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OS DESENHOS NO CÉU: SONHO E POESIA 
 
 

Maria Luiza Saboia Saddi -UERJ 
 
 
Resumo 
 
Este escrito foi gerado por sonhos e visões. Procura relatar estes acontecimentos e meditar 
sobre os sentidos que deles emergiram: o desenho no sonho, o onírico na vigília; as 
relações entre sonho e poesia: tornando-se um trabalho de reflexão e fabulação.   
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Abstract 
 
This writing is caused from dreams and visions. It tries to relate these happenings and to 
think about the senses that have emerged of them: the drawing on the dream; the dream on 
the vigil; the relations between dream and the poetry.   
 
Key words: drawing; dream; fiction; fabulation.   
 
 
 

Alguns saberes elaboram discursos em que se nos apresentam concepções sobre a 

gênese e o caráter de manifestações como o Sonho, O Desenho, A Poesia, A Visão 

e o Devaneio. Mas quando estas manifestações acontecem a um indivíduo, 

sucedendo-se em tempos próximos uns aos outros e parecendo configurar uma 

cadeia de sentidos, é mais fácil desligarem-se dos conceitos e explicações prévias e 

se envolverem com as percepções, impressões, intuições, memórias, emoções que 

este tipo de evento mobiliza no sujeito sonhador. Nosso desejo era o de captar 

essas manifestações em sua singularidade, e procurar uma via também singular 

para meditar sobre os sentidos e confluências que elas desencadeavam. Em certos 

momentos relembramos palavras de pensadores, quase vozes, em que 

encontramos reflexos com esse desejo. Como aqueles que investem na procura de 

um conhecimento particular, sem os recursos das categorias estabelecidas, ou os 

que pensam essas manifestações na relação com o sujeito sonhador, e outros ainda 

os que afirmam o valor das imagens, e em todos eles por valorizarem a 

subjetividade, a memória, a pluralidade, a autonomia da criação: filósofos-poetas ou 

poetas-filósofos: Bachelard, Barthes, Bergson, Borges, Deleuze, Pessoa, Shibles. 

Na procura de um caminho singular, perguntamo-nos também como Barthes: “por 
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que não haveria um conhecimento por objeto? Uma mathesis singular e não 

universal?” (Barthes, 1984. p.18-22), expressão de desejo e ao mesmo tempo 

consciência do desafio que envolve tal procura.  

Talvez, nesse escrito devamos tentar as duas formas enredadas: evocando os 

eventos, invocando as impressões. Relembrar o que foram estes acontecimentos 

para o sujeito sonhador, e registrar as meditações que eles desencadearam.  

ACONTECIMENTOS 

 

Tentaremos distinguir estas manifestações acima citadas, sobre a designação de 

acontecimentos e descreve-las, mesmo sabendo que não as podemos apreender 

pela linguagem, porém com a intenção de que o leitor possa acompanhar nas 

Meditações, os sentidos por nós encontrados. Estes acontecimentos compreendem 

dois sonhos, uma visão em vigília e um fato, sendo que o último ocorre juntamente a 

um devaneio. 

Primeiro sonho 

 

Uma voz dizia: “Olhe para o céu e verás”. Ou o sonhador já estaria olhando para o 

céu e, ao mesmo tempo, ouviria uma voz? No céu estendia-se um desenho em 

forma de uma equação: A*= V¨¨¨¨¨ (x= a- b)=( c>d)x 3+; etc.......>. ...oo. Via 

claramente uma grande letra A (com um asterisco no alto à direita) após o que vinha 

um sinal de igualdade, depois um sinal da raiz quadrada, seguida de uma série de 

signos distribuídos acima e abaixo do traço horizontal  que indica fração, e por fim o 

sinal de infinito. “É só resolver a equação”, ouvia-se, enquanto o sonho se 

desvanecia.  

Segundo Sonho 

 

Uma linha no céu se desenvolvia em uma direção, voltava-se sobre si própria, 

seguia adiante, descrevendo laçadas, alçando-se em arabescos, configurando um 

desenho, como uma imensa escrita no ar.  

