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ANÁLISE LITERÁRIA

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo analisar o poema “Criança” de Cecília Meireles, contextualizando- o seu período

literário, buscando o processo histórico da escrita e sua importância, analisar a estrutura rimática e os recursos

estilísticos empregados, qual o papel do eu lírico.

O “eu” lírico inicia a descrição de um menino de 

maneira afetiva, a palavra “cabecinha” é uma 

metáfora para a personalidade, ou seja, um menino 

de boas atitudes. Apesar disso, o menino é um ser 

triste.

A característica do sofrimento é retomada no

segundo verso da segunda estrofe e, por isso, o

menino se tornou um ser reflexivo sobre a sua vida,

a sua existência. Neste momento, lembra-nos a

própria Cecília que, desde criança, aprendeu a

conviver com a morte (seus pais, seu primeiro

marido), a dor, a solidão, o silêncio, o significado da

existência, sem traumas, mas de maneira realista.

Podemos pensar que o menino do poema é uma

metáfora da própria vida de Cecília quando criança.

O “eu” lírico/narrador completa, no segundo verso, a

carência emotiva e material do menino, marcado

pelo uso das palavras “não” e “nada”, mostrando

que ele tinha receio de perder as poucas coisas

boas que a vida lhe deu (último verso da terceira

estrofe).

Cabecinha boa de menino mudo,

que não teve nada, que não pediu nada,

pelo medo de perder tudo.

Cabecinha boa de menino santo,

que do alto se inclina sobre a água do mundo

para mirar seu desencanto

Para ver passar numa onda lenta e fria

a estrela perdida da felicidade

que soube que não possuiria
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O símbolo da “onda” é usado no primeiro verso da

última estrofe, sugerindo um ritmo lento ao verso e

também ao poema, e assim como a conscientização

que, durante a vida, ele nunca fora feliz e que a

felicidade é efêmera, encerrando o poema

melancolicamente.

O título escolhido para esse poema simboliza a

imaturidade do ser humano para a vida pós - morte,

onde ninguém nunca está preparado, é a morte física,

continuidade da alma, é preciso viver cada instante,

pois, somos inocentes para o que virá, visto que a vida

e a felicidade são efêmeras, é passageiro não se pode

voltar atrás. Por isso, devemos conservar a pureza,

como a de uma criança.

O tema do poema é a infelicidade da vida, a sua

transitoriedade, anunciada a todo instante pela morte,

encarada como fato natural e verdadeiro. O poema é

construído com cinco estrofes, cada uma com três

versos, podendo sugerir as cinco fases do ciclo

humano, bêbe, criança, adolescência, fase adulta e

velhice.

Podemos afirmar que todo o poema é construído no

qual o “eu” lírico narra / declara suavemente a

passagem do menino pela terra e sua passagem

ascensional para outro plano, verso por verso, estrofe

por estrofe.

Mas, tudo é passageiro e efêmero e deixamos de

aproveitar os verdadeiros sentimentos.

Na quarta estrofe, o menino transformou-se em santo,

em anjo, indicando que ele está morto e o seu espírito

vai analisar sua vida e passagem terrestre. O recurso da

anáfora é utilizado.

Exemplo: Cabecinha boa de menino santo.

O “eu” lírico/narrador nos diz que o menino/anjo, do alto,

podemos pensar, então, em inocência e céu, se põe a

observar a correria do mundo, representada pela “água”

e a sua tristeza, angústia, enquanto pertencia a esse

mundo carnal.

Exemplo: Para ver passar numa onda lenta e fria

A estrela perdida da felicidade.

Este presente trabalho tem como objetivo analisar o poema “Criança” de Cecília Meireles, contextualizando o mesmo com seu período literário, buscando compreender a escrita com seu fator histórico, analisar quais tipos de rimas presentes, qual a estrutura do poema, quais figuras de linguagem utilizada, qual o papel do eu lírico.
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