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RESUMO 

 

 

 Esta pesquisa propõe uma leitura crítica da poesia de Manoel de Barros tendo em vista 

a preocupação com o exercício poético presente em sua obra. Na verdade, verifica-se a 

existência de um jogo dinâmico caracterizado por uma poesia que se quer reflexiva ao mesmo 

tempo em que evoca a materialidade feita “brinquedo”. 

 As metapoesias, frequentes nessa obra, deixam claro que o desejo do poeta é alcançar 

algo que é anterior à palavra e, portanto, pretende situar-se no princípio do que se pode dizer, 

por isso, é recorrente o uso de referências como a criança, os pássaros e/ ou os andarilhos. Essa 

situação primitiva/primordial parece ser a fronteira entre perceber o mundo e as coisas e 

conceituá-los. Isto é, entre a percepção sensorial e a organização do sentido dessas coisas em 

linguagem, acontece uma “travessia”, um deslocamento de uma condição para outra.  

 Diante disso, foi possível indagar de que maneira a poesia se realiza como brinquedo e 

arte de brincar pelo “trans-uso” da linguagem, ou seja, pensar as relações entre brinquedo e 

poesia observando a possibilidade de serem instrumentos que viabilizam o deslocamento entre 

significantes e significados. Para tanto, o corpus principal desta pesquisa foi constituído pelo 

livro Memórias Inventadas, As infâncias de Manoel de Barros, publicado em 2010. A leitura 

crítica realizada, primeiramente, observou o aspecto memorialístico da obra, explorando o lugar 

biográfico-ficcional da escrita poética, com o auxílio de Leonor Arfuch. Em seguida, tratou-se 

da questão dos objetos e da materialidade na poesia de Manoel de Barros, a partir do que Hans 

Ulrich Gumbrecht e Paul Zumthor formularam. Por fim, verificou-se a demanda acerca da 

encenação na poesia de Manoel de Barros e observou-se tanto o objeto, o brinquedo-poema, 

quanto a ação de brincar de poesia, relacionando-se a estética da ordinariedade de Manoel e o 

brinquedo em suas particularidades, para tanto, foram pertinentes as contribuições teóricas de 

Walter Benjamin, Giorgio Agamben, Michel Manson, Johan Huizinga, entre outros pensadores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Manoel de Barros, poesia brasileira, materialidade, infância, brinquedo, 

memórias inventadas. 
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ABSTRACT 

 

 This research proposes a critical reading of the poetry of Manoel de Barros in view of 

the preoccupation with the poetic exercise present in his work. In fact, there is a dynamic game 

characterized by a poetry that wants to be reflexive while evoking the materiality made "toy". 

 The metapoetry, frequent in this work, make it clear that the poet's desire is to achieve 

something that is prior to the word and therefore intends to place himself on the principle of 

what can be said, so it is recurrent to use references such as the child , the birds and / or the 

wanderers. This primitive / primordial situation seems to be the frontier between perceiving the 

world and things and conceptualizing them. That is, between the sensory perception and the 

organization of the meaning of these things in language, a "crossing" happens, a displacement 

from one condition to another. 

 In view of this, it was possible to inquire how poetry performs as a toy and art of playing 

through the "trans-use" of language, that is, to think of the relations between toy and poetry, 

observing the possibility of being instruments that enable the displacement between signifiers 

and meanings. In order to do so, the main corpus of this research consisted of the book 

Memórias Inventadas, As infâncias de Manoel de Barros, published in 2010. The critical 

reading first observed the memorialistic aspect of the work, exploring the biographical-fictional 

place of poetic writing, with the help of Leonor Arfuch. Next, the question of objects and 

materiality was dealt with in the poetry of Manoel de Barros, from which Hans Ulrich 

Gumbrecht and Paul Zumthor formulated. Finally, the demand for the staging of Manoel de 

Barros's poetry was verified and the object, the toy-poem, and the play of poetry were observed, 

relating the aesthetics of Manoel's ordinariness and the toy in their particularities, the theoretical 

contributions of Walter Benjamin, Giorgio Agamben, Michel Manson, Johan Huizinga, among 

other thinkers were pertinent. 

 

KEY WORDS: Manoel de Barros, Brazilian poetry, materiality, childhood, toy, invented 

memories. 
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1 INTRODUÇÃO 

O que é a necessidade de escrever versos senão a vergonha de chorar? 

O que é o desejo de fazer arte senão o adultismo p'ra brinquedos?1 

 

 A história desta dissertação se inicia ainda na graduação, quando a minha filha, de então 

nove anos, assim como nos versos de Oswald de Andrade, ensinou-me que a “poesia é a 

descoberta das coisas que eu nunca vi”.2. Na aula em que era passado o documentário Só dez 

por cento é mentira. A desbiografia oficial de Manoel de Barros, a criança encanta-se com a 

poesia.  

 Se infância e poesia eram (e ainda são), em minha vida, elementos tão presentes, quase 

indissociáveis, naquele momento, pareceu interessante desenvolver um projeto de pesquisa que 

se aproximasse da minha vivência visto que se apresentava, para mim, uma nova perspectiva 

de leitura da poesia Manoel de Barros. 

  No decorrer das leituras e com a percepção sobre o que o poeta declara a respeito de 

seu ofício de escritor, foi-se amadurecendo a ideia de pensar essa poesia a partir das referências 

trazidas por ela mesma, bem como das poucas explicações que o próprio Manoel deu: 

 

As primeiras percepções do mundo a criança que tem, quando nasce. E essas primeiras 

percepções são usadas por mim, na minha poesia. E completadas com o conhecimento 

que adquiri através das leituras do mundo.3 

 

 Ingenuamente, acreditei que construiria a minha dissertação aos moldes do Manoel: 

usando as percepções da criança e suplementando-as “com o conhecimento que adquiri através 

das leituras do mundo”. Escrever sobre (com?) “simplicidade” pareceu-me quase o oposto da 

escrita acadêmica. E, essa observação foi importante para desconstruir a ideia de que a poesia 

de Manoel de Barros, por valorizar o que é “simples”, seria menos complexa.  

 Ao perceber que essa poesia propõe o desmanche das palavras em todos os vieses 

possíveis (e impossíveis!) e que “esse desmanche em natureza é doloroso e necessário se elas 

quiserem fazer parte da sociedade dos vermes”4, pude dimensionar que, embora agradável, o 

 
1  «Saudação a Walt Whitman». Álvaro de Campos - Livro de Versos. Fernando Pessoa. (Edição crítica. 

Introdução, transcrição, organização e notas de Teresa Rita Lopes.) Lisboa: Estampa, 1993.-241.  

2  Referência ao poema: “aprendi com meu filho de dez anos/ que a poesia é a descoberta/das coisas que eu 

nunca vi”, de Oswald de Andrade. 

3  Declaração de Manoel de Barros no documentário Língua de Brincar. 

4  Verso de “Latas”, poema do livro Memórias Inventadas. 
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caminho era muito mais árido do que a impressão inicial. Diante das exigências da escrita 

acadêmica, minha estratégia de leitura/escrita foi agarrar-me aos poemas, ciente de que, ao 

submetê-los à sistematização crítica, necessariamente já estava indo na contramão do que 

Manoel de Barros acreditava: “Poesia é para incorporar. Poesia explicada deixa de ser poesia.”5.  

 Usar o próprio texto para pensar a respeito do exercício de escrita é prática recorrente 

nos livros de Manoel de Barros. A reflexão sobre a atividade de poeta está presente em toda a 

sua obra, o que se confirma através da presença insistente dos metapoemas. Se, por um lado, a 

atitude metapoética parece se inscrever na tradição da poesia moderna em sua tendência à 

autorreflexão; por outro, parece que o poeta funda uma teoria de poesia personalíssima, 

denominada pelo próprio como “A estética da Ordinariedade”. O poeta usa a linguagem, 

especialmente protagonista em sua obra, para (des)explicar o que é poesia. O eu poético, 

frequentemente criança, ou andarilho, busca a “despalavra”, uma espécie de “origem”, que 

privilegia, portanto, toda a potencialidade da escrita. Diante disso, procurei fazer uma leitura 

crítica da poesia de Manoel de Barros tendo em vista essa preocupação com o exercício poético 

presente em sua obra. Na verdade, almejei verificar a existência de um jogo dinâmico 

caracterizado por uma poesia que se quer reflexiva ao mesmo tempo em que evoca a 

materialidade feita “brinquedo”. 

  As palavras são finitas, mas seus arranjos são infinitos, explica Manoel de Barros, 

bebendo na fonte de Roland Barthes6. A língua é possibilidade de transformação do dizer, do 

não-dizer, e também de fazer com que o não-dizer diga. A língua é “matéria de poesia”.7   A 

língua é, portanto, instrumento de atualização constante e, antes dela, estaria o indizível, o 

silêncio. Talvez por isso o eu lírico, em um determinado momento, afirme: “Só uso a palavra 

pra compor meus silêncios” (BARROS, 2010, p. 47). O que o poeta tenta expressar é algo que 

ainda não foi dito, e mais, ele reconhece que ainda não existem palavras para dizê-lo. Então, 

trabalha obsessivamente essa “matéria”, destituída da sua significação original, deslocada, ao 

ponto de entulho, corrompida, em busca de novas combinações que possam expressar o que se 

deseja. Esse parece ser o procedimento escolhido para alcançar a tal “despalavra”, a palavra 

ágrafa, “...que fosse nem um risco de voz”8, como diz o verso de um dos seus poemas. Essa 

 
5  Declaração de Manoel de Barros registrada no documentário: Só dez por cento é mentira. 

6      Em entrevista, Manoel de Barros cita  Roland Barthes: “Os temas do mundo são pouco numerosos e os 

arranjos infinitos- falou Barthes” (BARROS, Manoel de. Encontros. ORG. Adalberto Müller. Rio de Janeiro: 

Beco do Azougue, 2010, p.46). 

7       Livro Matéria de Poesia, 1970. 

8   BARROS, 2013, p. 341. 
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situação primitiva/primordial parece ser a fronteira entre perceber o mundo e as coisas e 

conceituá-los. Isto é, entre a percepção sensorial e a organização do sentido dessas coisas em 

linguagem, acontece uma “travessia”, deslocamento de uma condição para outra.  

 O prefixo latino trans significa “para além de”, “através” e pode indicar travessia, 

deslocamento ou mudança. Portanto, utilizo o termo “trans-uso” para referir-me à ação de 

modificar um objeto até expropriá-lo da sua função inicial, questionando, então, a identificação 

desse objeto no mundo. E reconheço no brinquedo e na poesia, possibilidades de fazer tal 

travessia. 

 Dissertar sobre a obra de um poeta que pensou, elaborou, escreveu e sentiu poesia 

durante quase um século foi um grande desafio. Propor um recorte nessa leitura, também. Mas, 

a partir das próprias “Fontes”9 que ele estabelece como referência, encontrei a possibilidade de 

um trajeto: “A criança me deu a semente da palavra.” (BARROS, 2010, p. 147), “cochichou-

me” ao ouvido um dos versos de Manoel de Barros.  

 O que quero dizer é que essa busca pelo “primordial” vai ao encontro da infância, por 

diversas razões: a criança quando está aprendendo a falar e possui um vocabulário escasso, 

torna-se especialista em combinar as palavras de formas diferentes, inusitadas, com o objetivo 

de comunicar-se. Além disso, para as crianças, a linguagem não é a única forma de expressão 

bem como, para elas, a inventividade e a imaginação são mais latentes, e ficam muito evidentes, 

principalmente, nas brincadeiras. Desse modo, para um poeta que procura uma palavra original, 

primeira, a criança serve de inspiração, fonte, referência. 

 Por outro lado, não é possível afirmar se é a infância que serve de inspiração para a 

poesia ou se é a poesia, em sua ânsia pela “despalavra”, que vai ao encontro da infância. O que 

se pode dizer é que, nessa poesia, a infância possui um papel de destaque. De fato, o poeta 

associa a atividade de escrita tanto ao universo linguístico quanto ao imaginário infantil. O 

assombro de avistar todas as coisas como se fossem olhadas pela primeira vez, permite às 

crianças fazerem uma espécie de “trans-uso” dos objetos, transformando-os infinitamente em 

brinquedos diferentes, ação que possibilita a analogia com a atividade do poeta quando “trans-

usa” as palavras para torná-las poesia.  

 Diante disso, foi possível indagar de que maneira a poesia realiza-se como brinquedo e 

arte de brincar pelo “trans-uso” da linguagem. Assim, este trabalho pensa as relações entre 

 
9   Título de um dos poemas do livro Memórias Inventadas: As infâncias de Manoel de Barros. 
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brinquedo e poesia observando a possibilidade de serem “realidades” que possibilitam o 

deslocamento entre significantes e significados. 

 Manoel de Barros propõe o “criançamento do idioma”, isto é, escrever poesia que não 

esteja acorrentada à significação ou à restrita prescrição gramatical. O que o poeta deseja é 

“fazer o verbo pegar delírio”, construir novos arranjos, explorar todos os sentidos, reconhecer 

a materialidade das palavras. “Criançar” é verbo que figura liberdade, infância é brincadeira e 

poesia é brinquedo verbal. 

 Para a leitura feita nesta dissertação, foi escolhido o livro Memórias Inventadas. As 

Infâncias de Manoel de Barros, publicado em 2010. A proposta inicial de Memórias Inventadas 

era compor uma autobiografia-ficcional, em três livros que representassem as três fases da vida: 

infância, maturidade e velhice. Esses livros foram publicados com os subtítulos A infância 

(2004),  A segunda infância (2006) e  A terceira infância (2008), e foram reunidos em volume 

único na edição de 2010.   

 Manoel de Barros afirma: “Tenho um lastro da infância, tudo o que a gente é mais tarde 

vem da infância.”10 Isto é, o poeta reconhece a importância desse período em sua vida e parece 

verificar a possibilidade de performatizá-lo no decorrer do tempo da existência e da obra. A 

reunião desses três livros ocorre com a publicação de 2010, edição que serviu de base para esta 

pesquisa. 

 A publicação, que mistura memória e invenção, e em que se teoriza ficcionalmente o 

exercício de escrita poética a partir da percepção da criança que brinca, pode ser lida por meio 

do enfoque “poesia-brinquedo”, uma chave que abre portas para outros estudos de poesia. Ao 

buscar o início e lá encontrar-se com crianças que brincam, o poeta parece apreender uma 

importante lição para a escrita de poesia: escrever ultrapassa a significação, é uma atividade 

que se refaz e se renova constantemente, que perpassa o sentido, mas não se encerra nele. Ou 

melhor, a percepção conceitual é apenas parte da construção do sentido do poema. A palavra, 

nas mãos do poeta, compreende uma realidade material que pode ser comparada à dos 

brinquedos nas mãos de uma criança: tanto pelo potencial lúdico, imaginário de um objeto que 

se propõe brinquedo, quanto pela capacidade de transformar todas as coisas do mundo em 

brinquedos.  

 
10  Entrevista concedida a André Luís Barros. Disponível em: http://www.jornaldepoesia.jor.br/barros04.html , 

acessado em 26/11/2016, às 19h e 45 min. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/barros04.html
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Logo, pensar a poesia como brinquedo é observá-la em seu aspecto material, em tudo o 

que interfere na construção do sentido, não sendo, necessariamente, significado. Essa é uma 

discussão sobre a materialidade da palavra poética, presença constante no livro escolhido para 

essa pesquisa. Comumente, os estudos de poesia estão muito atrelados ao predomínio da 

interpretação do texto poético. Esse trabalho pretendeu desenvolver uma observação que não 

perdesse de vista a tensão entre os efeitos de sentido e os efeitos de presença nos poemas, que 

procurou voltar o olhar para essa materialidade e, portanto, para essa poesia que se faz 

brinquedo. 