A Visão em vigília 
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Muito longe, sobre o mar, uma leve mancha movia-se no ar. Mais próxima, o 

movimento incessante muda sua forma: tornam-se vários pontos em sucessão 

descrevendo uma trajetória trepidante. Antes de se conseguir identificar o que seria 

o desenho desapareceu atrás de um morro. 

Um fato 

 

O sujeito desses eventos foi residir junto ao mar e de lá olhando para o céu viu uma 

mancha igual à da sua visão que ao aproximar-se mostrava traços, até se revelar 

como um bando de pássaros em voo. O sujeito lembrou-se de seus sonhos e 

percebeu que estava no mesmo lugar onde acontecera sua visão. No seu devaneio, 

entendeu que esses eventos haviam sido uma previsão deste lugar e deste 

momento presente.  

MEDITAÇÕES 

 

As meditações, frutos das impressões que os eventos causaram, se desenvolveram 

através de intuições, conjecturas, suposições, analogias, comparações, criação de 

sentidos. A cada vez em que ocorria um dos eventos foram sendo feitas anotações e 

lembretes, revistos e retomados diversas vezes depois. Estes registros mantinham-

se em papéis soltos, como fragmentos. A coleção não chegava a formar um texto, o 

que só veio acontecer posteriormente. 

Relembramos que, nos dois sonhos, os desenhos, não se apoiam em nenhuma 

superfície. Desenvolvem-se no que chamamos de céu. No primeiro sonho, aparece 

um desenho que remete à figura de uma equação. Sinais desconhecidos se 

misturam a códigos algébricos, e confundem o sonhador que não os pode entender, 

mas que, absurdamente, é instado a resolver a equação. No segundo sonho o 

desenho mutante, dinâmico, é um índice que não se consuma. Na visão o que 

aparece é uma mancha, pura qualidade, não identificada, seguida de outros sinais: 

pontos, tracejados, os quais ao serem vistos de mais perto foram identificados como 

um bando de pássaros em voo.  

Ao escrever sobre esses acontecimentos não podemos evitar a diferença entre eles 

próprios, ou a lembrança deles, e esse relato. Sabemos que não podemos mostrar 
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os sonhos sonhados, porém o mesmo ocorrerá se tentarmos falar de uma poesia: 

ela jamais será o que foi lida e ouvida. E igualmente acontecerá ao discorrer sobre 

um desenho, pois se ocorrer alguma apreciação estética não será uma fruição de 

uma imagem visual. É fantástico - e parecemos não nos aperceber disto no 

cotidiano- como a linguagem verbal nos permite dizer sobre coisas visíveis e 

invisíveis, mas como ela nos perturba diante da singularidade. Ela, a grande 

mediadora entre o dito e o visto. Mas a esperança é que, com a inspiração desses 

sonhos, possamos elaborar uma meditação para melhor entendê-los.  

Lembramo-nos de uma frase de Jorge Luís Borges: 

Na análise dos sonhos há uma dificuldade especial: os sonhos não podem ser 

examinados diretamente. Só podemos falar da memória que temos dos sonhos. E 

talvez a memória dos sonhos não corresponda exatamente aos sonhos (Borges, 

1983).  

A possibilidade de uma possível via pela memória e a dúvida sobre sua 

confiabilidade são afirmações e contradições cuja pertinência causa um estranheza 

mas leva ao entendimento. As imagens dos desenhos, dos sonhos, da poesia, 

construídas em suas linguagens próprias, mesmo que tenham a capacidade de 

ampliar limiares, não podem ser traduzidas em outras linguagens. As análises e 

traduções são outras tantas invenções. Desenho, poesia e sonhos não podem ser 

duplicados e permanecerem os mesmos. 

Mesmo assim, nas nossas meditações, percebemos que as imagens nos sonhos 

não se confundem com imagens da memória e da vigília. Parece-nos instigante 

perceber que os desenhos que ocorrem nesses sonhos aparecem como desenhos 

reais: nos sonhos eles não representam outras coisas. Não são símbolos. Os sinais 

da equação também estão sendo vistos. Todos os objetos e situações que 

aparecem nos sonhos são vivenciados, estão acontecendo. Não estão sendo 

imaginados. É certo que a qualidade do ver no sonho é de outro tipo: é o olhar de 

um sonhador, mas é um olhar. O sonhador no sonho não é um fantasma, é um 

vivente. E vidente. 

