

da sensibilidade. Essa iluminação poética que clareia a educação mostra, no 
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humano, um sentido estético para perceber a si próprio e as coisas do mundo, 

dando às relações uma melhor claridade para uma convivência harmônica em 

prol de uma sociedade interligada com as belezas da vida. Essa iluminação de 

sensibilidade, aqui contemplada, como o estado poético para uma educação 

dos sentidos, clareia uma nova forma de educar para a construção de um 

saber que tem na poesia um depositário amplo da relação do aluno consigo 

mesmo e com o mundo que o cerca.  

O relato de uma professora de Apodi, Maria Da Paz, sobre a poesia 

como manifestação do sensível, (re) significação do Ser, revela a importância 

que ela atribui à poesia no contexto educacional para o desenvolvimento do 

homem proporcionado pelo universo da expressão criativa. Isso vem reforçar 

as reflexões que foram desenvolvidas ao longo deste trabalho. Vejamos o que 

a professora nos diz: 
 
A poesia consiste, enquanto gênero e tipologia textual, numa arte que 
funciona, ao mesmo tempo como um “deposito” de ideário e 
sentimental para o individuo, que dela se utiliza para se (re) significar 
o mundo a sua volta; reúne em si elementos de extrema relevância 
didática, constituindo-se, portanto num instrumento de valor 
indubitável a ser utilizado em prol da educação. Nesse sentido, a 
escola, enquanto instituição social a formar cidadãos, por excelência, 
tem a obrigação ética e político-social de utilizar a poesia nas suas 
mais diversas vertentes textuais dentre os demais, por se tratar, 
sobretudo, de um gênero que possibilita o individuo (o aluno) um 
encontro com o outro e consigo mesmo, tendo como decorrência 
disso sua afirmação identitária, bem como, a sua “liberdade” de 
expressão construída sob uma ótica que lhe é muito particular,(DA 
PAZ, 2008). 

 

A partir da reflexão dessa professora, podemos perceber como é 

possível trabalhar a poesia em sala de aula, saindo da forma tradicional de só 

estudar estilos literários e a biografia dos poetas, embora sejam importantes 

tais conhecimentos.  

Os alunos, uma vez envolvidos de forma prazerosa com a poesia, 

produzem e se expressam de forma lúdica, sem compromisso de desempenho 

profissional. Isso faz com que a poesia deixe de ser uma criação restrita a 

poucos e passe a ser uma atividade cotidiana na vida escolar e social dos que 

nela estão envolvidos. 

Após as reflexões dialogadas com os professores sobre a importância 

da poesia na educação, demos continuação aos trabalhos, tendo como foco o 
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uso da rima e da métrica. Pelas informações dadas por mim sobre o uso 

destas, os professores e os estudantes realizaram com entusiasmo a produção 

das suas primeiras poesias, criando- as de forma lúdica, através da história de 

vida e visão de mundo de cada um, confirmando que a poesia não é uma 

dádiva divina para poucas pessoas e nem uma herança genética, mas sim uma 

forma humana de ser e estar no mundo por meio da sensibilidade.  

Foi a partir das minhas orientações sobre rima e métrica e da liberdade 

de escolher o assunto de interesse que a produção das poesias foi nascendo 

de uma forma espontânea, como uma atividade prazerosa, surpreendendo a 

todos depois de serem elaboradas, trazendo, no âmago de cada palavra 

poética, o eclodir dançante dos versos, embalados no ritmo da sensibilidade e 

expressando a forma ontológica de cada um se anunciar ao mundo. 

Como meio de socialização e encerramento de cada oficina, ao final dos 

trabalhos realizados, os professores e os estudantes, de forma lúdica, alegre e 

descontraída, leram, na forma de recital, os trabalhos por eles produzidos, 

contagiando o ambiente pelo viés da sensibilidade e do fazer humano, 

compartilhando a experiência estética e o mundo vivido, como é o caso da 

estudante de Caicó, Patrícia, (Figura 13) ao mostrar sua poesia, a qual nos diz 

de forma lírica um pouco da sua história de vida e visão de mundo. 

 
Como foi bom o passado 
No meu tempo de criança 
Eu só via um mundo puro 
Coberto de esperança 
Hoje só resta a saudade 
Dentro da minha lembrança. 
 
 
Lembro brincando na rua 
Sem medo da violência 
Era uma vida tranqüila 
De pureza, de inocência, 
Só pensava na bondade 
Nascida da consciência. 
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Figura 13 - Leitura recitativa de Patrícia 
(Fonte: O autor) 

 
 
A poesia é o envolvimento do Ser no mundo por meio da experiência 

vivida. “A atividade poética é criação da cultura. Criação da linguagem, 

atividade simbólica, parte da fundação do mundo humano” (ANTONIO, 2002, p. 