  Sob essa perspectiva, propôs-se, de um lado, o estudo de um livro de Manoel de Barros 

ainda pouco explorado; de outro, um caminho de investigação que contribuísse para a produção 

crítica acerca do poeta e da poesia brasileira. 

 De fato, pensar em uma categoria de objeto, especificamente o brinquedo, como chave 

de leitura para a obra de Manoel de Barros parece ser um caminho ainda desconhecido, mas 

que sugere uma possível aproximação ao intuito expresso pelo poeta segundo o qual a atividade 

poética é comunhão: 

- Difícil de entender, me dizem, é sua poesia, o senhor concorda? 

- Para entender nós temos dois caminhos: o da sensibilidade, que é o entendimento do 

corpo; e o da inteligência que é o entendimento do espírito. 

Eu escrevo com o corpo 

Poesia não é para entender mas para incorporar 

Entender é parede: procure ser árvore. (BARROS, 2013, p. 163) 

 

 O interlocutor, no poema citado, interpela o sujeito lírico afirmando que existe uma 

dificuldade em entender essa poesia. Levando em conta que a noção de entendimento está 

atrelada à significação, ao sentido, àquilo que é apreensível pela inteligência (como consta nos 

dicionários), pode-se perceber que esses versos expõem um caminho preferencial para a leitura 

desses poemas: entender com o corpo, incorporar. Quando afirma “Eu escrevo com o corpo”, 

enuncia tanto o óbvio: que o exercício de escrita envolve mãos, olhos, cérebro, etc.; quanto 

reforça o potencial “sensível” presente em sua escrita, que não pode ser desprezado.  

 Manoel de Barros parece dialogar, em sua poesia, com o que Hans Ulrich 

Gumbrecht tratou acerca da tensão existente entre o sentido e a presença. O que Gumbrecht  

propõe é um meio de lidar intelectualmente com determinadas experiências de um modo não 

exclusivamente interpretativo. A inquietação do teórico se dá ao observar a necessidade, nos 

estudos de Humanidades, da atribuição de sentido para todos os fenômenos que são observados. 

Para ele, isso ocorre em consequência das dicotomias estabelecidas na modernidade, em que a 
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interpretação, o “espírito” estaria em uma instância superior ao corpo, a matéria. Contrário ao 

que considera uma excessiva valorização da hermenêutica, Gumbrecht (e o próprio Manoel de 

Barros, em certa instância) busca observar fenômenos que podem ser experimentados tanto fora 

da linguagem, quanto dentro dela, sem estarem, necessariamente, carregados de significação. 

A “produção de presença” é um modo de estar no mundo das coisas e não fora dele, como um 

observador que se aparta do mundo que observa. Com isso, ambos – teórico e poeta - convocam 

uma materialidade, uma presença que não se confunde com o processo interpretativo, 

preocupado em encontrar sentidos, mas que também não nega tais efeitos. 

 Manoel de Barros procura fazer com que o leitor experimente coisas para além do 

conceitual, ativando outras formas de percepção, como a auditiva e a visual (o verso, o ritmo, 

a musicalidade) e, ao mesmo tempo, experimenta a linguagem, rompe com a sua significação 

prévia, estabelece novas combinações, corporifica os elementos. Na abordagem dessa poesia, 

portanto, é preciso considerar essa presença. 

 Pensar a respeito da produção de presença nos poemas selecionados suscitou uma 

reflexão sobre “...o papel do corpo na leitura e na percepção do literário” (ZUMTHOR, 2000, 

p.28). Muitas vezes centrada na presença oral, a poesia manoelina tem por hábito a remontagem 

da fala da criança (ou do andarilho), atitude um tanto quanto performática (de acordo com o 

que Zumthor define como “perfomance” no texto literário), ou seja, coloca em cena o efeito, o 

tempo, o lugar, a atividade de locução, a finalidade de transmissão e a resposta do interlocutor, 

facilitando a determinação do contexto real e do alcance textual. Além disso, foi necessário 

observar questões pertinentes ao brinquedo e/ou à brincadeira, uma vez que esses temas são a 

proposta central da leitura que proponho para o livro Memórias Inventadas. A esse respeito, as 

contribuições decorrentes das reflexões propostas de Walter Benjamin (História Cultural do 

Brinquedo e Brinquedo e Brincadeira, 2012), Michel Manson (História dos brinquedos e dos 

jogos, 2002) e Johan Huizinga (Homo ludens, 2014) foram bastante fecundas. 

 Ao me debruçar sobre o brinquedo e/ou a brincadeira, a noção de infância, embora não 

constituísse o eixo principal da investigação, também foi considerada com certo cuidado. Para 

esse fim estabeleci como referência as reflexões desenvolvidas por Giorgio Agamben em 

Infância e História. Os ensaios escritos por Agamben, ao questionarem os limites entre 

linguagem e não-linguagem, auxiliaram-me a pensar especialmente nas rupturas e 

re/des/construções linguísticas propostas por Manoel de Barros e presentes na performatização 

da criança pela linguagem. 
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 O caráter multifacetado da discussão teórica suscitada por Memórias inventadas incluiu 

a leitura de obras como O espaço biográfico, de Leonor Arfuch, já que o livro escolhido como 

objeto desta pesquisa evoca a memória (mesmo que ficcionalmente) desde o título, e, portanto, 

não havia como fugir dessa questão. Para pensá-la, mostrou-se necessário recorrer a fontes 

como Arfuch e Lejeune em seu trabalho já bastante conhecido: O pacto autobiográfico. 

 Além desses autores, o livro que reúne algumas entrevistas dadas por Manoel de Barros, 

Encontros – Manoel de Barros, organizado por Adalberto Müller, também serviu como suporte 

da pesquisa, bem como dois importantes documentários: Só dez por cento é mentira. A 

desbiografia oficial de Manoel de Barros (2009) e Língua de Brincar (2006). O processo, 

portanto, se instituiu a partir da leitura crítica dos poemas, espaço/momento em que se 

entrecruzaram a referências teóricas e a fortuna crítica. 

 Em suma, a abordagem crítica de Memórias Inventadas foi desenvolvida a partir de 

eixos teóricos que considerassem a materialidade da poesia; o brinquedo, a brincadeira e a 

infância; as memórias. 

 Sem dúvida, a concepção de pesquisa e sua realização refletem na estrutura dada a esta 

dissertação. Por conseguinte, o primeiro capítulo desta dissertação intitulado “Poesia e 

Memória”, aborda o aspecto memorialístico da obra estudada. Decerto, não se propôs um estudo 

aprofundado acerca da memória, como se poderia esperar em um trabalho que tivesse a 

finalidade de investigar aspectos do discurso memorialístico no livro, antes se almejou situar a 

escrita de Manoel quanto a categorias como a autobiografia. No subcapítulo: “O elemento 

biográfico na poesia de Manoel de Barros”, foi feito um apanhado das especificidades presentes 

nos poemas, que ajudam a perceber a presença de um “espaço biográfico” nessa poesia. Já no 

subcapítulo capítulo: “Reminiscência e criação poética”, procurou-se observar de que modo a 

constituição desse “espaço biográfico” é importante para a escrita desses poemas. 

 O segundo capítulo, “Poesia do Ordinário”, trata a questão material na poesia de Manoel 

de Barros. Isto é, foi observada a tensão que existe entre o sentido e a presença nos poemas de 

Memórias Inventadas. No subcapítulo: “A Estética da Ordinariedade de Manoel de Barros”, 

procurou-se desenvolver uma reflexão sobre os caminhos originários, ordinários, ínfimos, em 

que se destacam os objetos “inúteis” (dejetos, cacos, pedaços, brinquedos...) que servem para a 

construção dos poemas. Na seção subsequente, “A materialidade do ordinário”, observou-se 

como a discussão de autores como Hans Ulrich Gumbrecht e Paul Zumthor, associada a 
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demandas por uma maior atenção às materialidades vai ao encontro de uma poética que se volta 

para a relevância do corpo e da materialidade na poesia.  

 Por fim, no terceiro e último capítulo desta leitura de Memórias Inventadas: “Poesia ao 

grau de brinquedo”, verifiquei a presença da encenação na poesia de Manoel de Barros e 

observei tanto o objeto, o brinquedo-poema, quanto a ação de brincar de poesia. Em “Infância 

e brinquedo”, se relacionam a estética da ordinariedade de Manoel e o brinquedo em suas 

particularidades e, em “Brincadeira e Invenção”, as noções de brinquedo e brincadeira revelam-

se, enfim, uma proposta de leitura para Memórias Inventadas, uma vez que são objeto e ação 

que compreendem em si o jogo entre o que se é, o que se pretende e o que podem vir a ser todas 

as coisas, inclusive as palavras, quando “trans-usadas” pelo poeta. 

 Ao longo do caminho, me deparei com a afirmação contundente de Manoel de Barros  

dizendo que a poesia não foi feita para dar noção, nem para construir conceitos, mas sim para 

aumentar o mundo, trans-fazê-lo, comungá-lo. Acredito que este trabalho tenha me permitido 

desenvolver uma leitura que, embora tentasse explicar,  tenha permanecido atenta à lição de 

poesia de Manoel e, por isso, ajudou a  “incorporar” alguns versos a minha fala (e a minha 

existência), a tal ponto que, às vezes, é difícil distinguir o que eu disse do que foi dito pela 

poesia nessa “...brincadeira séria de rir”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11  Referência aos versos de “Poeminha em língua de brincar”: “… a palavra tem/ que chegar ao grau de 

brinquedo/ para ser séria de rir.”. (BARROS, 2013. p.467) 
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2 POESIA E MEMÓRIA 

Lembro um menino repetindo as tardes naquele 

quintal.12 

 

 Pensar o título do livro desta pesquisa, Memórias Inventadas. As Infâncias de Manoel 

de Barros, é compreender, antes da leitura dos poemas, que se trata de um livro que faz das 

ideias, das sensações e das impressões adquiridas ao longo do tempo, substrato para a invenção 

poética. Porém, a epígrafe, constituída de um único verso: “Tudo o que não invento é falso.” 

(BARROS, 2010, p.7), confere condição elevada à invenção, ao passo que parece retirar a 

gravidade do caráter biográfico da obra, já que afirma ser justamente a invenção a responsável 

pela não correspondência com a realidade. A consequência lógica do verso/epígrafe do livro - 

quando se retira a negação e substitui o vocábulo “falso” por um antônimo -, é: “Tudo o que 

invento é verdadeiro (ou real, legítimo, autêntico, fidedigno, etc.). 

 O movimento de negação e afirmação associado aos sentidos das palavras “falso” e 

“verdadeiro”(gerado pela leitura da epígrafe), observado em correlação ao título do livro, parece 

estabelecer a primeira “regra” para essa brincadeira de “infâncias” (utiliza-se aqui o termo 

“regra”, tanto porque o poeta, ao longo de sua atividade poética, deixa pistas sobre o seu ofício 

- e essa epígrafe parece ser uma delas -, quanto porque, se mais de um indivíduo brinca, as 

regras fazem parte da estrutura da brincadeira.). Título e epígrafe, em associação semântica, 

bem como a leitura e a observação da obra de Manoel de Barros, esclarecem que, seja lá o que 

houver de lembrança, ou o que estiver guardado na memória para a posteridade, isso foi 

trabalhado por um poeta até atingir a “verdade” de invenção. 

 Sob a perspectiva memorialística-biográfica do livro, que não é o foco dessa pesquisa, 

mas que não pode ser ignorada, o que se observa é um “pacto” implícito entre poeta e leitor, à 

luz da explicação acerca da diferença entre ficção e autobiografia feita por Phillipe Lejeune, no 

livro O pacto autobiográfico. Para Lejeune, o que distingue a ficção da biografia (considerando 

que essa reflexão, em certa medida, pode ser estendida à análise de elementos autobiográficos 

nos textos poéticos) não tem a ver apenas com a elaboração estilística, mas depende do “pacto” 

estabelecido entre autor e leitor, pois é este “acordo” que nos situa se o texto é ficcional ou 

referencial. Porém, longe de fazer com que o leitor reconheça no poeta uma autoridade por meio 

da ideia de “pacto” proposta por Lejeune, assim como Paul de Man pensou em seu ensaio 

 
12  Fragmento XX do poema “Uma didática da invenção”, localizado na primeira parte de O livro das 

ignorãças. 
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Autobiografy as de-facement, será considerada a correlação entre os sujeitos (leitor-autor) 

envolvidos no processo de escrita-leitura, visto que ambos determinam a reflexão dos textos. 

Portanto, o aspecto memorialístico em Memórias Inventadas será verificado a partir da ideia de 

“espaço biográfico” proposta por Leonor Arfuch, em que as ideias de Lejeune e De Man se 

suplementam e são reformuladas por meio da proposta dialógica de Mikhail Bakhtin. 

 No caso da poesia de Manoel de Barros, então, o “pacto” estabelecido (ou o espaço 

biográfico no qual o leitor está inserido) parece estar resumido nos versos: “… noventa por 

cento do que/ escrevo é invenção, só dez por cento é mentira”(BARROS, 2013, p. 361). Desse 

modo, o poeta parece eximir-se da responsabilidade do trato com uma verdade que não seja 

inventada, poetizada, ao passo que liberta o leitor da autoridade que um elemento “verídico” 

confere aos textos. 

 Em entrevista, Manoel de Barros explica: 

 
O que informa a palavra poética são as nossas memórias fósseis. Nós moramos nas 

nossas antecedências. De lá que a palavra nos traz. Saímos sempre em lanhos. Depois 

é preciso limpar as palavras. Dessa forma elas são autobiográficas. Trazem nossa 

feição, nossos conflitos, nossos desencontros. Lá, nas nossas antecedências, estamos 

nus, estamos verdadeiros. Li em John Ruskin, numa tradução de terceira mão, que ‘a 

verdade do poeta só pode ser inventada’. E o nosso Drummond, quando lhe 

perguntavam coisas sobre sua vida, dizia: ‘Eu estou todo em meus poemas’. 

(BARROS, 2010, p. 95) 

 

 A declaração do poeta reforça a ideia de que existem, de fato, dados biográficos em seus 

poemas, inclusive, essas “memórias fósseis” são as responsáveis por “informar” a palavra 

poética. Isso significa, então, que as memórias servem como uma espécie de base para a poesia, 

já que, para o poeta, memórias são “casa”. É a palavra, contudo, que retira o poeta desse lugar 

de memórias por meio do trabalho de escrita, da arqueologia de poesia, da invenção. 