Nesses sonhos identifica-se com clareza o que é visto e o que é ouvido. Não se 

confundem essas sensações, mesmo se sonhadas. As figuras nos sonhos, não têm 

a qualidade física que tem os objetos em sua existência concreta, mas nos sonhos 
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são percebidas e deixam impressões tão ou mais intensas quanto às vividas com os 

sentidos despertos. Grande poder das imagens e do desenrolar-se de um sonho. 

Descobrimos no primeiro sonho algo inusitado: a noção de conhecimento. Quando 

se ouve a voz imperativa: “se olhares verás” ela parece apontar para um 

conhecimento a ser obtido pela observação direta, um conhecimento associado ao 

ver, ou a um pensamento mítico, fruto de uma revelação extraordinária. Ao mesmo, 

tempo aparece uma equação, instrumento e recurso de outro tipo de conhecimento: 

lógico e racional. Nos dois tipos aparece a visão do conhecimento como algo a priori 

a ser descoberto e a relação dicotômica entre sujeito e objeto do conhecimento. O 

saber é qual um enigma a ser decifrado, pois “é só resolver a equação”, afirmação 

da possibilidade de se alcançar a reposta. Esta promessa nos parece ter um sentido 

irônico e crítico que joga com uma falsa facilidade de solução de uma equação 

absurda e impossível. Porém, pensamos que, de modo nenhum o sonho é cético: ao 

criar imagens e sentidos passíveis de interpretações, aponta para outras 

possibilidades de conhecimento. Como se, ao mostrar, dissesse: conhecer não é 

decifrar, desvelar, ou apreender algo pré-existente: há o que associar interpretar, 

criar, o que em suma, torna-se uma mensagem para o sujeito sonhador.  

Na visão, a mancha no céu causa um sentimento de estranheza no observador que 

não a consegue identificar, ela é apenas qualidade, não nomeada, não reconhecível. 

Só no fato, por ocasião da sua mudança de moradia, o desenho se revela como 

sendo um bando de pássaros. Um bando é formado por pássaros semelhantes, mas 

não idênticos - desde que a identidade não existe no mundo fenomenal e muito 

menos no mundo dos sonhos. Instigante é pensar que a palavra bando, substantivo 

coletivo, que se refere a uma pluralidade de corpos singulares, exija a concordância 

entre o verbo e a terceira pessoa do singular. É uma regra ou uma contingência da 

linguagem lógico-discursiva, não do acontecimento. O bando plural na realidade é 

singular na gramática. 

A imagem do bando de pássaros é uma imagem alada, área, dinâmica, cambiante, 

múltipla, plural. Esta imagem metafórica que poderia aparecer como vaga e 

indeterminada leva a um entendimento profundo. Além do que faz repensar as 

operações de designação, de classificação que estão apoiadas em critérios de 
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identidade, espécie, gênero o que não correspondem ao acontecimento vivo, 

mutante e plural.  

Pensemos sobre a visão e o fato. Na primeira, o sujeito está em vigília e enxerga 

uma mancha no céu. No segundo, o sujeito está vivendo um fato de sua vida –

também acordado- e enxerga uma mancha no céu, para ele parecia que a visão 

ocorria igual, outra vez. Sabia que não se poderia jamais afirmar que aquela mancha 

pudesse ser a mesma, mas apenas vê-la como semelhante àquela que vira antes. 

Porém seria impossível não associar a imagem à situação que ele está vivendo. 

Esta associação é uma interpretação, talvez até um devaneio.  