55). Nesse sentido, as “Oficinas de Poesia” comprovaram a possibilidade de 

construir uma educação que possibilite o humano na expressão criativa, 

enxergue a cultura vivida pelos estudantes, incentive a criação por meio da 

sensibilidade, desconstruindo o velho ranço tradicionalista que não enxerga 

nos sentidos a importância necessária para construção do conhecimento. 

A poesia não é um meio para educar o homem. Ela, por si própria, 

educa-o, deixando o homem mais sensível para a vida e para o mundo que o 

cerca, tornando-o mais aberto para os acontecimentos da sociedade em que 

está inserido. Ela, evoca das profundezas dos sentidos, novas formas de 

perceber o mundo para além da visão comum, que só percebe o visível que se 

mostra de forma clara para quem o observa pelo olhar comum.  



125 
 
 

A poesia vai buscar o invisível em mundos que ainda não foram 

percebidos nem penetrados pelo olhar da intuição, criando uma nova 

significação para o que foi percebido através do olhar poético. É o corpo que se 

abre para o mundo e se entrega aos afagos da poesia, num entrelaçamento de 

significações. 

A educação como campo aberto ao mundo fenomenológico da 

experiência vivida tem um leque amplo para a possibilidade de novos 

conhecimentos, pois seus sentidos e significados são inesgotáveis para a 

ampliação do Ser no mundo vivido. Nóbrega citando Rezende nos mostra os 

três sentidos da perspectiva fenomenológica da educação, os quais são: “A 

Educação dos Sentidos, a Educação da Inteligência e a Orientação da 

Existência”. Vejamos o que a pesquisadora nos diz: 

 
A educação dos sentidos diz respeito à condição corporal do homem 
e a sua existencialidade. Aprender a ouvir, a ver, a cheirar, a 
degustar, a sentir são fundamentais na apreensão da realidade, 
ampliando a capacidade de percepção do mundo. A educação da 
inteligência diz respeito a capacidade de refletir e de acrescentar 
sentido, fundando-se na linguagem. E, por fim, a orientação da 
existência é relativa ao posicionamento dos sujeitos diante da 
realidade e a tomada de decisão. Assim, aprender a falar, ouvir, 
escrever, dançar, são aspectos da mesma aprendizagem 
significativa. (REZENDE, 1990 apud NÓBREGA, 2000, p. 66) 

 
 

O entrelaçamento dos sentidos na educação pelos caminhos da 

perspectiva fenomenológica mostra que não se pode pensar uma educação 

centrada apenas na cognição, aceitando que é somente a mente que faz o 

homem produzir conhecimentos. O mito do racionalismo cego não enxerga que 

são os momentos de arrebatamento das emoções os quais impulsionam nosso 

processo criativo. A criação é uma manifestação humana, independente do que 

seja. É impossível o homem criar algo que esteja presente somente numa parte 

dele. Mas, criar através da poesia, torna a vida mais bela, constrói um sentido 

de ser mais profundo, pois ela impulsiona, da profundeza da dimensão 

corpórea, significações latentes que eclodem na entrega do corpo ao mundo 

vivido.  

Em todas as “Oficinas de Poesia”, a satisfação dos professores e alunos 

na produção dos textos poéticos e as leituras realizadas atingiram a existência 

de todos os envolvidos, causando-nos uma alegria de ver, em cada um, a 
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expressão de felicidade pelos trabalhos produzidos e socializados. O que antes 

era pensado pelos professores e alunos como um dom divino, exclusivo de 

alguns poucos, agora eles percebem que a poesia é uma criação humana, 

imbricada com a perspectiva fenomenológica da cada um.  

A educação lúdica, do fazer alegre e espontâneo, entrelaçada com os 

encantos da poesia, desperta, dos sentidos, possibilidades para uma vivência 

sensível. Essa educação faz emergir, das grutas da dimensão corpórea, um 

estado de leveza, de suavidade, de fluência brilhante da expressão criativa. As 

palavras poéticas nos proporcionam afeições sutis que, da sedução das coisas 

não ditas, nos penetram como flechas delicadas de versos e fazeres, dando-

nos significados para uma existência mais ampla, interligada com as coisas do 

mundo e de nós mesmos, enquanto seres que pensam, sonham, agem, criam, 

se movem, se comunicam, se expressam e constroem novas formas de 

convivências. 