 Esse capítulo vai tratar, portanto, da memória e biografia, visto que são aspectos 

importantes para introduzir as noções de infância e, principalmente, de brinquedo, sem esquecer 

do “pacto” estabelecido por Manoel de Barros com o leitor e do que nos ensinou Fernando 

Pessoa sobre o poeta ser um fingidor.13 

 

 

 

 
13 Referência aos versos do poema “Autopsicografia” de Fernando Pessoa:  “O poeta é um fingidor/ Finge tão 

completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente.” 
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2.1 O elemento biográfico na poesia de Manoel de Barros 

 

 As lembranças, ao mesmo tempo que parecem estar em todos os poemas do livro e 

remeter à vida do autor, aproximam o leitor de vivências pessoais, ou mesmo de histórias que 

podem até formar o arcabouço da memória de quem lê. Em outras palavras, a “pessoalidade” 

presente em Memórias Inventadas extrapola os limites do biográfico no momento em que se 

torna também uma espécie de lembrança daquele que o lê. A marcação de tempo e lugar na 

narrativa dos fatos colabora com essa identificação entre texto e leitor: “Naquele outono, de 

tarde, ao pé da roseira de minha/avó, eu obrei.” (BARROS, 2010, p.19). O quintal, a avó, as 

travessuras são dados muito genéricos, elementos que cabem em muitas infâncias, bem como 

as brincadeiras com a turma, as primeiras experiências sexuais, os castigos, a “fabricação” de 

brinquedos por parte da própria criança, etc... O fato de muitos poemas estarem em primeira 

pessoa também coloca autor e leitor muito mais próximos daquilo que está sendo contado. 

 Por outro lado, alguns elementos próprios da vida de Manoel de Barros podem ser 

identificados nesses poemas (e isso pode ser afirmado a partir da leitura da reunião de 

entrevistas organizada pelo professor Doutor Adalberto Müller, assim como através das 

informações fornecidas pelos documentários Só dez por cento é mentira e Língua de Brincar, 

cujas referências completas se encontram no fim deste trabalho): o menino que queria ser 

escritor, o espaço físico, as personagens (como Cabeludinho e Bernardo), a época em que o 

poeta conheceu Os Sermões de padre Antônio Vieira, as indicações sobre as fontes dessa poesia, 

etc. Esses elementos estão presentes em todos os poemas porque são, de acordo com a teoria 

instituída pelo poeta, as suas referências. Por meio dessas referências, associadas ao trabalho 

de escrita poética, ele constrói a sua obra.  

 O poema “Fraseador”, do qual destaco um fragmento abaixo, é emblemático quando se 

pensa no aspecto memorial do livro: 

 

Hoje eu completei oitenta e cinco anos. O poeta nasceu de treze. 
Naquela ocasião escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na 

fazenda, contando que eu já decidira o que eu queria ser no meu futuro. 

Que eu não queria ser doutor. Nem doutor de curar nem doutor de 

fazer casa nem doutor de medir terras. Que eu queria era ser fraseador.  

[…]  

(BARROS, 2010, p. 39) 

 

 A indicação sobre o desejo de se tornar escritor desde a infância bem como o fato de o 

poema começar com o eu poético afirmando que, naquela data, completou oitenta e cinco anos, 
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faz com que o leitor, inevitavelmente, leia “a história do Manoel” nesses versos. Todavia, a 

narrativa acerca da carta para os pais, que informava sobre a decisão de ser “fraseador”, não 

pode ser tomada como um acontecimento “real”, não há registro da veracidade dessa 

informação, e esse registro não parece ser necessário, uma vez que o “pacto” instituído entre 

autor e leitor é o de poetizar memórias inventadas, e isso foi destacado por Leonor Arfuch em 

O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea: 

 

Não se tratará então de adequação, da “reprodução” de um passado, da captação “fiel” 

de acontecimentos ou vivências, nem das transformações “na vida” sofridas pelo 

personagem em questão, mesmo quando ambos – autor e personagem – 

compartilharem o mesmo contexto. Tratar-se-á, simplesmente, de literatura… 

(ARFUCH, 2010. p.55) 
   

 Arfuch, nessa citação, refere-se ao espaço biográfico nas narrativas, para depois 

estender o seu pensamento a outros gêneros textuais, principalmente, a entrevista. Embora a 

autora não mencione o gênero poesia, é importante refletir sobre as questões apresentadas, para 

pensar a presença das memórias no livro estudado. Principalmente quando ela ressalta o fato de 

que a literatura não possui o compromisso de se adequar ou reproduzir essa ou aquela realidade, 

mesmo se poeta e eu poético, por vezes, partilharem as mesmas situações, como foi verificado 

no fragmento de “Fraseador”. 

 Outro aspecto relevante é: não se pode perder de vista que o conteúdo do texto (no caso, 

do poema), que perpassa as memórias, está atrelado a um trabalho de construção poética. O 

poema em destaque acima é elaborado dentro de um desarranjo sintático característico na 

poética de Manoel. Os versos aproximam-se da oralidade, há uma desestabilização de regência 

(que ocasiona a presença da preposição complementando indiretamente um verbo intransitivo: 

“O poeta nasceu de treze.”), observa-se a oscilação entre tempos verbais (pretéritos perfeito, 

mais-que-perfeito e imperfeito, futuro do pretérito), assim como a repetição de palavras para 

reforçar a ideia do que se diz (“nem doutor de...nem doutor de...”). Tudo isso faz com que o 

poema se afaste do caráter memorialístico, para se aproximar um pouco mais da engenharia de 

criação, da invenção, uma vez que é o trabalho com a palavra que confere ao texto o status de 

poesia. O mais significante não é a referencialidade, mas o modo como isso se apresenta no 

texto, a sua capacidade autorreflexiva: 

 

… a construção narrativa, os modos de (se) nomear no relato, o vaivém da vivência 

ou da lembrança, o ponto do olhar, o que se deixa na sombra; em última instância, que 
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história (qual delas) alguém conta de si mesmo ou de outro eu. (ARFUCH, 2010. p. 

73) 
  

Em outras palavras, não são as lembranças narradas (ou poetizadas) que conferem a 

significação do texto, mas o trabalho com esses dados por meio da palavra poética. O que vai 

produzir sentido ao texto é o resultado da tensão entre o que foi escolhido contar (e nessa seleção 

cabem, então, os fatos mais marcantes, o que não se perdeu da memória, o que seria produtivo 

do ponto de vista do escritor, etc.) e o modo como foi contado (nesse ponto entra tudo o que se 

relaciona à prática do escritor). 

 Por mais que toda e qualquer afirmação contundente seja perigosa para um trabalho de 

pesquisa, pode-se assegurar que a palavra é a protagonista da obra de Manoel de Barros. 

Também para a observação da presença de elementos memorialísticos no texto poético (bem 

como nos outros aspectos abordados nesta pesquisa), a linguagem presentifica-se como a 

grande personagem dos poemas. Como já foi dito, não são as lembranças ou os dados que são 

trazidos para essa poesia que têm papel de destaque, mas sim o modo como as palavras são 

trabalhadas para transcrever essas informações para os poemas.  

 O poema “Aula” traz à cena poética essa mistura entre recordação e exercício de escrita: 

      

Nosso Profe. de Latim, Mestre Aristeu, era magro 
e do Piauí. Falou que estava cansado de genitivos,  

dativos, ablativos e outras desinências. Gostaria 

agora de escrever um livro. Usaria um idioma 

de larvas incendiadas. Epa! O profe. falseou-ciciou 

um colega. Idioma de larvas incendiadas! Mestre 

Aristeu continuou: quisera uma linguagem que 

obedecesse a desordem das falas infantis do que 

as ordens gramaticais. Desfazer o normal há de 

ser uma norma. Pois eu quisera modificar nosso 

idioma com minhas particularidades. Eu queria 

só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse 

mais atraente do que o dejá visto. O desespero 

fosse mais atraente do que a esperança. Epa! o 

profe. desalterou de novo – outro colega nosso 

denunciou. Porque o desespero é sempre o que não 

se espera. Verbi gratia: um tropicão na pedra 

ou uma sintaxe insólita. O que eu não gosto é 

de uma palavra de tanque. Porque as palavras do 

tanque são estagnadas, estanques, acostumadas. 

E podem até pegar mofo. Quisera um idioma de larvas  

incendiadas. Palavras que fossem de fontes e não 

de tanques. E um pouco exaltado o nosso profe. 

disse: Falo de poesia, meus queridos alunos. Poesia 

é o mel das palavras! Eu sou um enxame! Epa!… 

Nisso entra o diretor do Colégio que assistira 

à aula de fora. Falou: Seo Enxame espere-me no 

meu gabinete. O senhor está ensinando bobagens 
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aos nossos alunos. O nosso mestre foi saindo da 

sala, meio rindo a chorar. 

(BARROS, 2010, p. 113) 

  

Ao narrar um acontecimento em uma aula de latim, e descrever o modo com que o 

professor se refere à poesia, em muitos momentos do poema, é possível confundir a voz do eu 

poético com a do poeta, bem como a do professor de latim com a do eu poético. Tal efeito não 

parece inocente, porque a pluralidade de vozes que emanam do poema traz, em uníssono, a 

seguinte mensagem: o desejo da poesia é que palavra seja manuseada e transformada, em um 

movimento de desconstrução de sentidos e estruturas, dando-lhe novas combinações, que 

resultam em poemas.  

 No caso de “Aula”, é um fato potencialmente “real” ou verossímil, que serve de base 

para a reflexão linguística, mais do que isso, para a declaração de que a poesia carrega consigo 

“...um idioma de larvas incendiadas!”. Então, a expressão de um evento possivelmente 

memorialístico se dissipa no pensamento sobre as palavras e no modo como são trans-usadas 

em poesia. 

 Por isso, parece possível afirmar que as informações que remetem à biografia estão em 

segundo plano, embora seja imprescindível acessar o espaço biográfico dessa obra para a leitura 

que aqui se propõe. Para Leonor Arfuch, o espaço biográfico é entendido como “...um espaço 

de múltiplas formas, gêneros e horizontes de expectativa.” (2010, p.58). A poesia de Manoel 

de Barros e, principalmente, o livro Memórias Inventadas, cabem, portanto, nesse espaço. 

 A perspectiva dialógica do texto deve ser observada com cuidado, mesmo quando esse 

texto traz à tona os aspectos memoriais, afinal, o autor/poeta é um “... sujeito que se expressaria 

através do discurso a outro que se constitui através dele.” (ARFUCH, 2010, p. 11). Sabe-se que, 

mesmo que o leitor não seja ingênuo e perceba a cisão entre sujeito e objeto, narrador/eu poético 

e autor/poeta, existe um prestígio na enunciação biográfica (decorrente da sensação de 

suplementação do sentido trazida por uma narrativa de “vida real”) que não pode vedar a 

expansão, a ampliação de uma leitura para além da biografia. 

  Aproximar-se do espaço biográfico é uma maneira de ampliar o horizonte da leitura, 

transitar entre memória e invenção e estabelecer um diálogo fecundo com a poesia. No poema 

“Aula”, mais do que verificar a lembrança de uma possível aula de latim, observa-se o trabalho 

de poeta, que traz informações intertextuais (a expressão francesa déjà vu, a expressão latina 

Verbi gratia, as referências próprias ao estudo do Latim e da Língua Portuguesa), bem como 

demonstra uma heterogeneidade semântica e sintática na escrita, em que a informalidade oral 
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convive em harmonia com estratégias mais elaboradas (o “Epa!” do “profe. de Latim” coexiste 

com verbos conjugados no pretérito mais-que-perfeito, que são mais comumente ligados a 

contextos formais de escrita). Em outras palavras, as memórias em “Aula” parecem estar mais 

a serviço da fundação de uma teoria de poesia - em que o poeta pretende “...modificar nosso 

/idioma com minhas (no caso, suas) particularidades. /… só descobrir e não descrever.” -, do 

que para a construção de uma narrativa (ou um poema) de acontecimentos passados. 

 Outro poema importante para pensar o espaço biográfico em Memórias Inventadas é 

“Corumbá revisitada”: 

A cidade ainda não acordou. O silêncio do lado de 

fora é mais espesso. Dobrado sobre os escuros 

dormem os girassóis. Eu estou atoando nas ruas 

moda moscas sem tino. O sol ainda vem escorado por 

bando de andorinhas. Procuro um trilheiro de cabras 

que antes me levava a um porto de pescadores. 

Desço pelo trilheiro. Me escorrego nas pedras 

ainda orvalhadas. Passa por mim uma brisa com asas 

de garças. As garças estão a descer para as margens  

do rio. O rio está bufando de cheio. Há bugios 

ainda nas árvores ribeirinhas. Logo os bugios 

subirão para as árvores da cidade. O rio está  

esticado de rãs até os joelhos. Chego no porto 

dos pescadores. Há canoas embicadas e mulheres 

destripando peixes. Ao lado os meninos brincam de 

cangapés. De pedras ainda não sumiram os orvalhos. 

Batelões mascateiros balançam nas águas do rio. 

Procuro meus vestígios nestas areias. Eu 

bem recebia as pétalas de sol em mim. Queria saber 

o sonho daquelas garças à margem do rio. Mas não 

foi possível. Agora não quero saber mais nada, só  

quero aperfeiçoar o que não sei. 

(BARROS, 2010, p. 163) 

 

 Longe de ser uma descrição do lugar no qual o poeta viveu a sua primeira infância, o 

poema, localizado no livro na parte intitulada A Terceira Infância, é, como o próprio título diz, 

uma revisitação à cidade de Corumbá. Tal fato sugere, portanto, uma revisitação àquela infância 

a qual só se pode acessar através das impressões, dos rastros, das incursões pelos campos da 

memória. No caso do poema, isso ocorre mais uma vez, por meio das palavras, isto é, são os 

arranjos linguísticos que vão criar as imagens que se pretende acessar, e, levando em 

consideração o modo de escrever poesia de Manoel de Barros, os elementos naturais estão 

fortemente presentes, tanto porque se destacam na paisagem narrada, quanto porque fazem parte 

da vivência mesma do poeta.  

 O léxico selecionado conduz o leitor na incursão proposta pelo poema (quando se fala 

de bugios ou cangapés) e o trecho “Procuro meus vestígios nestas areias” parece revelar que 
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estar ali (ou falar desse lugar) após esse lapso temporal não é a mesma coisa do que era estar 

ali, em um outro tempo. Ao procurar seus vestígios no solo de Corumbá, o eu poético procura 

o menino que ele foi, que ali viveu, e esse encontro só se faz possível por meio da capacidade 

criativa do poeta. 

 Escrever sobre o desejo de descobrir os sonhos das garças à beira do rio e sobre a 

percepção de que isso não é possível, não é o mesmo que descrever uma paisagem em que 

existem garças à margem do rio. O poeta quer ir além do que se sabe. E é no exercício de 

aperfeiçoar o “não saber”, justamente porque reconhece que há muito de “falta” na existência 

humana (muito mais do que a presença das coisas que a memória pode reter), que parece residir 

a essência dessa poesia.  

 A descrição das memórias, por si só, não faz um texto literário. É necessário o 

empenho/trabalho do escritor, para transformá-las em literatura. O que se sabe é que os vestígios 

da experiência, as histórias que foram contadas, os textos lidos ao longo da vida tornam-se, para 

a maioria dos escritores, engrenagens de literatura, e transportar tudo isso para os textos tem 

muitas justificativas possíveis: talvez pelo desejo de transcendência, de posteridade; ou pela 

necessidade de fabulação; e, principalmente, para a construção de uma identidade, que se dá na 

articulação entre perda e restauração, movimento tão característico nas memórias. 

Paradoxalmente, trazer o biográfico para a obra é um meio de não revelar nada sobre si, 

conforme observou Manoel de Barros: 

 

Há muitas maneiras de não dizer nada sobre nós. As memórias são a melhor maneira. 