Podemos reconhecer que os mecanismos dos sonhos são assemelhados aos que 

praticamos em vigília, na vida cotidiana, quando tomamos os fenômenos empíricos 

como índices de acontecimentos futuros, processo muito mais garantido pela 

crença, pelo costume, pelo hábito do que pelas confirmações das predições. Nem 

sempre chove quando vemos que vai chover.  Poderá suceder um fenômeno como o 

vento, e as dispersar como se dispersa um sonho. Nem sempre a identificação de 

algo irá nos revelar que houve uma previsão do passado sobre o presente, no caso 

desta visão do sujeito: a de uma nova morada. 

Tanto nos sonhos como na visão relatados, as imagens se permutam. De um lado o 

mundo mutável, múltiplo, cambiante, de outro, rígido estático, determinado. De um 

lado as impressões, os sentidos, e de outro, o raciocínio e o significado.  

Diante do sonho, do devaneio, fenômenos singulares, em caos e devir, impossível 

de serem imobilizados para que possamos refletir sobre os conceitos e definições 

atribuídas a eles. Para falar deles como categorias e de forma geral, seria preciso 

negar sua singularidade, ordenando-os e classificando-os. Seria como se tirássemos 

os pássaros do céu e os colocássemos nas tabelas, nos mapas, nos arquivos, nos 

gabinetes, em analogia com o que diz Foucault sobre a singularidade e a 

classificação. (Cap. V. Classificar, item II, História natural, p.170-171. As Palavras e 

as Coisas. s.d.) 

As imagens desses sonhos são plurívocas, não unívocas, têm diversos sentidos, ou 

melhor, fazem proliferar sentidos. No primeiro sonho, a formulação A* (A “elevado” a 
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um asterisco) ao mesmo tempo indica e nega uma equação: a expressão é absurda 

do ponto de vista lógico, mas muito eficaz no ponto de vista poético. O asterisco 

pode indicar de algo que está em outro lugar ou representar uma estrela. Estrela nos 

remete ao astro, a metáfora da sorte, a um nome feminino. Num céu com estrelas 

incontáveis formamos constelações. Definimos, configuramos, ordenamos, 

significamos. Sejam quais tenham sido os critérios e instrumentos com o que 

operamos, o certo é que os criamos. Criamos a Gestalt, os anos-luz, os telescópios, 

as medidas. Quantos conceitos e ordenações foram necessários para criar uma rede 

de significações, para poder formular, representar e armar uma equação ou uma 

teoria. O pensamento racional estabelece princípios muito nítidos para delimitar 

objetos, categorias, e natureza das coisas e define procedimentos e operações o 

que impede de mistura-los, o que difere do pensamento poético, que nos sonhos, na 

visão, no devaneio misturam todos os dados e imagens sem ordem lógica: mas por 

meios poéticos: associações, analogias, metáforas, montagens e deslocamentos.  

Se os sentidos e as relações- que esses sonhos criam- são impensáveis no mundo 

lógico, são perfeitamente possíveis no mundo onírico. A lógica não povoa os 

sonhos. Entretanto é empobrecedor pensar as imagens dos sonhos como “não 

lógicas”, como pensar a linguagem visual, como “não verbal”, pois estas expressões 

se baseiam numa falta ou em uma negação e revela que a lógica e a linguagem 

verbal estão sendo consideradas em lugar privilegiado superior às outras 

linguagens. A denominação “onírica“, e também “poética” distingue e afirma estas 

formas de linguagem e pensamento: em suma, afirma a ficção e a fabulação.  

A linguagem onírica se assemelha à linguagem poética, pelos meios, pelas figuras 

de linguagem, pelos símbolos e sentidos, pelos sons e ritmos, pelas montagens e 

deslocamentos que faz, ou pela constante invenção de imagens. As poesias 

também são construídas por imagens metafóricas, paradoxos, analogias, 

ambiguidades, sentidos plurais, dinâmicos, como os sonhos. Assim vemos a 

reciprocidade entre sonho e poesia.   