A confraternização de encerramento de cada “Oficina de Poesia” foi 

regada por uma suavidade do dizer poético de professores e estudantes, os 

quais plasmaram, nos versos, as experiências de vida, os aspectos culturais de 

cada região, os sonhos, as visões de mundo e as posições reflexivas sobre o 

entrelaçamento da poesia com a educação. Foi justamente o que fez o 

professor Antônio da Silva (Figura 14), da cidade de Apodi, ao mostrar sua 

poesia, expondo a sua visão sobre a relação poesia e educação. Vejamos sua 

poética:   

 
A poesia nos educa 
Por meio do sentimento 
Leva ternura pra alma 
E luz pro pensamento 
Deixa o humano mais calmo 
Num mundo tão violento. 
 
Juntas, devem caminhar, 
Poesia e educação, 
Trilhando belos caminhos 
Com passos do coração 
Para fazer nos humanos 
Uma eterna comunhão 
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Figura 14 - Leitura Recitativa do professor Antonio da Silva 

 (Fonte: O autor) 
 

 
Os momentos de interação foram singulares em cada experiência vivida. 

No ato da leitura das poesias, foi percebida a sensibilidade aflorando em cada 

participante e causando, no ambiente, um estado poético que envolvia a todos 

que estavam presentes. A reflexão dos professores, a produção poética, a 

comunicação e a dialogicidade de cada “Oficina de Poesia” trouxeram uma 

grande contribuição para as minhas inquietações sobre a relação, corpo e 

poesia, como sendo fenômenos possíveis para uma educação dos sentidos. 

Desse modo, podemos perceber a educação pelo viés da sensibilidade, 

na qual a poesia mexe e remexe com a existência. Esta cava grotas profundas 

no solo da sensibilidade; penetra nos cantos mais profundos do corpóreo; alivia 

e causa dores; junta paradoxos para afastar as antíteses e, depois, de uma 

forma inusitada, impulsiona uma dialética das coisas opostas. 

 A poesia também assusta quando rasga os nossos sentidos com suas 

imagens de assombração, de rispidez, de aridez, de sarcasmo e de hediondez, 

como fez Augusto dos Anjos. Ela ainda nos leva a um jardim de suavidade, 

enternece a alma, proporciona afagos sutis com seus beijos de ternura e 
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palavras leves, doces e encantadoras, deixando o corpo afagado pelas plumas 

de um sentimento dócil que invade toda a dimensão do universo corpóreo. 

 

A poesia tem carne e sangue de palavras, carne e sangue de 
símbolos. Enraíza-se na linguagem e, assim, no mais profundo vivido. 
Enraíza-se em atividades inconscientes, enraíza-se no corpo e no 
seu emaranhar-se com as coisas. Enraíza-se na vasta matéria 
mundo, múltipla e transformante, assim como se enraíza nas falas 
inumeráveis da história cotidiana, nas redes de signos que também 
tecem a existência. Enraíza-se nos cantos de dor e de sonho, de 
amor e de morte, de desespero e de júbilo – de cada destino. 
(ANTONIO, 2002, p. 94). 

 

Viver o estado poético numa época de tanta fragmentação é uma luta 

constante contra todo o processo de mecanização e coisificação que 

desconstrói o ser humano, dando vez e lugar ao embrutecimento.  

Nessa época em que as relações humanas se perdem no vazio de uma 

existência crepuscular, fria de afagos e ternuras, em que o sentir é muitas 

vezes tido como uma fraqueza humana, buscar a aurora do conhecimento 

sensível é despertar para uma nova condição humana, em que os valores do 

Ser sejam a principal tarefa para a construção de uma nova humanidade. É 

nesse sentido que se torna possível a construção educacional do ser humano 

pelos caminhos da sensibilidade. 

Trabalhar a poesia como uma experiência sensível é de uma riqueza 

imensa pelo fato de ela possuir um enorme campo de sentidos e significados, 

os quais se mostram por meio da criação, da linguagem, da estesia, da 

performance, da comunicação, da expressão e da transubstanciação 

ontológica do Ser no mundo.  

Poetizar a educação é poetizar a vida com a mesma união presente no 

ato do colibri ao beijar a flor buscando o seu perfume. A educação precisa de 

uma criação sensível que impulsione o prazer pelo aprender, busque, na 

imaginação poética, o caminho do saber que tem na beleza o seu porto seguro. 

A experiência de cada um se dá também a partir de sua sensibilidade, 

conforme nos assegura Medeiros.  

 
Ensina que os corpos não podem ser considerados homogêneos, 
pois cada individuo atribui sentido à vida, à sua existência a partir das 
suas experiências, a partir da sua abertura ao mundo, de sua 
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percepção que se abre e é, da mesma forma, aberta as coisas 
(MEDEIROS, 2008, p. 149). 