Pra dizer a verdade, no meu caso, o que eu faço é aumentar o que não me aconteceu. 

Acho que o inconsciente é o lugar onde as palavras ainda estão se formando. Ali é o 

porão da poesia. Depois que a palavra sai do porão, temos que limpá-las de suas 

placentas. Dói mais enxugar o escuro das palavras. (2010, p. 166). 

 

 Quando o poeta afirma que a inscrição da memória no texto é um modo de não dizer 

nada sobre si mesmo, parece explicar o fato de que a reincidência biográfica (ou melhor, a 

repetição de uma memória no texto, porém com a diferença espaço-temporal do acontecimento 

real), faz com que se produza uma oposição: ao mesmo tempo que gera um sentimento de 

completude, essa plenitude é alcançada por meio de uma seleção daquilo que o escritor acredita 

ser “próprio” de si. Esse paradoxo implícito na filiação dos dados biográficos na literatura 

alimenta o processo de construção de identidade dos sujeitos.  

 “Aumentar o que não aconteceu” parece estar associado à necessidade de fabulação na 

vida, reconhecida por Bakthin (1997, p.140) como o “...caráter aberto, inacabado, cambiante, 
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do processo vivencial, que resiste a ser fixado, determinado por um argumento.”. E, por meio 

dessa “autocriação” o poeta parece assentar a sua teoria de poesia, que consiste em trazer do 

inconsciente, de algo anterior à palavra (ou o mais próximo possível da origem), o alicerce da 

poesia. 

 Ao afirmar que o porão da poesia é o inconsciente, Manoel aproxima-a da esfera que se 

afasta da razão e prioriza os desejos, as sensações, as percepções, as intuições e também as 

memórias, tão faladas até aqui. Limpar as placentas das palavras recém saídas desse porão 

parece ser a parte “racional” do processo de criação. “Enxugar o escuro das palavras” é 

inquietante porque, quando acabam de “nascer”, elas podem adquirir qualquer forma ou 

significado, são livres.  

  

2.2 Reminiscência e criação poética 

 

 No documentário Só dez por cento é mentira, Manoel de Barros afirma: “Não sou 

biografável”. Essa declaração corrobora a leitura de “espaço biográfico”, em que se admite a 

presença de dados do “real” no poema, mas se tem consciência de que não há compromisso 

algum com uma lógica poética que seja expressão da verdade dos acontecimentos. O mais 

interessante é perceber a maneira com que essas memórias auxiliam o processo de criação 

poética.  

 Maria Cristina Cardoso Ribas, em artigo sobre esse mesmo documentário, fez uma 

observação importante (que pode ser utilizada na leitura de Memórias Inventadas), o 

documentário (bem como o livro) “...ultrapassa as fronteiras convencionais do chamado 

registro documental” (RIBAS, 2013, p.69). É fato conhecido que Manoel de Barros sempre foi 

um sujeito reservado, evitava entrevistas e, mais ainda, registros em vídeo. O poeta não era 

dado a falar de si. Muito do que se sabe sobre ele (ou quase tudo) é inferido por seus poemas, 

porém, essas informações não podem conduzir a uma crença na veracidade dos dados contidos 

ali: 

 

Ao ler a obra poética produzida, numa relação contínua e solidária poesia e vida 

biográfica, acabamos creditando à palavra poética a responsabilidade da explicação 

original, e erigindo um Manoel de Barros muito pessoal, apoiado numa ilusória 

garantia de verdade autoral. (RIBAS, 2013, p.71) 
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 Ribas ressalta o cuidado que se deve ter na percepção do biográfico em Manoel de 

Barros, para que não se faça uma leitura limitada dessa poesia, que acabe por desprezar a 

importância dessa criação poética ao ampará-la apenas em uma descrição do real. Desse modo, 

a noção de memória, desde o início desta pesquisa, está atrelada ao exercício de escrita, à 

capacidade inventiva e criativa do poeta, capaz de “trans-fazer” as memórias com as palavras. 

 Memórias Inventadas acarreta uma vertigem, em que constantemente se desconfia da 

verdade, porém, sem jamais negá-la. Essa vertigem conduz a noção de “Delírios”, recorrente 

nos poemas de Manoel de Barros e que, inclusive, é título de um deles, presente em A Terceira 

Infância: 

 

Eu estava encostado na manhã como se um pássaro 

à toa estivesse encostado na manhã. Me veio uma 

aparição: Vi a tarde correndo atrás de um 

cachorro. Eu teria 14 anos. Essa aparição deve  

ter vindo de minhas origens. Porque nem me 

lembro de ter visto nenhum cachorro a correr de 

uma tarde. Mas tomei nota desse delírio. Esses 

delírios irracionais da imaginação fazem mais bela  

a nossa linguagem. Tomei nota desse delírio 

em meu caderno de frases. Àquele tempo eu já guardava 

delírios. Tive outra visão naquele mês. Mas preciso 

antes contar as circunstâncias. Eu exercia um 

pedaço da minha infância encostado à parede da 

cozinha do quintal de casa. Lá eu brincava de 

cangar sapos. Havia muitos sapos atrás da cozinha. 

A gente bem se entendia. Eu reparava que os sapos 

têm o couro das costas bem parecido com o chão. 

Além de que eram o chão e encardidos. Um 

dia eu falei pra mãe: Sapo é um pedaço de chão 

que pula. A mãe disse que eu estava meio variado. 

Que sapo não é um pedaço de chão. Só se fosse no 

meu delírio. Isso até eu sabia, mas me representava 

que sapo é um pedaço de chão que pula. Hoje estou 

maiorzinho e penso no Profeta Jeremias. Ele tanto 

lamentava de ver a sua Sião destruída e arrasada 

pelo fogo que em casa lhe veio esta visão: Até 

as pedras da rua choravam. Ao escrever a um amigo, 

mais tarde, na paz de sua casa, se lembrou do 

delírio: até as pedras da rua choravam. Era tão 

bela a frase porque irracional. Ele disse. 

(BARROS, 2010, p.175) 

 

 A origem etimológica da palavra “delírio”, do latim, delirium, remete a “sair dos trilhos”, 

afastar-se da realidade. Portanto, quando o poeta associa os dados de sua poesia a delírios, ele 

afasta esses dados de uma correspondência com a realidade. Em outras palavras, o 

entendimento de que o “delírio” se faz presente nessa poesia reafirma a ideia de que não se 
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pode buscar ali uma descrição real dos acontecimentos. Mas de que maneira se lê um poema, 

como o que foi destacado acima, sem fazer a correlação automática com o menino de 14 anos 

que desejava ser escritor e que, ao fazê-lo, buscou o tempo todo aproximar-se do menino que 

foi e nunca deixou de ser?  

 A resposta não é simples, contudo, quando se tenta criar a imagem de um menino (ou 

de um pássaro) encostado na manhã, conforme os primeiros versos do poema destacado 

sugerem, consegue-se perceber que há ali muito mais do que a narrativa reminiscente da 

infância. Em tudo o que o poeta escolhe mostrar, há o que se esconde, e isso também é parte 

importante do poema, seleção que acontece no exercício de escrita, processo de criação. 

 Ao mesmo tempo em que o eu poético afirma ver “a tarde correndo atrás do cachorro”, 

ele assume não se lembrar de ter visto “nenhum cachorro a correr da tarde”: são apenas “delírios 

irracionais”, pleonasmo que reforça esse afastamento da racionalidade. Porém, se o poeta busca 

se distanciar da racionalidade no sentido de não pretender narrar acontecimentos verídicos, é 

perceptível a presença dessa racionalidade quando se trata do trabalho de escritor. Os “delírios 

irracionais”, como o do trecho: “Sapo é um pedaço de chão que pula!”, são transplantados para 

o poema e, nessa operação, misturam-se, também e principalmente, memórias e invenção. 

 É importante lembrar que, assim como afirmou Octavio Paz: “A leitura do poema tem  

grande semelhança com a criação poética.” (2012, p.33). Isto é, o leitor também participa do 

processo de criação, desse modo, pode-se pensar em poesia, por si só, como um manancial de 

subjetividades. Os sujeitos da escrita e/ou da leitura estão sempre cercados por referenciais 

próprios, e, por isso, essa escrita e/ou leitura dos poemas resulta da confluência de muitos 

“olhares”. Esses “olhares” podem ser tanto do menino encostado à parede da cozinha no quintal, 

a analisar o couro do sapo, a anotar os seus delírios, quanto o olhar do leitor desavisado, ou o 

de tantos pesquisadores que se debruçaram sobre a poesia de Manoel de Barros. Todos esses 

“olhares” participam do processo de “re-criação” dos textos. E esse fato invalida uma 

perspectiva completamente memorialística em poesia, o que, de modo algum parece limitar o 

horizonte poético, pelo contrário. 

 É inevitável dispensar a reflexão sobre a proposta inicial do livro Memórias Inventadas, 

visto que se pretendeu desenvolver uma espécie de poética das lembranças, separadas em três 

fases da vida do poeta, as quais, no fim, conservaram-se “infâncias”. É o menino e seu quintal, 

o menino e a natureza, o menino e a brincadeira, o menino e seus delírios, que estão presentes 

nas páginas do livro. As Infâncias de Manoel de Barros trazem à cena um “tempo-espaço” que 
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fomenta tanto as memórias quanto a imaginação. A “Peraltagem” da criança torna-se 

instrumento do poeta: 

 

O canto distante da sariema encompridava a 

tarde. 

E porque a tarde ficasse mais comprida a gente 

sumia dentro dela. 

E quando o grito da mãe nos alcançava a gente  

já estava do outro lado do rio. 

O pai nos chamou pelo berrante. 

Na volta fomos encostando pelas paredes da casa pé 

ante pé. 

Com receio de um carão do pai. 

Logo a tosse do vô acordou o silêncio da casa. 

Mas não apanhamos nem. 

E nem levamos carão nem. 

A mãe só que falou que eu iria viver leso 

fazendo só essas coisas. 

O pai completou: ele precisava de ver outras 

coisas além de ficar ouvindo só o canto dos 

pássaros. 

E a mãe disse mais: esse menino vai passar 

a vida enfiando água no espeto! 

Foi quase. 

(BARROS, 2010, p.167) 

 

 Quando o eu poético se diz menino que some dentro de uma tarde e tem como 

preocupação única a observação da natureza até perder de vista a hora de voltar à casa, parece 

querer representar o descompromisso e a liberdade latente nas crianças. Devido a esse “espírito” 

livre, a infância simboliza um “tempo-espaço” da vida em que se pode contemplar, descobrir, 

experimentar. Logo, o poeta busca a permanência na infância, mesmo que isso seja impossível, 

já que “o tempo só anda de ida”14 e ainda não se aprendeu a “amarrar o tempo no poste.”15. Para 

o poeta, é a poesia a única capaz de fazer isso, “suspender” o tempo, a sua passagem, permitir 

que um homem maduro permaneça na infância. E ele parece fazer isso com o auxílio das 

reminiscências, transformadas em poemas. 

 
14  Manoel de Barros, em entrevista a Bosco Martins, 2007, declara: 

 “O Tempo só anda de ida. 

A gente nasce, cresce, envelhece e morre. 

Pra não morrer 

É só amarrar o Tempo no Poste. 

Eis a ciência da poesia: 

Amarrar o Tempo no Poste!"  

15  Idem 
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“Enfiar a água no espeto” ou “carregar água na peneira”16 são exercícios de ser criança, 

ou poeta. E corresponde a criar imagens, com a linguagem, que fujam ao senso comum, que 

abriguem o inesperado e que não atendam a uma lógica pré-determinada. O conhecimento das 

coisas muitas vezes impede o indivíduo de percebê-las novamente, com todas as suas 

potencialidades, reprime as tentativas, por acreditar que a consequência de algo é, 

necessariamente, a frustração. Em outras palavras, ao saber que quando se carrega água na 

peneira, a maior parte dela (ou toda) escorre, e se perde, ao entender que não é possível carregar 

água no espeto, ao compreender que a realidade já está posta, e não pode ser modificada, o 

impulso de criação é tolhido, o que não é bom para a poesia. 

 O poeta busca o início por acreditar que “criar começa no desconhecer.” (BARROS, 

2010, p.159). Mas, se ele é um adulto e já conhece muitas coisas, procura, então, acessar, através 

das memórias, a época em que não conhecia quase nada; ou observar os seres que se aproximam 

do estado natural; e até mesmo performatizar a infância. Essas estratégias auxiliam o processo 

criativo e a construção do poema. 

 A travessura do poeta é, portanto, não acreditar em nenhum conceito determinado, nem 

em estruturas linguísticas que seriam “adequadas” ao poema, nem nas experiências sensoriais 

que já teve, nem na já conhecida percepção dos elementos do mundo ou da natureza. O poeta é 

um transgressor, porque recusa definições para tudo o que já viu e viveu, e exercita a difícil 

tarefa de tentar perceber todas as coisas como se fosse a primeira vez. Isso está explícito no 

poema “Peraltagem” aqui destacado, em que, novamente, a oralidade se faz presente, 

novamente se depara com versos inexplicáveis como: “O canto distante da sariema 

encompridava a tarde.” e, novamente, se tem um eu poético menino, em seu quintal, a observar 

a natureza, a vivê-la. Esse menino permite o retorno aos fragmentos da memória, do tempo, do 

espaço do mundo em que se pode existir sem a mediação das concepções fixadas previamente. 

 Leonor Arfuch (2010, p. 112) observa que, narrar um acontecimento é um modo de 

“humanizar o tempo”, visto que o texto coloca o tempo do mundo, o tempo do relato e o tempo 

da leitura em convergência. Essa reflexão reforça a ideia de que o poeta, ao inventar memórias, 

e contá-las, atinge o objetivo de situar-se no tempo em que desejar, ou seja, completa a sua 

tarefa “transgressora”. Perceber essa “suspensão”(ou convergência) temporal é, portanto, 

compreender um pouco melhor esse constante movimento de retorno à infância, às lembranças, 

é entender que existe, como foi ressaltado também por Arfuch, o “tempo físico do mundo, como 

 
16  Referência ao poema “O menino que carregava água na peneira” (BARROS, 2013, p.453) 
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uniforme e contínuo, e o tempo psíquico dos indivíduos, variável segundo suas emoções e seu 

mundo interior.” (Idem, p.113). 

 Os poemas em Memórias Inventadas são bastante “narrativos”, e, como se sabe, um 

relato, em que existem personagens, uma sequência temporal de acontecimentos, resoluções, 

etc., parece dar certa estrutura a própria vida, criar uma identidade. O “relato” poético em “O 

menino que ganhou um rio” é um exemplo dessa tensão entre vida e linguagem, poesia e 

experiência, memória e invenção: 

 

Minha mãe me deu um rio. 

Era dia de meu aniversário e ela não sabia 

o que me presentear. 

Fazia tempo que os mascates não passavam 

naquele lugar esquecido. 

Se o mascate passasse a minha mãe compraria rapadura 

Ou bolachinha pra me dar. 

Mas como não passara o mascate, minha mãe me 

deu um rio. 

Era o mesmo rio que passava atrás da casa. 

Eu estimei o presente mais do que fosse uma  

rapadura do mascate. 

Meu irmão ficou magoado porque ele gostava 

do rio igual aos outros. 

A mãe prometeu que no aniversário do meu 

irmão 

Ela iria dar uma árvore para ele. 