Apesar de nos parecer que nossa leitura (interpretação, ficção ou fabulação) sobre 

os acontecimentos aqui nomeados de sonhos e de visão favorece um confronto 

entre mundo empírico e fenomenal e o mundo lógico-racional; entre a linguagem 
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poética e a linguagem lógico-discursiva. Com já foi dito, não pretendemos falar sobre 

Sonhos e Poesias de modo abstrato, mas pensar sobre os sonhos particulares dos 

quais nos referimos aqui. Pensamos que eles transitam por estas linguagens, 

passam de um modo de pensamento para outro, sem se fixarem em territórios. Não 

operam dicotomias entre linguagens. Esta descoberta nos remete ao que diz 

Deleuze sobre o pensamento estoico: “Os Estoicos distinguiam duas espécies de 

coisas: os corpos com suas relações, ações e paixões e os estados de 

correspondentes, determinados pelas misturas entre os corpos”. Os efeitos das 

misturas dos corpos, porém não são corpos, nem estados de coisas, mas 

“acontecimentos, propriamente falando, são incorporais”. (Deleuze, “Segunda Série 

de paradoxos: Dos Efeitos de Superfície”, 1974 p.5-9.) “É próprio dos 

acontecimentos o fato de serem expressos ou exprimíveis por enunciados ou 

enunciáveis por meio de proposições”. O sentido é o expresso pela proposição. “O 

sentido volta uma face para as coisas e outra uma face para as proposições”. 

(Deleuze, 1974, Terceira Série: Da Proposição. p. 20-23) 

Entendemos que a significação é operada pela linguagem discursiva. O discurso 

produz idéias e significados sobre o mundo, mas não pode explicar os corpos pelo 

significado. Consideramos que, na abordagem estoica em que não há polarização, 

outro é o papel da linguagem. Não é a tradutora, nem reflexo, mas é ela própria 

articulação e invenção, é o sentido do acontecimento. Talvez então, sonhos, visão, 

devaneio, possam ser tomados como acontecimento, e o seu sentido, se encontre 

expresso nesse escrito, o qual nós chamamos de meditações?  

Pensar os corpos como pertencentes ao mundo da profundidade, os acontecimentos 

como efeito de suas misturas e o sentido como mundo de superfície, nos remete a 

pensar ao mundo das alturas: o mundo das essências e em que concebe a realidade 

como constituída por cópias e simulacros. Deleuze faz uma contribuição importante 

para a reversão do platonismo: “à força de buscar do lado do simulacro e de se 

debruçar sobre seu abismo, Platão, no clarão de um instante descobre que o 

simulacro não é somente uma falsa cópia, mas que ele coloca em questão as 

próprias noções de cópia e de modelo”. (Deleuze, 1974, “Platão e o Simulacro”. 

p.261). Os sonhos não seriam cópias das Ideias do mundo das alturas, não 

pertencem ao mundo empírico, nem ao mundo lógico, nem se tratam de simulacro. 
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Antes de tudo faremos conforme a afirmação de Deleuze: “Não perguntaremos, pois, 

qual o sentido do acontecimento: o acontecimento é o próprio sentido”. (Deleuze, 

obra cit., p.23). E mais adiante: “o acontecimento pertence à linguagem, mas a 

linguagem é o que se diz das coisas”. Já a linguagem dos acontecimentos não se 

refere às coisas, ou estados de coisas, mas a acontecimentos. Exemplificando com 

a obra fantástica de Lewis Carroll, Deleuze mostra como a linguagem usada pelo 

autor é um discurso que se refere imediatamente ao sentido e relaciona a potência 

do paradoxo diretamente a ele. A linguagem fantástica, segundo pensamos, não 

está apenas em obras escritas, mas no mundo do sonho e do devaneio, na 

linguagem onírica.   

Há outro aspecto comum ao sonho e a poesia, encontrados nesses acontecimentos- 

tanto no sonho, como na visão e no devaneio- a qualidade do tempo. Neles passado 

e futuro coexistem se apresentam em outras ordens além da sucessão linear. No 

primeiro sonho é impossível dizer o que teria acontecido antes, se o desenho no 

céu, ou o olhar, ou a voz. Não se pode distinguir se os sinais “algébricos” surgiram 

antes, ou depois da aparição da grande letra A, ou juntamente ao formarem a 

imensa equação-desenho. No sonho existe um acontecimento acontecendo num 

extenso presente, sem passado e sem futuro, apesar de que sua narração e a sua 

meditação devem ser organizadas em sequencia temporal. O tempo do sonho é um 

tempo simultâneo. Na visão o que é visto no momento remete a um acontecimento 

passado que teria se lançado no seu futuro como previsão do presente atual, que se 

torna assim, o futuro de um passado.  