 
 

De mãos dadas, educação e poesia nos levam a uma jornada de prazer 

e alegria, de descobertas e de revelações a todos os instantes, de 

desconstrução e reconstrução a cada momento. Ambas buscam novos 

horizontes com a eclosão da expressão, da comunicação, da sedução da 

inteligência criativa e das maneiras espontâneas e prazerosas na produção do 

conhecimento. Educar por meio da sensibilidade diante dessa gigantesca 

revolução tecnológica em vivemos é um desafio constante, se 

 
Considerarmos que a educação dos sentidos torna-se ainda mais relevante 
no momento em que vivemos, no qual é possível perceber que a 
apropriação/criação de sentidos está fadada a muitos empecilhos ou 
equívocos em nossa cultura (PORPINO, 2006, p.136). 

 
 

Viver a poesia é viver o mundo! É se comunicar por meio dos sentidos 

com os acontecimentos que se passam ao redor de nós mesmos. É desvelar, a 

cada instante, uma nova forma de sentir e perceber as coisas. Quando a 

poesia transborda, ela enche o mundo como o rio inunda o mar, e as eternas 

ondas das sensações não param de beijar as areias do corpo, numa 

metamorfose corpórea que revela novas linguagens. É se entregando ao 

mundo e ao sensível que o ser poeta se transforma em poesia. Nesse 

propósito de entregar-se, a poesia encontra, na sensibilidade, um mundo de 

sentidos que impulsionam os elementos estéticos da educação criativa e 

sensível, nos mostrando 

 
como processo que pode conduzir aos compassos de re-encantação 
da vida, do mundo, a ação de educar carece de invenção e de 
reinvenção constantes, tanto em seus modos e formas, como nos 
repertórios de seus conteúdos. Carece de processos que conduzam à 
admiração, ao espanto; a “momentos de encantamentos” (Jandira) 
que implicam em constante renovação. A alquimia desses processos 
de renovação supõe espíritos e corações despojados para que 
possam estar se recriando e se reinventando no suceder das 
contingências existenciais (ARAGÃO, 2008, p. 213). 
 

 
A poesia eleva o estado de ser e estar a uma condição única de 

entrelaçamento entre o Ser e os sentidos, como forma ontológica do mundo 

vivido e percebido, revelando a existência por meio da linguagem.  
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A experiência poética supõe as experiências humanas crucialmente 
básicas, vividas ou intuídas, delicadas ou violentas, singulares e 
universais, a se exprimirem na “vida das [...] retinas tão fadigadas” a 
se transformarem silenciosamente em quem as vive (NOVAES, 2005, 
p. 33). 

 
 

O mundo da poesia ou do estado poético é singular e múltiplo, ao 

mesmo tempo. Ele é singular quando revela o Ser na sua forma única de 

existir, e é múltiplo quando fruto da experiência de mundo vivido. Portanto, a 

poesia é a maneira de o poeta perceber o mundo, mas ela só se revela quando 

o poeta é tomado pelo mundo. Por isso, ao entregar-se ao mundo, de ser parte 

dele, o homem se percebe dentro da cultura em que está inserido. Pela poesia, 

esse entregar-se busca o sentido de humanização através do educar-se. 

Nesse sentido de entrega  

 
reconhecemos a poesia não apenas como modo de expressão 
literária, mas como um estado do Ser que advém da participação, do 
fervor, da admiração, da comunhão, da embriaguez, da exaltação e 
obviamente, do amor, que contém em si todas as expressões desse 
estado. A poesia é liberada do mito e da razão, mas contém em si a 
sua união. O estado poético nos transporta através da loucura e da 
sabedoria, e para além delas (MORIN, 2001, p.09). 

 

 
As trilhas da vida cotidiana do viver prosaico geralmente são 

determinadas pelas obrigações das atividades diárias, fazendo com que 

saibamos os itinerários que iremos percorrer para realização da própria 

sobrevivência, como a rotina do trabalho e outras tantas coisas que realizamos 

no dia a dia da nossa existência. Mas, proporcionar o viver poético para os 

momentos citados, torna a dimensão do viver cotidiano mais integrado com as 

coisas do espírito, da alma, do corpo, enfim, preenche-nos de uma melhor 

satisfação interior em relação ao dia a dia da nossa existência. 