Uma que fosse coberta de pássaros. 

Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera ao 

meu irmão. 

E achei legal. 

Os pássaros ficavam durante o dia nas margens  

do meu rio 

E de noite eles iriam dormir na árvore do meu irmão. 

Meu irmão me provocava assim: a minha árvore 

deu flores lindas em setembro. 

E o seu rio não dá flores! 

Eu respondia que a árvore dele não dava 

piraputanga. 

Era verdade, mas o que nos unia demais eram 

os banhos nus no rio entre pássaros. 

Nesse ponto nossa vida era um afago! 

(BARROS, 2010, p.159) 

 

 Nem biografia, nem ficção, ambos ao mesmo tempo, e nenhum dos dois. A poesia de 

Manoel de Barros não aceita limitações de gênero ou tipologia textual, por isso é tão 

interessante, pelo oscilar constante: da semelhança absurda entre autor e eu poético, ou entre eu 

poético e leitor, até a não correspondência entre os interlocutores nesse processo de enunciação, 

fato que provoca o estranhamento, o susto, o inesperado. O habitual, o genérico, o ínfimo e/ou 
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o despropósito, a surpresa, são fatores que atraem o leitor aos poemas, devido à oportunidade 

de reconhecer o outro e se reconhecer, em diálogo, não por grandes feitos, mas pelo que (leitor, 

autor e texto) têm em comum, ou incomum. 

 A relação entre irmãos, o ciúme do presente de aniversário, a cumplicidade entre eles, 

os retratos comuns da infância, contados no poema acima, associam-se ao despropósito (poético, 

e portanto, completamente justificável) de ganhar um rio ou uma árvore cheia de pássaros. Ao 

mesmo tempo que o poema conduz o leitor pelo caminho supostamente familiar de uma 

narrativa, onde se cria a “pseudo-segurança” a respeito da compatibilidade entre o que é contado 

e a realidade, o poeta, travesso, desestabiliza essa confiança acerca da veracidade dessas 

memórias, porque cria imagens poéticas tais como a da vida sendo um afago.  

 É mesmo muito difícil desprender a pessoa do poeta quando se trata de Manoel de 

Barros. E quanto mais fundo se mergulha em sua poesia, mais distante dos limites entre quem 

é quem nos sentimos. À medida que o “eu” se coloca nos poemas como em: “Eu bem ouvi a 

promessa que a mãe fizera ao/ meu irmão”, no poema acima, ou “Eu não amava que botassem 

data na minha existência” (BARROS, 2010, p. 133) e também em “Eu tive uma namorada que 

via errado” (Idem, p. 121), torna-se laborioso separar o homem do poeta, o poeta do eu poético, 

a reminiscência da invenção. Em entrevista, Manoel tenta fazer essa distinção: 

 

O poeta cabe dentro do cidadão Manoel de Barros, mas também não cabe. Tem hora 

quando leio aves, não cabe. Tem hora quando ouço aves, cabe. Somos diferentes. Eu 

mexo com palavras. O outro é fazendeiro de gado. Enquanto o cidadão mantém a casa 

em ordem, o poeta cultiva irresponsabilidades. Eu sou o rascunho de um sonho. Ele é 

pessoa da terra. Eu tenho um entardecer de angústias. E o outro vai pro bar se esquecer. 

Recebo no meu olho beijamento de águas. Me sinto um ralo de sabedoria. E o outro 

zomba de mim. Gosto de me multiplicar todos os dias lendo frases de Gênesis. Ele se 

compadece de mim. A inércia é meu ato principal. Ele mexe com boi. (BARROS, 

2010, p.99) 

 

 Porém, a sensação que fica é a de que, na verdade, o “outro” é o homem comum, o 

cidadão. Manoel é o poeta, que mexe com as palavras, que cultiva irresponsabilidades, que tem 

um entardecer de angústias, que possui “um ermo enorme dentro do olho” (BARROS, 2010, 

p.187). Assim ele se declara, como sendo esse o seu “eu”, e essa declaração nos coloca, 

novamente, à deriva. Sabe-se que esse “outro” existe, mas, se, ao que parece, ele é coadjuvante, 

o poeta acaba por misturar-se aos poemas, e isso exige o constante esforço da separação entre 

o que é imaginação (dele e do leitor) e o que é realidade. (Ou coloca em questão precisamente 

essa tentativa crítica de demarcações e definições.). Esse é um esforço inútil, porque, na 
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realidade, o processo de criação supõe o estabelecimento de um espaço em que essas distinções 

não fazem sentido. 

 Desse modo, parece mais proveitoso deixar um pouco de lado o trabalho de dissociar 

uma coisa e outra e começar a pensar que a reminiscência é matéria mesmo de poesia, isto é, a 

experiência vivida, a memória, é transmudada em poesia. Então, soa perfeito o título Memórias 

Inventadas, porque sintetiza a ideia apresentada até aqui: de que um fato banal na infância pode 

ser acessado através da memória e permitir profundas analogias poéticas, como se observa no 

poema “Lacraia”: 

 

Um trem de ferro com vinte vagões quando descarrila, 

ele sozinho não se recompõe. A cabeça do trem ou seja 

a máquina, sendo de ferro não age. Ela fica no lugar. 

Porque a máquina é uma geringonça fabricada pelo 

homem. E não tem ser. Nem tem destinação de Deus. Ela 

não tem alma. É máquina. Mas isso não acontece com a  

lacraia. Eu tive na infância uma experiência que  

comprova o que falo. Em criança a lacraia sempre me 

pareceu um trem. A lacraia parece que puxava vagões. 

E todos os vagões da lacraia se mexiam como os vagões 

de trem. E ondulavam e faziam curvas como os vagões 

de trem. Um dia a gente teve a má ideia de descarrilar 

a lacraia. E fizemos essa malvadeza. Essa peraltagem. 

Cortamos todos os gomos da lacraia e os deixamos no 

terreiro. Os gomos separados como os vagões da máquina. 

E os gomos da lacraia começaram a se mexer. O que é 

a natureza! Eu não estava preparado para assistir  

àquela coisa estranha. Os gomos da lacraia começaram 

a se mexer e se encostar um no outro para se emendarem. 

A gente, nós, os meninos, não estávamos preparados 

para assistir àquela coisa estranha. Pois a lacraia 

estava se recompondo. Um gomo da lacraia procurava o  

seu parceiro parece que pelo cheiro. A gente como que 

reconhecia a força de Deus. A cabeça da lacraia estava 

na frente e esperava os outros vagões se emendarem. 

Depois, bem mais tarde eu escrevi este verso: Com 

pedaços de mim eu monto um ser atônito. Agora me indago 

se esse verso não veio da peraltagem do menino. Agora 

quem está atônito sou eu. 

(BARROS, 2010, p.81) 

 

 O poema faz uma comparação entre a lacraia despedaçada pela travessura de criança e 

o descarrilar do trem. Essa comparação não é feita à toa, tem como base uma reflexão 

importante, que visa a distinguir as coisas que têm “ser” (o bicho) das que não têm “ser” (a 

máquina). A comparação entre o que é fabricado e o natural é uma constante na poesia de 

Manoel, como se constata no poema “Sobre Sucatas”, em que os brinquedos inventados 

parecem ser mais valorizados e a “modernidade” citadina não tem muito valor para o menino 
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do interior: “...O mundo era/ um pedaço complicado para o menino que viera da roça. Não vi/ 

nenhuma coisa mais bonita na cidade que um passarinho.” (Idem, p. 71). O estranhamento dos 

meninos sobre a “vida” que permanecia na lacraia, mesmo em pedaços, embasa o pensamento 

a respeito da predominância da natureza sobre a máquina, posição assumida por essa poesia. 

 A narrativa que se constrói em “Lacraia”, iniciada com a comparação entre o bicho e a 

máquina, desdobra-se em outra comparação: o bicho e o homem. Esse homem, assim como a 

lacraia, admite-se fragmentado, e reconhece a sua capacidade de remontar-se, tão assombrado 

e aturdido quanto o próprio bicho, por instinto, devido a sua “alma”, a seu “ser”.  

 E não é sem susto que o eu poético admite que a recordação de menino fez com que, 

bem mais tarde, na segunda parte do Livro sobre nada (intitulada “Desejar Ser”), publicado em 

1996, o poeta escrevesse o verso: “Com pedaços de mim eu monto um ser atônito.” (BARROS, 

2013, p. 313). Verso que se repete no poema “Lacraia”, em A Segunda Infância do livro 

Memórias Inventadas. Esse livro retoma alguns versos de outras publicações, reconfigurando-

os para auxiliar a invenção destas memórias, como no poema “Cabeludinho” que retoma o verso: 

“Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de Ateu.”(Idem, p. 43), publicado inicialmente 

em Poemas concebidos sem pecado, primeiro livro do poeta, de 1937; ou na própria epígrafe: 

“Tudo o que não invento é falso.”(IBIDEM, p.319), “emprestada” também do Livro sobre nada 

(3ª parte). 

 A pergunta indireta, no poema “Lacraia”: “Agora me indago/ se esse verso não veio da 

peraltagem do menino.”, quase que parece responder afirmativamente: sim, as peraltagens de 

menino inventaram muitos poemas. O poeta traz das suas “...raízes crianceiras a visão 

comungante e oblíqua das coisas.”(Ibidem, 2010, p.187), e essa retomada de versos apenas 

ratifica que existe muito de biográfico nos inventos de poesia que se apresentam aqui. Porque, 

mesmo que o dado contado não tenha acontecido na vida real, o verso já havia existido na vida 

do poeta, tornando-se, portanto, um elemento passível de rememorar. Dito de outro modo, se 

os poemas de Manoel de Barros são parte da sua narrativa de vida, a retomada de alguns versos, 

em edições posteriores, pode ser considerada, em certa instância, o registro de uma história. 

 Pensar as memórias em um livro de poesia ao modo como foi feito durante esta pesquisa 

é exercitar o desapego à noção de narrativa memorialística em termos documentais, 

comprometidos com a “verdade”. A ideia de “verdade” é bastante relativa ao se verificar que 

tudo passa a ser real a partir do momento em que é criado, conforme diz o poema epígrafe de 

Memórias Inventadas: “Tudo o que não invento é falso.” (BARROS, 2010, p.7). O ato de 
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criação poética, e das artes em geral, é um dado importante para essa discussão sobre a  

“verdade”, mesmo que seja uma verdade inventada. E é justamente no sentido de “verdade” (ou 

vida, ou relato de memórias) que se constrói, desde o início, sob o alicerce da invenção, que 

poeta, leitor e poesia se percebem em liberdade. Essa liberdade é uma proposta poética de 

Manoel: a liberdade sintática e semântica, a liberdade dos sentidos, a liberdade do olhar, a 

liberdade de ser, enfim.  
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3 POESIA DO ORDINÁRIO 

 

Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma 

e que você não pode vender no mercado 

como, por exemplo, o coração verde 

dos pássaros, 

serve para poesia 

 

As coisas que os liquenes comem 

- sapatos, adjetivos - 

têm muita importância para os pulmões da poesia 

 

Tudo aquilo que a nossa  

civilização rejeita, pisa, mija em cima, 

serve para poesia.17 

 

 

 Manoel de Barros funda a sua própria teoria de poesia e a expressa através dos 

metapoemas, que estão presentes em toda a sua obra. Nomeou-a “Estética da Ordinariedade” e 

explica:  

 

“Poeta em mim é pois um sujeito que se quer remendar. Ele quer remendar-se, ele 

quer redimir-se através dessas pobres coisas do chão. […] Me parece que olhando 

pelos cacos, pelos destroços e pela escória eu estaria tentando juntar fragmentos de 

mim mesmo espalhados por aí. Eu estaria me dando a unidade perdida. E que obtendo 

a redenção das pobres coisas eu estaria obtendo a minha redenção. (Só os fragmentos 

nos unem?) (BARROS, 2010, p.61) 
 

 O poeta informa, então, que a sua poesia é feita de fragmentos, pedacinhos de mundo, 

pessoas desimportantes e desobjetos, revistos e reinventados, pois que “transver o mundo”18 

parece ser a alternativa encontrada para se compreender melhor. Manoel declara a sua inaptidão 

para o diálogo, a sensação de falta de algo que não sabe definir bem se é de Deus, de casa ou 

da adolescência, a incapacidade de ação diante de coisas simples da vida e a sensação de 

desconcerto que ele acaba por descontar na poesia, como se somente ela fosse capaz de fazê-lo 

inteiro, completo. Assim como Octavio Paz declarou: “Escrever não tem, talvez, nenhuma outra 

justificativa senão tentar responder à pergunta que um dia fazemos a nós mesmos e que, 

enquanto não recebe uma resposta, não para de nos torturar.” (PAZ, 2012, p.16), Manoel 

 
17 Trecho do poema “Matéria de Poesia”, do livro Matéria de Poesia. (BARROS, 2013, p.136) 

18 Fragmento do poema “As lições de R.Q.”, de o Livro sobre nada. (BARROS, 2013, p. 324) 
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propõe-se à compreensão de si mesmo e do mundo, através de sua poesia. Sabemos que sim, 

ele encontrou a “desexplicação” para as suas questões mais íntimas, e por ela foi salvo: 

 

Sobre elementos que influenciaram minha formação, afora essa inaptidão para o 

diálogo, talvez um sentimento dentro de mim do fragmentário, laços rompidos, o 

esboroo da crença ainda da adolescência, saudade de Deus e de casa, ancestralidade 

bugra, nostalgia da selva, sei lá. A incapacidade de agir também me mutila. Sou pela 

metade sempre, ou menos da metade. A outra metade tenho que desforrar nas palavras. 

Fico montando, em versos, pedacinhos de mim, ressentidos, caídos por aí, para que 

tudo afinal não se disperse. Um esforço para ficar inteiro é que é essa atividade poética. 

(BARROS, 2010, p.42) 

  

 As fontes desses poemas, tantas vezes mencionadas, são os pássaros, os andarilhos e as 

crianças. Os pássaros, por serem livres para fazer ninhos onde quiserem e para partirem a 

qualquer tempo, por terem ensinado o poeta a sonhar. Os andarilhos, pela linguagem própria, 

singular, pela rebeldia de não terem um destino, pela sabedoria da ignorância, pela comunhão 

com a natureza. E as crianças, pela semente da palavra, pela capacidade de brincar. Portanto, 

as principais fontes dessa poesia atendem aos requisitos suscitados pelo poeta: simplicidade e 

liberdade. 

 É importante observar que as três referências usadas por Manoel remetem a formas 

peculiares de “comunicação”: o gorjeio, o canto, a “despalavra”, o balbucio, as “ignorãças”, o 

gaguejar. Isso reafirma o que já foi sinalizado neste trabalho: a linguagem é a protagonista dessa 

estética. “Quanto tem uma palavra de romper em consciência e subconsciência, antes de chegar 

ao papel!” (BARROS, 2010, p. 62), afirma o poeta. E, em consonância com a declaração de 

Adalberto Müller na organização das entrevistas concedidas pelo poeta: “Se elege coisas 

consideradas menores, ou sem valor, é para elevá-las à categoria do Sublime, tarefa que está 

longe de ser modesta.” (2010, p. 23). Então, é preciso desmistificar a ideia de que a escolha 

pelo desimportante, pela valorização das coisas simples, pelos escombros, pelos restos, pelos 

dejetos, é inocente, e atentar, cuidadosamente, para o que é feito da linguagem nessa poesia.  