Sonho e poesia talvez também se reflitam, por não pretenderem dominar um mundo 

de diferenças, multiplicidades, complexidades, mas de, ao se elaborarem, se 

envolvem nelas, em devir, apontando para sentidos novos e novas formas de 

pensar. Com o universo poético outro mundo que se constitui que não está separado 

do pensamento mágico e mítico, rompendo com a linguagem lógica e com os dados 

do mundo real, como também parece revelar o que há neles de arbitrário, de 

convenção, de dominação, de ilusão.  

A interpretação acompanha sempre nossas visões, pensamentos e saberes. O 

sujeito, como interpretante, não pode alcançar diretamente o mundo – se fosse 
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possível que ele existisse em separado - senão através dos signos. Os signos estão 

no mundo e na nossa mente. A linguagem é nossa mediadora, mas não podemos 

nos iludir de que, através dela, possamos alcançar alguma verdade. Diante de 

perguntas tais como: “o que está por trás desses sinais e símbolos?” ou “qual o 

verdadeiro significado?”, ou ainda “o que querem dizer?” não teria nessa meditação 

nenhum lugar. Eles são o que são; como se apresentam. Warren Shibles na sua 

reflexão sobre o pensamento de Wittgenstein também reflete sobre a obra de Lewis 

Carroll e também reflete sobre o sonho e a memória: “O sonho e a memória 

dependem do relato que deles fazemos”, pois na memória onírica, só a pessoa que 

sonhou pode saber que sonhou. Apesar de dependermos da linguagem, isto não 

significa que um relato possa nomear ou representar alguma coisa. “Pode ser 

apenas um meio, pelo qual aprendemos a usar palavras em certas circunstâncias, 

jogo linguístico”. Warren Shibles (1974. Memória e Recordação. p.102).  

Sob a inspiração de Bergson que declara haver duas operações divergentes do 

espírito, uma capaz de discernir indivíduos, o que seria “um luxo da percepção”, e 

outra capaz de construir gêneros, o que seria “um refinamento da inteligência”, nós 

encontramos semelhança com a divergência entre a singularidade dos sonhos e o 

relato e meditação sobre eles mencionados neste texto. (Bergson, 1990, p.132). 

Também diante de imagens singulares, em sucessão, como nos sonhos podemos 

aceitar o convite de Bachelard, filósofo da ciência e também da arte, para estar 

“presentes à imagem no momento da imagem” (Bachelard, 1989). Essa é uma 

concepção e uma ação que afirma a fecundidade das imagens, que acreditamos 

poder estender às imagens do sonho, do devaneio, da vigília.  

Estas diversas vias de pensamento apresentadas acima poderiam parecer como 

descaminhos (em relação a um caminho privilegiado), que se dispersariam, mas, ao 

nos remeter a elas, estamos convictos que estas abordagens formaram uma rede 

fecunda contribuindo com o âmbito de nossas meditações.  

Ao pensar como os sonhos engendram imagens não há como não associar as 

imagens do sonho às da poesia. E podemos ver os poetas como aqueles que se 

deixam atravessar como nos sonhos pelas muitas vozes e imagens sabendo que 

elas não são sua posse particular, mas um legado, um patrimônio que pertence a 
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todos. Assim é que Lawrence sabe que não é ele sozinho quando exclama: “not me, 

not me, but the Wind”: não sou eu, não sou eu, mas o vento. O vento, metáfora de 

algo transparente e invisível, evanescente, intocável, em movimento, que nos toca, 

nos atravessa e nos faz agir.  O que é tão próximo a Fernando Pessoa: “não sou eu 

que escrevo, mas oculta mão”. Ao que completa, “existo, todavia”, indiferente “aos 

impulsos cruzados” que disputam, mas “nada ditam”.  Não é algo ditado, copiado ou 

imitado, mas algo que cresce ao se cruzarem os diferentes impulsos. Os poetas 

parecem reconhecer que partilhamos e ampliamos nosso mundo de imagens como 

se pertencêssemos a uma grande memória coletiva, como pensa Jung (Memória 

Sonhos e Reflexões, 3ª. Ed). 