A educação entrelaçada com o estado poético configura-se na dimensão 

da plasticidade corpórea, despertando para uma convivência alegre, lúdica, na 

qual o saber imbrica a relação sensível entre educador/educando, causando 

uma leveza pelo fazer, dizer e viver poético, afastando a ferrugem da 

austeridade e despertando o fluido de uma construção do conhecimento 

dialogado sensivelmente. O viver poético nos fala da ludicidade do educar pelo 

viés da sensibilidade para uma abertura mais ampla do estado de existência. 
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Os estados de abertura, de dis-posição do corpo e do espírito, 
provocados pela ludicidade, trazem “descontração, leveza” (Isa), 
fomenta a expressão do espírito inventivo, da cromaticidade das 
afecções, da imaginação criante, levando também a compreensão 
dos limites e das possibilidades do existir, na plasticidade de seu jogo 
sincopado. Destarte, é primordial no educar tecer uma relação 
coexistencial entre o lúdico e o lúcido, potencializando vivências, 
tanto prazenteiras como espirituosas. Assim, o corpo e o espírito 
podem copular na jorrância da dança brincante dos ritos que 
alumbram (ARAÚJO, 2008, p. 205).   

 

 
De certa maneira, a modernidade tecnológica do saber imediato e 

produtivo, para atender o mercado de consumo, embalado pelo capitalismo, 

tem abolido o saber de uma produção espiritual da existência humana, 

afastando, das praticas escolares, o estado poético, vivenciado pela construção 

de poesias, pelas declamações, pelos momentos de descontração e de 

ludicidade, pela alegria do aprender sem compromisso racional. A nova prática 

escolar, portanto, deve estar vinculada a um viver interligado com as coisas do 

sensível para uma existência mais humana (RICOEUR, 2008). 

Enquanto educação, a poesia move o prazer pelo aprender e pelo 

existir, pois sua força de energia orgânica e cultural arranca, das profundezas, 

sentimentos antes nunca sentidos, novas percepções do mundo vivido e 

reflexões que se instalam na  

 
Criação de sentidos – na percepção, nas emoções, no imaginário, na 
racionalidade. É experiência, das mais intensas, de nos sentirmos 
vivos. Enquanto poesia, realiza um trabalho pedagógico: educa a 
sensibilidade, a imaginação, a inteligência (ANTONIO, 2002, p. 55 -  
56). 

 
 

 A vivência da experiência estética amplia o estado poético, porque ela 

dimensiona a comunicação e, com isso, entrelaça o saber e a sensibilidade 

para a construção de um conhecimento aberto, vivo, que impulsiona a 

imaginação para algo novo e desperta a percepção para coisas ainda não 

vistas e nem ditas.  

 
A inteligência encarnada na palavra poética é uma dança de 
significações: nas entrelinhas raramente pensadas, na raiz dos 
sonhos e das analogias, nos limites do pensável e nas margens que 
se movem; nas vozes outras que não cessam de nascer e de 
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transformar-se – A poesia educa enquanto poesia (ANTONIO, 2002, 
p. 56).  

 

Não há uma poesia para a educação, como se fosse um meio 

procurando um fim. O fim o meio e o começo estão imbricados, como a raiz, o 

tronco e os galhos de uma árvore. Todos são partes de um todo. Nenhum se 

mostra e vive sem o outro.  

A poesia, enquanto imaginação, sempre caminha para um mundo aberto 

aos seus passos de criatividade, e, abraçada com a inteligência sensível, 

realiza-se na construção de algo novo. É nesse caminhar infindável e 

imprevisível que ela se faz educação. 

 
O poema, enquanto forma específica de conhecimento do mundo, e, 
ao mesmo tempo, enquanto mundo construído imaginariamente, 
realidade nova, que não existia antes, e que também cria a realidade, 
o poema é deflagrador de viagens imaginárias. O poema chama a 
travessias. O poema, quando autêntico, nasce e cresce com a 
imaginação inquieta e anelante, imaginação que se faz livre, 
imaginação não administrada por nenhuma das instituições de 
produção cultural que nos dominam. O poema: imaginação de 
ruptura, de invenção do novo: novas relações, novas imagens, novas 
metáforas, alargando os limites da consciência possível. Imaginação 
amante e também constituidora da realidade, que se faz renovada 
com a emergência de novos continentes do vivido e por -viver, do que 
se fez, do que se faz e do que se há de fazer. O poema leva a 
imaginar, leva a criar, leva a viver (ANTONIO, 2002, p. 78). 

 

 

O pensamento citado logo acima reforça a proposta realizada por 

intermédio das “Oficinas de Poesia” com o objetivo de uma vivência sensível e 

a realização da expressão criativa. Mesmo sendo um contato de um dia, às 

vezes uma manhã ou uma tarde, os momentos vividos com professores e 

alunos mostraram que, com um planejamento semestral ou anual e um tempo 

mais longo, muitas outras possibilidades para um fazer estético por intermédio 

de uma educação sensível podem ampliar o conhecimento para uma dimensão 

de novos saberes. 