 Um dos poemas de Manoel de Barros esclarece: 

 

Escrevo o idioleto manoelês archaico (Idioleto é o dialeto que os idiotas usam para 

falar com as paredes e com as moscas). Preciso de atrapalhar as significâncias. O 

despropósito é mais saudável que o solene. (Para limpar das palavras alguma 

solenidade - uso bosta.) Sou muito higiênico. E pois. O que ponho de cerebral nos 

meus escritos é apenas uma vigilância pra não cair na tentação de me achar menos 

tolo que os outros. Sou bem conceituado para parvo. Disso forneço certidão. 

(BARROS, 2013, p. 314) 
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 E, nesses versos, pode-se perceber, como observou Müller (no artigo “O avesso visível”, 

de 2003), que “...a poesia de Manoel de Barros se sustenta num equilíbrio frágil entre o erudito 

e o popular. (…) O encanto das frases de Manoel provém dessa fusão da linguagem arcaica do 

homem do sertão com a melhor tradição clássica da língua.”. Isto é, o poeta viabiliza a 

convivência entre palavras sem nenhuma solenidade como “idiota” e “bosta” com termos 

formais como “conceituado” e “parvo”. E isso não parece uma contradição, já que a sua 

proposta é “ordinária”, podendo ser associada, então, tanto ao que é habitual, corriqueiro, 

comum, quanto ao que é inferior, vulgar ou chulo.  

 Há, na poesia de Manoel de Barros, algo que extrapola os limites do sentido (refiro-me 

aqui à significação das palavras). É uma forma de expressão e, consequentemente, propõe uma 

recepção, que também se dá através de uma experiência sensorial. Em outras palavras, os 

poemas inscrevem-se (e são escritos) em uma ordem diferente, em que existe a determinante 

presença do corpo no espaço poético. De acordo com Octavio Paz, “Poema é um organismo 

verbal que contém, suscita ou emite poesia. Forma e substância são a mesma coisa.” (2012. 

p.22). O termo “organismo verbal” propõe uma palavra viva e essa vida é presença, que 

suplementa os significados expressos no texto poético. Desse modo, tanto Paz quanto Manoel 

parecem acordar que presença e sentido constroem juntos um poema. 

 É sobre (sob?) as sucatas que se inscreve a poesia de Manoel de Barros e, no livro 

Memórias Inventadas, isso é bastante nítido. Perseguidor de inutilidades, o poeta busca, nos 

“achadouros de infâncias”, a matéria para a sua poesia. Nas infâncias inventadas e/ou encenadas 

pelo poeta, ele recicla essas sucatas, transformando-as em brinquedos (ação de “trans-usar” os 

objetos), instrumentalizando-os e fazendo deles ins-“piração” poética. Em outras palavras, o 

poeta recicla memórias e experiências das suas infâncias (como chama as diferentes fases da 

sua vida) para contá-las em seus versos. Nesse processo, desestabiliza o uso corrente das 

palavras e propõe uma maneira diferente de fazer poesia, que pode ser equivalente à ação de 

uma criança que brinca. Ou seja, escrever caracteriza-se também pela possibilidade de 

transformação lúdica dos objetos, da matéria, da palavra, da memória. Essa transformação vai 

ao encontro, muitas vezes, da origem mesma do objeto de poesia, descartando quase sempre o 

caráter prático ou utilitário, e valorizando o exercício da inutilidade: transformação que parece 

estar sempre buscando o início, assim como observa Octavio Paz ao fazer considerações sobre 

o que é poesia: 
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Palavras, sons, cores e outros materiais sofrem uma transmutação quando ingressam 

no círculo da poesia. Sem deixar de ser instrumentos de significação e comunicação, 

transformam-se em “outra coisa”. Essa mudança, ao contrário do que acontece na 

técnica – não consiste em abandonar a sua natureza original, mas em voltar a ela. Ser 

“outra coisa” quer dizer ser “a mesma coisa”: a própria coisa, aquilo que real e 

primitivamente são. (2012, p. 30) 

 

 Quando Octavio Paz fala do ingresso, na poesia, de elementos que não são 

necessariamente do círculo da poesia e que, transformados, tornam-se engrenagens de um 

poema, pode-se perceber semelhança com o que Manoel de Barros teoriza a respeito do seu 

fazer poético. Isto é, além do que uma palavra carrega de significação existem combinações e 

formas infinitas de usar essas palavras, (re)arranjá-las, para que explodam no que realmente são, 

uma espécie de reencontro com o “ser”. Desse modo, podemos afirmar que Memórias 

Inventadas é um livro que pode ser pensado como uma fantástica fábrica de brinquedos verbais 

que, reunidos pelas mãos do poeta, transformaram-se em poesia. Nele, é possível vislumbrar a 

mudança a que se refere Paz, que confere à linguagem uma espécie de busca ao nascimento da 

palavra, o primeiro arrulho ou esgar. A leitura do trecho do poema “Escova” nos ajuda a 

perceber o quanto a busca pelo início é de interesse do poeta: 

 

      Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na  
terra escovando osso. No começo achei que aqueles homens não batiam 

bem. Por que ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando osso. 

Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos. E que eles 

faziam o serviço de escovar osso por amor. E que eles queriam encontrar 

no ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por 

séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras. Porque eu havia 

lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. 

Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro 

das palavras. Eu já sabia que as palavras possuem no corpo  

muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu  

queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada 

uma. Para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. […] 

(BARROS, 2010, p.15) 

 

 Ir atrás dos clamores antigos guardados dentro das palavras é buscar a sua origem, e, 

desse modo, o poeta pensa trabalhar a matéria da sua poesia, como os arqueólogos a escovar 

ossos. Daí também a observação do canto dos pássaros, da língua ágrafa, do “antesmente 

verbal”19, do interesse pela oralidade e da observação da linguagem da criança.  

 
19 Referência a uma expressão presente na parte 16 do poema “Retrato do Artista Quando Coisa”, publicado no 

livro com o mesmo título, em 1998. (BARROS, 2013, p. 341) 
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 Propõe-se, portanto, pensar a poesia a partir da sua realidade material e isso não é, de 

forma alguma, estancá-la de seu sentido interpretativo. É muito mais um movimento de 

ampliação do sentido (ou superação da dimensão hermenêutica como forma única de 

abordagem do texto poético), que passará a se construir a partir da tensão existente entre a 

significação e a presença, a materialidade, o corpo, o espaço do poema.  

 

3.1. A “Estética da Ordinariedade” de Manoel de Barros. 

 

 Volto à discussão Sobre sucatas 20  para compreender melhor a “Estética da 

Ordinariedade” de Manoel de Barros. O substantivo feminino “sucata” significa objeto 

inutilizado que pode estar sujeito a reciclagem, e, portanto, a diferentes/novos usos. Em 

Memórias Inventadas, os objetos assumem essa condição: a escova para escovar palavras, o 

pente perto de ser uma folha dentada, a bola de meia, as latas na beira de uma garça (ou com 

aptidão para passarinhos), os boizinhos de ossos, a fivela de prender silêncios, o parafuso de 

veludo, etc. Todos esses objetos ratificam que as coisas ordinárias são mais estimadas pelo 

poeta.  

 No poema Sobre sucatas, a voz que narra os acontecimentos apresenta uma infância em 

que não havia brinquedos fabricados e, por esse motivo, as crianças construíam, inventavam 

seus brinquedos com os objetos do mundo e a imaginação. Há ainda, nesse poema, uma 

importante constatação: todas as coisas que foram fabricadas por mãos humanas podem ser 

reinventadas, ressignificadas, inutilizadas (ou utilizadas de novas maneiras). Só o que não 

poderia assumir uma existência diferente no mundo seria o “natural”, o que não foi criado por 

homens, e portanto, essas coisas estariam, para o poeta, o mais próximo de “ser” completamente: 

 

Vi que tudo que o homem fabrica vira sucata: bicicleta, avião, automóvel. Só o que 

não vira sucata é ave, árvore, rã, pedra. Até nave espacial vira sucata. Agora eu penso 

uma garça branca de brejo ser mais linda que uma nave espacial. Peço desculpas por 

cometer essa verdade. (BARROS, 2010, p. 71) 
 

 Desse modo, como dito anteriormente, Manoel de Barros funda a sua poesia também a 

partir da sucata produzida pelos restos humanos associada aos elementos da natureza. Para ele, 

é o natural que atende a lógica de permanência. Quando ele repensa os objetos e tenta inseri-

los em nova ordem, essa ordem parece ser a da natureza. Os objetos só adquirem “importância” 

 
20 Título do último poema da parte “A Primeira Infância”, do livro Memórias Inventadas. 
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quando humanizados pelo poeta. O que seria essa humanização? Dar ao objeto características 

personalíssimas tal como no verso: “As coisas não querem mais ser vistas por pessoas 

razoáveis.”(BARROS, 2013, p. 278), que personifica “as coisas”, dando a elas a capacidade de 

não quererem ser vistas nem pela razão, nem de maneira “suficiente”. É característica dessa 

poesia exigir uma experimentação poética que ultrapasse o racional, bem como um olhar que 

transcenda o “mais ou menos”, o meramente aceitável.  

 Desse modo, a “Estética da Ordinariedade” tende a “monumentar o cisco”, valorizar o 

“desimportante” e o “inútil” além de expressar o caráter efêmero, finito das coisas do mundo e, 

portanto, acredita na necessidade do homem em refazê-las, reinventá-las, para que não se perca 

o encantamento advindo do inédito, da novidade, daquilo que consegue sair do lugar-comum e 

convidar à travessia para o ainda desconhecido. Essa travessia acontece quando o limite da 

significação das palavras é ultrapassado e o poeta convoca também o corpo, permitindo a 

experimentação sensorial do texto poético e estabelecendo, assim, uma relação genuína tanto 

da poesia com o espaço que ocupa, quanto do que enuncia com aquele a quem se dirige.  

 Como se pode observar em outro fragmento de “Sobre Sucatas”, que diz: “...Também 

a/ gente fazia de conta que sapo é boi de cela e viajava de sapo. Outra era/ ouvir nas conchas as 

origens do mundo.”(BARROS, 2010, p.71), em que a impressão escorregadia de montar num 

sapo ou o som que ecoa de uma concha quando a encostamos em nosso ouvido, são sensações 

automaticamente reativadas com a leitura desses versos. 

 Parece ser esse o princípio mesmo da poesia de Manoel de Barros. Palavras são 

brinquedos verbais, e o poeta remonta as suas significações através de combinações inusitadas, 

transformando o objeto em algo diferente do que ele se propõe a ser - dando outra (in)utilidade 

a esse objeto – e criando/imaginando outras maneiras desse objeto figurar no mundo (ou no 

poema): “O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras. Fazer coisas desúteis. O nada 

mesmo. Tudo que use o abandono por dentro e por fora.” (BARROS, 2013, p. 303). A escolha 

das palavras para os versos de Manoel não é aleatória, além de estarem sempre coerentes com 

a sua “proposta estética” do  “inútil” e “desvalorizado”, é recorrente a presença daquelas que 

possuem mais de um significado, como o caso de “abandono”, que pode ser tanto a partida de 

algo sem a intenção de volta, quanto a falta de amparo ou cuidado, bem como a sensação de 

relaxamento físico ou mental. Usar o abandono por dentro e por fora é também um convite à 

experiência. A escolha do verbo é clara: usar é servir-se de algo, vestir-se com alguma coisa, 

aproveitá-la, e isso vai além de simplesmente compreender. 
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 No poema “Nomes” (presente na parte A Segunda Infância do livro estudado) são 

citadas algumas palavras (alguns dos principais brinquedos verbais de Manoel) que compõem 

o vocabulário dos meninos daquele tempo. Esse vocabulário é repetido também em entrevista 

concedida pelo poeta, são palavras simples como árvore, água, pedra, sapo, chão…, 

consideradas por ele, elementos fundamentais resgatados da infância, para nortear, comandar a 

sua escrita.  

 

[…] Sei bem que esses nomes fertilizaram a minha 

linguagem. 

Eles deram a volta pelos primórdios e serão 

para sempre o início dos cantos do homem. 

(BARROS, 2010, p.97) 

 

 É importante observar que esses “nomes” vêm sempre acompanhados por verbos que 

sugerem uma experiência física - “...a gente usava lata...”; “...os rios (…) escreviam torto.” 

(Idem) -, como em um jogo onde a regra é estar atento tanto ao significado quanto a participação 

do corpo no espaço do poema. Fertilizar a linguagem com esses substantivos tão comuns é dar 

a eles a (des)importância que o poeta deseja, fazer deles “substantivos verbais” como as lesmas 

e lacraias “...porque se botavam em movimento” (IDEM), sem esquecer que o movimento da 

lesma é um movimento especial por conta da lentidão que o caracteriza. Esse movimento dos 

substantivos não perde o destino principal dessa poesia: “...o início dos cantos do homem.” 

(IBIDEM). 

 Retornar às origens através da redenção de si mesmo com a junção dos cacos, dos 

dejetos, dos fragmentos também é característica da “estética” barrosiana. O poeta afirma que 

“Engrandecer as coisas menores através da linguagem é uma das funções da poesia.” (BARROS, 

2010, p. 52) e define a sua preferência: “Sou mais a palavra arrombada a ponto de escombro. 

Sou mais a palavra a ponto de entulho ou traste.” (BARROS, 2010. p.42-43). Todos os 

elementos que se apresentam nos poemas conferem uma profunda coerência com a proposta 

poética de Manoel, exaustivamente explicada em seus versos.  

 Seria impossível fertilizar uma poesia no solo do desimportante sem propor uma 

discussão sobre a relevância das coisas. Essa reflexão perpassa todo o livro Memórias 

Inventadas (e acompanha toda a obra do poeta), como se observa no poema “Sobre 

importâncias”: 
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[…] Que a 

importância de uma coisa há que ser medida 

pelo encantamento que a coisa produza em nós. 

Assim um passarinho nas mãos de uma criança 

é mais importante para ele do que a Cordilheira 

dos Andes. […] 

(BARROS, 2010, p. 109) 

 

 A importância das coisas não está na função que exercem, nem no serviço que prestam, 

mas no papel que assumem em um determinado contexto em relação a certo sujeito. A 

relevância de algo (inclusive a do fazer poético e da poesia) não está associada à utilidade, mas 

se relaciona com a capacidade que tem de provocar efeitos além da razão, das regras, do 

esperado. Desse modo, um lastro de sol em um lagarto pode ser mais luminoso que o sol 

refletido no mar e uma boneca nas mãos de uma criança pode ser mais importante do que um 

prédio americano famoso.  

 Manoel de Barros busca “desinformar”. A partir da reunião de seres desprezíveis e 

coisas desprezadas e da simplicidade com que enxerga o que é considerado menor, ínfimo, 

cotidiano, o poeta busca humanizar as coisas e coisificar os seres e esse traço está longe de ser 

uma atitude modesta:  

 

Insisto em falar sobre a linguagem. Quem nos tira, aos artistas em geral, do nosso 

quintal e nos leva para nossos altares é a linguagem. Não entra aí o falar de coisas 

maiores ou menores, o que conta é o modo de falar… não sou modesto com relação 

ao meu fazer poético.  Quero dar grandeza às pobres coisas. Quero monumentar o 

cisco e o pobre-diabo. Isso não é ser modesto. Acho até que seja coisa soberba. 