Parece-nos que a linguagem destes sonhos se configura como expressão, sentido, 

sem objetivos lógicos. A linguagem, a nossa mais cara invenção, indispensável e 

bela, mas nunca estática e absoluta, mas, sempre fluida, sempre múltipla e viva 

como pássaros em voo. Como se poderia almejar mais? Os problemas surgem 

quando a encaramos como apreensão ou revelação do mundo e esquecemos que 

ela mesma já é mundo, já é criação de mundos. Para Borges, “o sonho é uma obra 

de ficção que continuamos fabulando ao despertar e ao relatar o sonho”. O sonho, 

diz ele, é uma atividade estética, “talvez a atividade estética mais antiga e o não 

menos complexo dos gêneros literários”.  

Definir, explicar, classificar, normatizar o pensamento poético e a criação nas 

linguagens é como esquarteja-las para lhes entender o funcionamento e sugar-lhes 

a alma. Fazer isto em nome do entendimento já é um mal entendido Estabelecer 

normas estéticas se volta contra a própria criação poética que é uma das formas 

mais intensas de luta contra a codificação dominadora. O caminho para o 

entendimento só pode ser o caminho poético.  

O poeta usa as palavras de maneira não convencional, valendo-se da metáfora, da 

analogia e de outras estruturas paralelas, que correspondem ao uso irregular da 

gramática. Dessa maneira o poeta cria novos significados e desenvolve conotações 

que lhe permitem melhor compreensão do particular assunto em tela. (Warren Shibles, 

1974.p.21) 
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O mesmo autor acredita nas relações entre filosofia e poesia, dizendo que “na 

medida em que a filosofia se torna mais consciente da maneira pela qual o 

pensamento requer a linguagem, mais ela se aproxima da poesia”. É que a poesia 

como a filosofia “examina profundamente as várias sutilezas da linguagem e procura 

abordar com a mesma profundidade, questões similares”.  

Indagamo-nos se a persistência da poesia em nossa cultura - tão fortemente 

ancorada na lógica e no racional, no concreto e material-, não poderia ser pensada 

como um modo de manter a possibilidade de criação e autonomia para as 

linguagens, os pensamentos e as ações nas nossas vidas. Seria esta persistência 

uma recusa não reativa, nem passiva à dominação, mas uma recusa ativa, através 

da criação de imagens e sentidos que escapam a normatização.  

A poesia seria uma estratégia para impedir a fixação dos significados, para fazê-los 

descolarem-se dos seus conceitos para ampliar os sentidos e mostrar novas 

possibilidades de pensamento e de vida. Sonho e poesia alimentam-se, por que nos 

impedem de naufragar no mundo da profundidade, de escorregar no deslizante 

mundo da superfície e de nos desvanecer sob o mundo das alturas. No sonho, na 

poesia, o sonhador e o poeta envolvem os três mundos e transitam por eles, sem se 

submeter a um único deles.  

Quando o poeta contempla o bando de pássaros em voo, não quer saber percurso 

de seu voo, as épocas de migração, o tempo da reprodução e se habitam em rochas 

ou ninhos. Quando o sonhador contempla os pássaros em voo, vê desenhos no céu. 

Confiamos que estas meditações geradas pelas impressões e intuições de um 

sujeito sobre os sentidos que os acontecimentos relatados desencadearam, tenham 

auxiliado no que pretendíamos: pensar a presença dos desenhos nos sonhos; da 

linguagem onírica na vigília; de devaneios em fatos; e a elaborar relações entre 

sonho e poesia; meditações que também possibilitaram a fabulação na escrita: pelas 

experiências de ficção vivida. 
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