A educação, como um campo para a construção do conhecimento do 

homem e do mundo, da produção de novos saberes e de uma realidade 

sempre nova, necessita imbricar-se com as coisas do sensível e descer no rio 

da imaginação criadora, banhando-se nas águas de um viver aberto e 
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profundo, rompendo as barreiras do determinismo das coisas prontas e 

estáticas, fertilizando o campo da compreensão do homem e do mundo, 

inundando as pradarias dos saberes lúdicos, espontâneos, alegres e 

vivenciados, para depois desaguar no oceano das imprevisibilidades e das 

indeterminações, as quais não param de se mover e criam novas e imensas 

ondas de sentidos e significados. Nesse sentido, a educação entrelaçada com 

a poesia, na perspectiva da filosofia de Merleau-Ponty, torna-se móvel e, com 

isso, se renova a cada movimento. 

Não podemos mais pensar uma educação que não esteja imbricada com 

o mundo da sensibilidade. É hora de refazermos nossas concepções e 

partirmos para uma educação reversível, que desconstrua o pensamento 

positivo e destrua os concretos da razão fechada, com seus determinismos 

congelados há séculos. Por isso, devemos desconstruir a educação que 

cristaliza o humano, como se fosse um protótipo pronto e determinado. 

 
Pedagogias instrucionais instituem processos de empadronamento 
dos indivíduos aos estatutos de suas lógicas homogeneizantes. As 
diferenças são comprimidas e pretensamente diluídas para que estes 
sejam docilizados e conformados pela uniformidade de suas lógicas. 
Instala-se assim, uma pedagogia de rebanho que pretende reduzir os 
indivíduos a seres bem comportados e controlados por suas leis e 
normas que aprisionam e bestializam (ARAÚJO, 2008, p 196). 

 

 

O outrora mundo da razão fechada para as coisas do sensível, hoje, já 

começa a se abrir para os encantos da sensibilidade, recebendo-a como um 

conhecimento importante para a produção de uma nova epistemologia, 

construída por intermédio dos valores do espírito, da alma, da sensibilidade, do 

corpo, enfim, do homem na sua unicidade existencial. A figura 15 mostra, de 

forma metafórica, a educação tradicional, mecanicista, representada por meio 

da lua minguante, ainda sisuda e séria, mas, mesmo assim, se abrindo aos 

encantos da alma (sensibilidade), que, de forma alada, a seduz com sua 

expressão poética de delicadeza. 
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Figura 15 - Metáfora imagética da educação tradicional representada pela lua; e o 

anjo/mulher representando a sensibilidade. (Fonte: Blog de Stutz) 

 

Diante de um mundo que nos atordoa pelas brutalidades, violentos 

confrontos são travados por questões sociais, étnicas, territoriais, econômicas, 

políticas e religiosas. Nesse mundo, há o confronto do homem consigo mesmo, 

perdido no labirinto da existência por causa da rigidez mecanicista de um estilo 

de vida quase que padronizado pelo consumismo cultural, material e social, 

necessita-se da poesia, não como solucionadora dos problemas citados, mas 

como uma maneira mais leve de viver nessa época de tanto embrutecimento e 

violência desmedida.  
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A educação como rito de iniciação implica numa compreensão desta 
com ação viva, tecida de modo teórico e vivencial, nos processos de 
afirmação e de renovação dos Sentidos humanos. Ou seja, através 
da articulação se saberes/conteúdos (repertórios culturais), de 
processos de meditação e de ruminação teórica, e conjuntamente, de 
forma simultânea e alternada, através de experiências vivenciais em 
que os saberes e sentires são mediados por momentos de fruição em 
que o corpo e o espírito copulam com in-tensidade (ARAGÃO, 2008, 
p. 192). 

 

Temos de pensar a poesia não estando no além, afastada do mundo 

contemporâneo, pois a poesia precisa do mundo como o mundo precisa da 

poesia. A poesia precisa de corpos, de sentimentos, dos campos férteis da 

educação, do bailar da alma, da sinfonia da natureza, do tocar de corpos, do 

sorriso da criança, dos infindáveis jogos da percepção, da inteligência criativa 

dos labirintos interiores dos sentidos, das regiões profundas da alma, do 

erotismo dos corpos, dos abraços calorosos, do silêncio, da paz e da 

harmonia... A poesia precisa... Precisa de tudo. O mundo também precisa da 

poesia! Precisa da sua ternura, da sua delicadeza, da sua maneira de mostrar 

a vida, de mostrar a natureza, da sua linguagem de encanto e revelação, da 

sua forma de humanização, de seu jeito de transformar as pessoas, do seu 

jeito singular de educar os sentidos, de ser o nosso olhar para perceber o 

visível e o invisível. 