(BARROS, 2010, p. 23) 

 

 Ou seja, a importância só pode ser medida diante do interesse que se tenha pela coisa. 

Por isso palavras simples podem fazer “misérias” na mão do poeta. Manoel afirma que não é 

relevante sobre o que se fala, mas sim o modo como isso pode ser dito. As palavras são 

instrumento e engrenagem da escrita, como os brinquedos nas mãos de crianças.  

 Ainda pensando sobre a importância das coisas no mundo e das ações humanas, o poema 

“Fraseador” apresenta um eu poético que fala sobre a sua escolha profissional, e a compara a 

outras profissões:  

 

Que eu não queria ser doutor. Nem doutor de curar nem doutor de  

medir terras. Que eu queria era ser fraseador. 

(...)Eu queria ser fraseador e não doutor. Então, o meu irmão mais 

velho perguntou: Mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? 

Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu: 

Mas se fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar 
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uma enxada na mão desse menino para ele deixar de variar.   

     (BARROS, 2010, p.39).  

 

 A relevância da profissão de escritor é posta à prova, vista como incapaz de trazer o 

sustento para uma família, fato que se percebe com a insistência no questionamento do irmão. 

A reação do pai é ficar vago e a da mãe é baixar a cabeça. Ambos parecem concordar com o 

questionamento do irmão, já que não apresentam argumentos contra a pergunta recorrente: 

“...esse tal de fraseador bota mantimento em casa?” (IDEM). Por outro lado, o desfecho do 

poema informa que, embora não tenham respondido ao irmão e permanecessem apáticos à 

pergunta incisiva, também não se colocaram contra a decisão do eu poético: “A mãe baixou a 

cabeça um pouco mais. O pai continuou meio vago. Mas não botou enxada.” (IBIDEM). O fato 

de os pais não confrontarem a decisão do filho poeta com a imposição de um trabalho 

considerado mais “útil” ou que traria um retorno financeiro imediato demonstra, novamente, a 

possibilidade de uma existência/vivência inundada pelo “desimportante”. 

 Parece que um pouco de despretensão e desesperança (no sentido de não esperar) aliado 

a muito de observação e trabalho árduo fizeram com que Manoel atingisse o seu objetivo:  

 

Não queria comunicar nada. Não tinha nenhuma mensagem. Queria apenas me ser nas 

coisas. Ser disfarçado. Isso que chamam de mimetismo. Talvez o que chamam de 

animismo que me animava. E essa mistura gerava um apodrecimento dentro de mim. 

Que por sua vez produz uma fermentação. Essa fermentação exala uma poesia física 

que corrompe os limites do homem. (BARROS, 2010, p.58) 
 

 O trecho revela o que Manoel de Barros muito didaticamente demonstrou através da sua 

prática metalinguística: “Poesia não é pra compreender, senão deixa de ser poesia.”21 ou “Eu 

não quero dar informações, eu quero dar encantamento.”22. Isto é, nessa poesia, associam-se 

todos os aspectos levantados anteriormente (a junção de fragmentos, restos e coisas 

desimportantes que são “trans-usadas” no exercício de escrita) e isso resulta em um texto que 

evoca, além de tudo o que é passível de se compreender com a leitura, a vivência, a 

experimentação corporal. Da fermentação decorrente da associação entre experiência e sentido, 

acontece o tal “encantamento” e, através dele, pode-se retornar quase ao primitivo, ao que por 

vezes esquecemos que fomos e que, através dessa poesia, supomos que podemos voltar a ser. 

 Dentre os vários significados elencados pelo Mini Houaiss – Dicionário da Língua 

Portuguesa, “Encantar” tem por definição: envolver(-se) por algo sedutor, maravilhar(-se). 

 
21 Documentário: Só dez por cento é mentira. A desbiografia oficial de Manoel de Barros. 

22 IDEM 
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Acredito que seja esse o “encantamento” ao qual o poeta se referiu e, para que ele aconteça, 

explica, há a mistura entre o que existe e o que se cria, uma tensão entre dois estados de poesia 

que se suplementam e oscilam: sentido e presença. É o permanente convite à experimentação 

não-conceitual, que amplia os nossos “sentidos”: os de sentir e os de entender.  

 Em entrevista, Manoel de Barros declara que não escreve por inspiração, mas por 

excitação. (BARROS, 2010, p. 170) Essa excitação acontece, às vezes, pela sonoridade, às 

vezes, por alguma sabedoria que se revela ali, para ele. As palavras que provocam o poeta são 

as que para ele são importantes. E isso não tem relação apenas com a definição, nem com a 

relevância do que informam, a “excitação” do poeta é fenômeno material, repleto de erotismo: 

 

Se a imaginação emprenha a palavra, ela produz versos. Trabalho maior é dar 

equilíbrio sonoro aos versos. Compor a harmonia. Mas a harmonia eu aprendi no 

gorgeio dos pássaros. (BARROS, 2010, p. 171) 

 

 Apresentam-se, nessa declaração, duas questões:  

 1. O poeta reafirma o que foi ressaltado anteriormente: existe, no exercício poético, uma 

espécie de comunhão entre a imaginação e a palavra, e esse fato evidencia, novamente, a 

coexistência de significação e corporalidade no poema. A “comunhão” a que me refiro é 

essencialmente corporal, pois que “emprenhar” a palavra é fecundá-la, fazê-la conceber, ato 

que nem de longe fica somente no plano da interpretação mas, necessariamente, impõe a 

presença do corpo no poema; 

 2. A tentativa de equilibrar os versos através da sonoridade evidencia a potencialidade 

vocal dessa poesia, não é à toa que Manoel de Barros percorre o trajeto: canto de pássaros - 

“despalavra” – poesia em língua de brincar. Há muito, o estudioso das poéticas da voz, Paul 

Zumthor, percebeu a possibilidade de pensar a poesia vocal também nos textos literários 

escritos e, já que o poeta ressalta, tantas vezes, a presença da voz em sua obra, é necessário 

percebermos, além dela, os demais elementos presentes nesses poemas e a maneira como eles 

se coadunam e apresentam um engajamento do corpo nessa “Estética da Ordinariedade”. 

 Portanto, além de pensarmos a respeito da própria teorização de Manoel de Barros sobre 

o seu fazer poético (e em todas as questões levantadas até aqui), é imprescindível observarmos 

mais detalhadamente de que maneira essa corporalidade se faz presente em seus poemas. 
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3.2. A materialidade do ordinário 

 

 Inicialmente, é necessário esclarecer o conceito de “materialidade” pensado neste 

trabalho. Observar o fenômeno material na poesia é averiguar mais do que o que acontece no 

pensamento do outro, seja ele o poeta que escreve ou o leitor que lê. Perceber a materialidade 

do texto é verificar aquilo que é tangível mas nem sempre apreensível, exclusivamente, por uma 

relação de sentido, é buscar uma maneira de lidar intelectualmente com algumas experiências 

fora da lógica puramente significativa. O caminho de observação escolhido foi sugerido pelo 

próprio Manoel de Barros: “Poesia não é para compreender mas para incorporar” (BARROS, 

1990, p.212). Se para o poeta, a poesia não é para ser explicada e, se “explicar” é tornar algo 

compreensível, é importante pensar esses poemas sob outro ângulo, que suplemente aquilo que 

o sentido não consegue encerrar. Desse modo, a leitura de Hans Ulrich Gumbrecht, que 

questiona a tese da universalidade da interpretação e se compromete a não se prender a uma 

perspectiva metafísica de mundo, parece ser uma contribuição essencial para ler a poesia de 

Manoel de Barros também sob a perspectiva da materialidade. 

 No livro Produção de Presença, Gumbrecht trata o efeito de presença que existe na 

relação do homem com o mundo, algo principalmente espacial e corpóreo. Para ele, a 

experiência poética deve ser observada através dessa presença, da inserção material que amplia 

o efeito da poesia, já que apenas o significado não é capaz de “dizer” tudo. O teórico define 

como “materialidade da comunicação”: “...todos os fenômenos e condições que contribuem 

para a produção de sentido, sem serem eles mesmos, sentido.” (GUMBRECHT, 2010, p. 28). 

É importante pensar, portanto, de que maneira essas condições materiais relacionam-se com o 

sentido na poesia estudada. 

 Podemos observar que as redes figurativas dos poemas de Memórias Inventadas 

encontram-se em uma espécie de convergência entre significação e presença, atestando, como 

sugeriu-nos Gumbrecht, que “as formas poéticas estão numa situação de tensão, numa forma 

estrutural de oscilação com a dimensão do sentido.” (IDEM, p. 40). Isto é, o sentido não se 

apaga porque se pode perceber os efeitos materiais do texto. O efeito de presença não é algo a 

que se possa “agarrar”, uma vez que tem caráter “eventivo” (não se sabe quando ocorrerá, nem 

a sua intensidade e se desfaz do mesmo modo que surge) e está sempre permeado de 

significados. 
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 Todos os poemas da obra de Manoel demonstram experiências sensoriais, induzem o 

leitor a uma vivência física da poesia, indicadas, em muitos casos, já nos títulos dos poemas, 

como por exemplo: “Ver”, “O lavador de pedras” e “Um olhar”. A poesia não busca a lógica 

dos sentidos, busca a sua ampliação, e faz isso brincando com a materialidade das palavras: 

    

[…] A gente brincava de palavras descomparadas. Tipo assim: 
O céu tem três letras 
O sol tem três letras 
O inseto é maior. 
O que parecia um despropósito 
Para nós não era um despropósito. 
Porque um inseto tem seis letras e o sol só tem três 
Logo o inseto é maior. (Aqui entrava a lógica?) 
[...] 
(BARROS, 2010, p. 51) 
 

 O trecho destacado é do poema “Brincadeiras”, e faz parte de “A Primeira Infância” no 

livro Memórias Inventadas. O eu poético sugere ao leitor a observação das palavras não pelo 

que elas dizem, mas sim pela sua forma, no caso, a quantidade de letras. O poeta escolhe, de 

modo perspicaz, palavras como “céu”, “sol” e “inseto” para brincar de “descomparar”. A 

negação da comparação expressa pelo sufixo “des-” demonstra que a imensidão do sol e do céu, 

e a pequenez do inseto, se pensarmos o sentido dessas palavras, não entram no jogo. Não se 

trata, portanto, de comparar o significado dessas palavras ou a sua função no mundo, trata-se 

de um meio de destacar a materialidade delas e isso é percebido justamente pela tensão com o 

sentido, como sugeriu Gumbrecht ao estudar o efeito de presença. O eu lírico ironiza ao 

perguntar: “Aqui entrava a lógica?”, como uma pergunta retórica, parece nos dizer que, se 

entrava, não deveria.  

 Ainda em “Brincadeiras”, há um personagem, Cipriano, índio guató, que, ao ter a cabeça 

“destampada” pelos meninos, demonstrou não ter pensamentos lógicos ali dentro: “[...]Outro 

dia a gente destampamos a cabeça de Cipriano/ Lá dentro só tinha árvore, árvore, árvore/ 

Nenhuma ideia sequer.” (IDEM). Em outros poemas, Manoel de Barros já havia apresentado 

eu poéticos que pretendiam atingir o “estado de árvore”, como Bernardo: “Bernardo já estava 

uma árvore quando/eu o conheci.” (BARROS, 2013, p.460). Atingir o estado de “árvore” não 

seria o desejo de morte, mas sim o reconhecimento de que os estados de agitação e de sossego 

(de sentido e no sense) não são assim tão opostos. E, através dessa descoberta, experimentar, 

em um nível mais profundo, o efeito de presença provocado pela poesia. 
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 Em consonância com o que é pensado por Gumbrecht, mas voltando-se mais 

particularmente para os estudos do caráter vocal da poesia, Paul Zumthor percebeu a existência 

de formas não exclusivamente informativas da palavra e da ação da voz, pesquisando 

cientificamente “o efeito exercido pela oralidade sobre o próprio sentido e o alcance social dos 

textos”. (ZUMTHOR, 2000, p.14). A hegemonia da escrita sobre a oralidade através dos tempos 

não foi capaz de abafar a energia vocal do texto poético, e isso é percebido nos poemas de 

Manoel de Barros, inclusive pelo hábito do poeta de escrever poemas a partir da remontagem 

da fala de crianças (como o caso de “Poeminhas pescados numa fala de João”23, filho do poeta) 

ou andarilhos (como é o caso de Bernardo, o bugre24). 

 Pode-se observar nitidamente o efeito dessa energia vocal no sotaque do padre no poema 

“Parrrede!”, apreendida tanto pela grafia de mais letras “r” em determinadas palavras, quanto 

pela contração da preposição com o artigo que não segue, de acordo com a prescrição gramatical, 

a concordância de gênero do substantivo, característica comum da fala de estrangeiros. Esses 

eventos, expressos graficamente, influenciam diretamente na pronúncia do poema, isto é, 

intensificam a presença sonora na construção do sentido: “[…] - Corrrumbá, no parrrede!/ […] 

/ - Decorrrar 50 linhas, o padre repetiu. [...]” (BARROS, 2010, p. 27). Além disso, o eu poético 

reafirma a importância da presença sonora, corporal, em sua leitura dos Sermões do Padre 

Vieira:  

 

     […] Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. 
Gostar quase até do cheiro das letras. 
[…] 
A esse tempo também eu aprendi a escutar o silêncio 

                das paredes.  
     (IDEM) 

 

 Os versos evidenciam que não há compromisso com a atribuição de significados: o 

fundamental é o equilíbrio sonoro, o cheiro das letras, escutar o silêncio. É fundamentalmente 

uma experiência material e, consequentemente, sensorial, os significados derivados do sentido 

podem ser atribuídos em outro momento, quando se deixa de apreciar a sonoridade das frases 

e se passa a interrogar o que elas dizem. E se um movimento não exclui o outro, pode-se 

experimentar na leitura do poema (silenciosa ou em voz alta), tanto as dimensões sensoriais 

 
23 In_ Compêndio para uso dos pássaros de 1960. Poema intitulado “1. De meninos a pássaros.” (BARROS, 

2013. p.89-91) 

24 “O Livro de Bernardo” consta na segunda parte de Tratado geral das grandezas do ínfimo de 2001. 

(BARROS, 2013, p.383-392) 
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evocadas, quanto aquelas derivadas da interpretação das palavras e frases. Todavia, a percepção 

da poesia parece derivar de uma coisa e outra, a ponto de se tornarem indissociáveis. 

 De todo modo, a tensão que se estabelece entre os efeitos de sentido e presença nos 

poemas demonstra que existe, para além da dimensão interpretativa, uma dimensão de “canto”, 

uma exigência de “voz” no poema, fato que diversas vezes percebemos nos poemas de Manoel:  

      

   Tinha um Bolivianinho, boliviano pé 
de pano entre os guris. E um Gonçalo de pé de galo 
orelha de meu cavalo. Acho que o pé de pano do  
boliviano era só pra trovar. Assim como o pé de 
galo do Gonçalo. Descobri nesse tempo que os 
apelidos pregam mais quando trovam. 
(BARROS, 2010, p.117) 

  

 O fragmento citado é do poema “Abandono”, que consta na segunda parte do livro 

estudado (A Segunda Infância). Esse poema narra o lugar em que o eu poético mora e, entre os 

moradores que ali vivem, estão Gonçalo e o Bolivianinho (personagens que aparecem no 

trecho). Podemos perceber a presença sonora do texto tanto pelas palavras que rimam 

(“Gonçalo”, “cavalo”, “galo”), produzindo a musicalidade, quanto pelo sentido do poema, 

quando explica: “ Acho que o pé de pano era boliviano para trovar.” A sonoridade é explicitada 

através da forma e do sentido do poema, tanto pela construção quanto pela referência à trova. 