A poesia é a forma ontológica da existência na globalização 

massificadora dos seres, que pensam, sentem e agem de forma igual como 

também é a voz uníssona do amor nesse mundo frio e mecânico, que assusta 

até as “réplicas humanas” do profético filme “Caçador de Andróides”, de Ridley 

Scott. Por isso, pensando o homem interligado com o mundo do sensível, 

busquei na pesquisa acadêmica, por intermédio das minhas leituras e das 

orientações, um estudo filosófico e poético, movido pelas inquietações sobre a 

relação corpo e poesia, como fenômenos entrelaçados para uma educação dos 

sentidos, possibilitando a ampliação da existência do Ser no mundo pelos 

caminhos do fazer e do viver humano. 
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7  POSLÚDIO DO ESTADO POÉTICO 

 

Depois de caminhar entre as flores do estado poético, sentido o perfume 

da poesia nos recantos dos sentidos, aqui, caminho nas veredas finais da 

pesquisa poética e filosófica do texto dissertativo, o qual trata das inquietações 

referentes às dúvidas sobre a criação poética, a linguagem e a educação dos 

sentidos. As incertezas me perseguiram durante a escrita, sempre clamando 

por uma claridade do objeto investigado. Por isso, foi preciso penetrar no 

núcleo dos questionamentos sem medo da muralha das dificuldades 

epistemológicas que naturalmente viriam aparecer.  

Ao mergulhar no objeto investigado, foi necessário fazer e refazer as 

veredas das respostas a fim de encontrar um melhor caminho para a 

compreensão sobre a criação poética, a linguagem no mundo da poesia e a 

educação dos sentidos. A caminhada foi gratificante a cada passo dado 

epistemologicamente. Na subida na montanha da pesquisa, vi horizontes se 

alargando para o surgimento de outras cordilheiras epistemológicas e 

filosóficas, seduzindo cada vez mais minha alma para realizações de novas 

buscas na produção do conhecimento.  

 As inquietações das dúvidas sobre a criação poética encontrou, nas 

leituras, nas orientações e nas reflexões, auroras de um sol fulgurante de 

respostas, para que estas iluminassem meu entusiasmo diante do ocaso de 

dúvidas que existiam antes da realização desta pesquisa. Por isso, foi possível 

perceber que a elaboração da poesia se faz pela entrega do Ser poeta ao 

mundo, num entrelaçamento de existência, no qual o poeta e o mundo 

imbricam-se na realização da expressão criativa, rumo ao lago da experiência 

estética para a vivência de uma ontologia sensível. 

Constatei que a poesia, gestando-se no corpo e manifestando-se em 

linguagem, apresenta-se ao mundo como palavra poética, a qual se expande 

na performance, numa estesia ontológica, viva, repleta de sentidos e 

significados, que amplia a expressão e a comunicação do poeta com o mundo 

e vive-versa. 

Foi precisamente nas “Oficinas de Poesias”, trabalhando a literatura de 

cordel, vivenciada com professores e estudantes da rede estadual de ensino, 
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que se consolidou a possibilidade de construir, por meio das elaborações 

poéticas e vivências estéticas, uma educação imbricada com o mundo da 

sensibilidade e do fazer humano.  

Como uma maneira de reforçar as afirmações sobre a possibilidade de 

trabalhar a poesia como uma experiência sensível, relato aqui o trabalho 

realizado durante o segundo semestre de 2009, na escola Francisca Ferreira, 

município de Natal, onde consegui introduzir, nas aulas de Educação Física, a 

poesia como expressão do corpo e como educação dos sentidos. Os passos 

foram lentos, pelo fato de os alunos estarem impregnados da cultura esportiva 

e terem interesse somente pelas atividades ligadas a determinado esporte, 

resistindo a outras práticas, nas quais, por exemplo, o fenômeno bola não 

estivesse presente. Essa experiência, embora não seja o objeto deste trabalho, 

poderá ser abordada em um momento posterior como uma possibilidade de 

pesquisa visto que é uma confirmação de que é possível trabalhar a poesia nas 

aulas de educação física ou em outros componentes curriculares. A poesia 

pode ser uma experiência sensível, não sendo um conteúdo restrito às aulas 

de literatura, mesmo que encontre, nesse domínio, um excelente lugar de 

apreciação e produção dessa forma de expressão da cultura. 

O corpo, a poesia e a educação são fenômenos do conhecimento bem 

distintos por pertencerem a áreas bastante diferentes com relação as suas 

epistemologias. Foi preciso um desdobramento da minha condição de 

pesquisador para fazer um entrelaçamento dos fenômenos citados. O 

imbricamento de tais saberes se deu a partir da percepção de que as coisas, 

na sua unidade, são plurais e estão sempre interligadas uma nas outras. Basta 

que tenhamos uma visão das coisas que estão em nosso Ser, a nossa frente 

ou em nosso entorno para que possamos sair da visão fragmentada ou dualista 

rumo a um mergulho na totalidade. Por isso, foi preciso ora me afastar, ora me 

aproximar do objeto a ser pesquisado, pois, dessa maneira, pude ver o 

tamanho da montanha de incertezas que teria de escalar, mesmo sabendo que 

a possibilidade de chegar ao topo fosse quase impossível. Mas, a cada 

escalada, percebi alguns vales de dúvidas se revelando na certeza 

momentânea, mesmo sabendo que a montanha das incertezas cresceria cada 

vez mais. 
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Esta pesquisa não se encerra aqui, tornando-se petrificada como as 

estalactites de uma gruta, pois, como a própria filosofia de Merleau-Ponty, que 

é móvel e nos mostra um rio de possibilidades, com seu fluxo imprevisível, os 

estudos realizados para a construção deste trabalho não se esgotam. São 

apenas pingos de serenos no imenso oceano da produção do conhecimento. 

Entusiasmado e vibrante com a pesquisa, dei passos sobre um solo constituído 

de acidentes, os quais são questionamentos epistemológicos, sempre surgindo 

em cada passada e não se esgotando. Muitos caminhos foram percorridos e 

abertos por meio das orientações e dos teóricos que me deram as mãos do 

conhecimento e me guiaram com segurança. Mas também foi preciso abrir 

trilhas por meio da minha experiência vivida e alargá-las através da 

contribuição das leituras e das “Oficinas de Poesia”. 

O corpo, a poesia e a educação são fenômenos inesgotáveis e, 

entrelaçados para a produção do conhecimento, possibilitam um leque imenso 

para o processo de investigação acadêmica. Por isso, ficam espaços para 

novas pesquisas que possam mostrar outros saberes e ampliar o que foi 

escrito nesta dissertação. Sabemos muito pouco sobre o que o corpo pode e 

quais são os seus limites, se é que existem. Nosso conhecimento ainda é muito 

limitado sobre o mundo da poesia como ontologia do Ser, enquanto formação 

da expressão criativa, da linguagem e da experiência estética. A educação, 

como prática que se renova e que transforma o homem por meio da 

sensibilidade, caminha enfrentando mil abismos no mundo tecnológico, 

mecânico e consumista em que vivemos.  

Nesse sentido, algumas pequenas veredas ficaram abertas para uma 

reflexão sobre a relação corpo, poesia, como fenômenos entrelaçados que 

possibilitam a educação dos sentidos. Tenho certeza de que ficaram lacunas a 

serem investigadas, que poderão ser trilhadas mais de uma vez e de forma 

diferente, por intermédio de outras pesquisas, trazendo novas perspectivas as 

quais poderão ampliar o conhecimento acerca desse entrelaçamento.  

Portanto, o trabalho realizado é um pequeno rio em busca do oceano do 

conhecimento e, no percurso, fertilizará as suas margens, mas também 

precisará de outras águas para que possa seguir o seu curso, ampliar a sua 

dimensão epistemológica, aprofundando seu leito e aumentando seu volume 

no mundo da produção do conhecimento. 
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Para ampliar e aprofundar a pesquisa realizada, eu pretendo com o 

mesmo entusiasmo e dedicação, por intermédio de um possível doutorado, 

pesquisar a Experiência Estética na Linguagem Poética, refletindo sobre a 

configuração de uma educação que tenha na poesia uma sensível forma de ser 

e estar no mundo.  Trata-se de uma tese teórica, cuja natureza é da ordem da 

contemplação própria da experiência estética, da poesia e da própria filosofia. 

A possível pesquisa se configurará em torno da sensibilidade corpórea, 

no momento em que a poesia transforma o cotidiano da existência e pode ser 

capaz de revelar uma ontologia do Ser, e o quiasma corpo e poesia torna esse 

Ser encantado e, ao mesmo tempo, presente. Assim, busca-se compreender 

não só o corpo e a linguagem através da poesia mas também a experiência 

estética na linguagem poética como configuração da educação imbricada com 

o mundo da sensibilidade.  Trata-se, portanto, de uma pesquisa de natureza 

filosófica, no sentido de uma filosofia do corpo e da educação. 

Não é possível que uma pesquisa acadêmica, por mais rigorosa que 

seja, consiga elucidar todo o objeto investigado, sem deixar nenhuma lacuna. 

Por isso, não considero que este trabalho esteja concluído na sua totalidade. 

Ele pode ser um ocaso que encontra a noite de outras dúvidas pela frente, mas 

também se expandir como o sol nas horas matutinas e clarear outros caminhos 

trilhados por novas pesquisas mais aprofundadas e ampliadas à luz de outros 

questionamentos sobre corpo, poesia e educação. 
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