A oralidade impõe o ritmo para a cantiga e as brincadeiras populares tanto quanto para o poema. 

Diante disso, fica mais fácil perceber a oscilação entre materialidade e significado do texto 

poético.  

 Também o poema “O lavador de pedra” (presente em “A Primeira Infância” do livro 

estudado) possui um apelo vocal muito forte, fato que exemplifica bem a tensão sentido versus 

presença apresentada. Parece uma história narrada oralmente: tanto pela desconstrução 

gramatical quanto pela informalidade e também pelo tom que é possível ouvir emanar da poesia. 

“Meu avô botou uma Venda no arruado. [...] A Venda ficou no tempo abandonada. Que nem 

uma cama ficasse abandonada.” (BARROS, 2010, p. 35, grifo meu). Nota-se que fazer sentido 

não é o objetivo do poema. A história vai sendo contada despretensiosamente, e muda de 

direção sem compromisso com a veracidade dos fatos. Lavar pedras é tão plausível quanto 

escrever poemas.  

 Porém, é importante destacar que a imprevisibilidade das significações não quer dizer 

que esse poema não possui sentido algum, pelo contrário, é perfeitamente compreensível sobre 

o que se fala: um pequeno comércio em uma região do interior (em que o ritmo de vida é muito 
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diferente do dos grandes centros urbanos), onde há um contato próximo com a natureza, 

simplicidade nas crianças e nos passantes da localidade. Os elementos que compõem essa 

imagem poética são vistos como instrumentos/engrenagens/referências de poesia: “Os 

andarilhos, as crianças e os passarinhos têm o dom de ser poesia. Dom de ser poesia é muito 

bom!” (IDEM). Refletir sobre a expressão “dom de ser poesia” é, necessariamente, perceber 

que não se trata de algo explicável, mas sim de uma aptidão ou habilidade inerente às coisas 

citadas (no caso, andarilhos, crianças e passarinhos). Desse modo, o poema termina evocando, 

novamente, aquilo que está além da interpretação, mesmo que a busquemos para perceber isso. 

 No poema “Escova”, citado no início deste capítulo, em que se fala sobre o trabalho 

duro feito com as palavras, até que elas atinjam o “dom de ser poesia”25, metaforizado pelo ato 

de escovar, a escolha do verbo “escovar” não parece inocente. O poeta sabe que as palavras são 

corpo. Seu desejo é escová-las até que se ouça o primeiro “esgar”. Ele sabe que as palavras têm 

som. O eu lírico afirma que as palavras possuem “significâncias remontadas”. Ele sabe que as 

palavras têm sentido. Então, o eu poético afirma tanto a presença sonora quanto o sentido 

suscitado pelas palavras, e, ao falar em “remontagem”, admite que elas são passíveis de 

intermináveis combinações, uma espécie de jogo poético. Há um empenho de poeta, 

representado aqui pelo ato de escovar palavras, que trabalha esse “corpo-palavra”, tensionando 

o que há de material e o que existe de conceitual, para que o jogo poético se complete. Então, 

a palavra se transforma em poesia quando “escovada”, assim como crianças, quando fazem 

“trans-usos” dos objetos, dando-lhes a significância e a materialidade de brinquedo; assim como 

os arqueólogos, que escovam os ossos em busca de “vestígios de antigas civilizações”. 

 

Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias 

inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou: o 

que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto? Eu respondi a eles, meio 

entressonhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem. 

Então eu joguei a escova fora. (BARROS, 2010, p.15) 
 

 Em “Escova” a reflexão sobre o exercício de escrita demonstra que há um trabalho 

“especializado” de poeta, mas ele não se encerra aí. Tanto que, ao fim, o eu poético joga a 

escova fora. Essa atitude demonstra que não basta escovar palavras como arqueólogos escovam 

ossos. A escova tem o poder de limpar, arrumar, mas não permite a apreensão total da realidade 

 
25 Referência a um trecho do poema “O lavador de pedra”, de Memórias Inventadas. 
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do mundo. Essa apreensão se dá com a atitude de ser/estar no mundo e comungar com as coisas 

que nos cercam, fato que só é possível quando se abandona a escova. 

 A partir daí, as regras ficam claras: corpo, som e sentido são “matéria de poesia”.  

“Sentido”, porque o “homem” tem por hábito, buscar uma explicação racional para todos os 

fenômenos; “som”, porque é parte relevante da poesia a sua potência sonora, rítmica (e isso não 

tem a ver, necessariamente, com a rima); e “corpo” porque, a escrita e a voz são modos de 

comunicação centrados no corpo, afirmação feita em consonância com o pensamento de Paul 

Zumthor. 

 Pensadores como Gumbrecht e Zumthor sinalizam para uma “experiência estética” que 

ultrapasse a interpretação e o caráter meramente informacional dos textos. Seria, por escolha, 

perder o domínio de si mesmo, estar entregue, e assim experienciar o auge dessa relação com a 

arte, momento fugaz, que oscila intensidade e apaziguamento. Manoel de Barros parece 

aproximar-nos desse tipo de “experiência poética”, ao propor a derrubada das cercas de uma 

manifestação puramente imagética ou como expressão única de uma ideia ou conceito. O poeta 

coloca a língua em estado de tensão máxima, quando ele busca expressar o indizível, um desejo 

de “canto”, como o dos pássaros. Presença corporal, ritmo, sensação que se faz constante em 

seus poemas. 

 É a presença material que permite o jogo de “desconcertar” as coisas do mundo, a 

transfiguração dos objetos, isto é, a separação da identidade original, a transformação em uma 

outra coisa, inesperada, que foge do sentido original. Essa corporalidade ocorre não só no livro 

Memórias Inventadas como também nos demais livros de Manoel de Barros e é muito bem 

ilustrada no documentário Língua de Brincar (2006), produzido por Lucia Castello Branco e 

Gabriel Sanna. Esse documentário registra uma visita à fazenda do poeta em Campo Grande, 

no Mato Grosso do Sul, e fala sobre sua vida e obra. Todo o filme é entrecortado pelo poema 

“Caso de Amor”(BARROS, 2010, p.59), lido por diferentes vozes, em diferentes traduções 

(diversos idiomas) e usado como uma espécie de trilha sonora das imagens apresentadas, tecido 

de fundo das cenas. Essa experiência expõe, com grande nitidez, os efeitos de presença da 

poesia, assinalados por Gumbrecht e Zumthor, já que a realização sonora se sobrepõe 

fortemente ao sentido das palavras. A presença se faz auditiva, quase musical, e o significado 

das palavras lidas/declamadas fica completamente em segundo plano. O poema não está 

presente para ser interpretado, o poema é corpo e nós entramos em comunhão com ele.  
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 É, então, na comunhão entre o corpo e o significado que os poemas constroem imagens 

“irredutíveis a qualquer explicação e interpretação” (PAZ, 2012, p. 116), como acontece nas 

artes plásticas, tantas vezes citada nos poemas de Manoel de Barros (o poeta cita Picasso, em 

“Oficina”26 , e escreve um poema chamado “Os girassóis de Van Gogh” 27). Octavio Paz 

reforçou, muitas vezes, a ideia de que o poema transcende a linguagem: “Nascido da palavra, o 

poema desemboca em algo que a transpassa.” (PAZ, 2012, p.117). Ou seja, a experiência 

poética possui outras dimensões a serem verificadas: 

 

… a imagem é um recurso desesperado contra o silêncio que nos invade toda vez que 

tentamos exprimir a experiência terrível daquilo que nos rodeia e de nós mesmos. O 

poema é a linguagem em tensão: em extremo de ser e em ser até o extremo. Extremos 

da palavra e palavras extremas, voltadas para as próprias vísceras, mostrando o 

reverso da fala: o silêncio e a não significação. Aquém da imagem, está o mundo do 

idioma, das explicações e da história. Para além abrem-se as portas do real: 

significação e não significação se tornam termos equivalentes. Este é o sentido último 

da imagem: ela mesma.” (IDEM) 
 

 Octavio Paz observa a dificuldade que existe em declarar a experiência de ser, de existir, 

e afirma que a imagem é um meio de revelar o inexprimível. Portanto, o poema, ao criar 

imagens, consegue ultrapassar a barreira da significação. Quando Paz pensa “o reverso da fala” 

remete-nos ao verso: “Só uso a palavra para compor meus silêncios” (BARROS, 2010, p.47) 

do poema “Apanhador de desperdícios”, em que o eu poético prioriza a matéria em detrimento 

da significação: “[...] Não gosto das palavras/fatigadas de informar. / Dou mais respeito às que 

vivem de barriga no chão/ tipo água pedra sapo[...]”.(IDEM). Verifica-se o sujeito lírico que 

cria imagens contra os silêncios suscitados pela experiência humana.  

 Tanto os versos de Manoel de Barros quanto a explicação de Octavio Paz dialogam com 

o que Gumbrecht pensou sobre relacionar-se com os textos e com o mundo em geral de uma 

maneira diferente, em uma espécie de interpenetração das coisas e dos corpos: a tal “epifania” 

que sugeriu Gumbrecht, ou o “delírio” ao qual se referiu Manoel. Um estágio em que nos 

colocamos “disponíveis para sonhar”28, como as crianças, os pássaros ou os andarilhos. Octavio 

Paz diz que esse é momento em que a poesia entra no ser. (PAZ, 2012, p.119) 

 

A poesia talvez seja o exemplo mais forte da simultaneidade dos efeitos de presença 

e dos efeitos de sentido – nem o domínio institucional mais opressivo da dimensão 

 
26 In_ Memórias Inventadas. A segunda infância. P. 89 

27 In_ Face Imóvel, de 1942. 

28 Referência ao trecho: “E aprendi com eles a ser disponível para sonhar.” (BARROS, 2010,p.147), do poema 

“Fontes”. 
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hermenêutica poderia reprimir totalmente os efeitos de presença da rima, da aliteração, 

do verso e da estrofe.(…)  

A suspeita de que, em vez de estarem sujeitas ao sentido, as formas poéticas estão 

numa situação de tensão, numa forma estrutural de oscilação com a dimensão do 

sentido. (GUMBRECHT, 2010, p.40) 

 

 Todavia, os efeitos de presença podem ser obtidos não apenas por meio dos aspectos 

salientados por Gumbrecht (aliteração, verso, estrofe). No caso dos poemas de Manoel de 

Barros, podemos verificar tais efeitos também nas desobediências sintáticas, como o caso da 

preposição deslocada no poema “Cabeludinho”:  

 

Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 

Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela 

preposição deslocada me fantasiava de ateu. (BARROS, 2010, p. 43) 

 

 O verbo voltar, quando possui o sentido de “vir ou ir de um local para lugar de onde 

partiu ou estivera” (HOUAISS, 2010, p. 809) é intransitivo, isto é, não precisa de complemento. 

A preposição deslocada no trecho: “Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu”, transforma o modo 

como o sujeito voltou do Rio de Janeiro em complemento indireto, que exige uma preposição. 

Essa preposição, ao transformar “ateu” em complemento do verbo “voltar”, além de 

desconstruir sintaticamente a oração, faz uma importante indicação de sentido: o sujeito parece 

mais do que ser ateu, estar incorporado a essa condição. Por isso o eu poético afirma que aquela 

preposição deslocada o fantasiava de ateu. E, é através dessa sutil desconstrução gramatical, 

que se torna possível visualizar mais um exemplo acerca do efeito de presença a que se refere 

Gumbrecht, efeito esse que nunca se desarticula do sentido, pelo contrário, tenta resgatar essa 

duplicidade de modo que não se recalque a presença em favor do sentido. 

 Também pode-se perceber a corporalidade do texto poético nas experiências sensoriais 

da lesma com a pedra e da lacraia ao ser despedaçada, nos poemas “Ver” e “Lacraia”: 

 

(…) Dava a impressão que havia uma troca voraz entre a lesma e a pedra. Confesso, 

aliás, que eu gostava muito, a esse tempo, de todos os seres que andavam a esfregar 

as barrigas no chão.  (BARROS, 2010, p. 31) 

 

(…) Cortamos todos os gomos da lacraia e os deixamos no terreiro. Os gomos 

separados como os vagões da máquina. E os gomos da lacraia começara a se mexer. 

O que é a natureza! Eu não estava preparado para assistir àquela coisa estranha. Os 

gomos da lacraia começaram a se mexer e se encostar um no outro para se emendarem. 

(BARROS, 2010, p. 81) 
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 O poema “Ver” (primeira citação destacada acima), desde o título, convoca um sentido 

para além da significação: a visão. Visão que é capaz de provocar, mesmo em cenas cotidianas 

e naturais, sensações corpóreas diversas. Nesses versos, o eu poético narra que, durante as férias, 

diariamente, a lesma subia na pedra e afirma estar viciado naquela observação, comparando-se 

a um voyeur, viciado na entrega da lesma à pedra. Para ele, havia uma “troca voraz” entre a 

lesma e a pedra quando se arrastava ali, nua. Esse sujeito lírico confessa que o modo de ele 

observar a cena compreende um “delírio erótico”, ou seja, a visão, nesse caso, é um sentido que 

pode provocar reações/sensações corporais. As palavras evocam, também, sensações táteis 

importantes para o efeito erótico alcançado. E isso não necessariamente apenas por meio da 

projeção visual da cena. Quando penso “pedra” e penso “lesma”, texturas são automaticamente 

evocadas, o rígido e áspero, de um lado, o mole e viscoso, do outro. O corpo se inscreve e pode 

ser observado, nesse poema, não por uma desconstrução sintática ou algum desconforto 

semântico (muito pelo contrário, o sentido desse poema é de fácil apreensão), mas sim através 

das sensações que o leitor conhece e que são reativadas justamente pelos fatos, através da 

compreensão do que está sendo contado.   

 O mesmo pode ser verificado no poema “Lacraia” (segundo fragmento destacado): é a 

visão do esquartejamento do bicho, e a observação do movimento dos pedaços, quando 

desconectados, que permite a comparação com o trem descarrilado. Sendo que, no caso do trem, 

não ocorre o impulso de reconexão dos vagões, como acontece com os pedaços da lacraia, que 

buscam se emendarem. Fica claro também, no poema, a distinção entre máquina e corpo. O 

trem “não tem ser”, “não tem alma”, diferentemente da lacraia. Portanto, a materialidade, o 

efeito de presença que aí se estabelece está, sim, atrelado ao reconhecimento do “ser”. 

Gumbrecht reforça essa ideia, ao afirmar que “Provavelmente não existe maneira de acabar com 

o domínio exclusivo da interpretação […] sem recorrer a conceitos como “substância”, 

“presença”, “realidade” e “ser”.” (GUMBRECHT, 2010, p. 77) 

 Como apreender a complexidade de significados desses versos sem acessar as nossas 

experiências sensoriais, corporais? Penso que a significação, a interpretação dos poemas estaria 

seriamente comprometida se separada dos efeitos da presença, uma vez que a assiduidade do 

corpo é um dos grandes provocadores da poesia de Manoel. 

 Como o mundo natural lhe serve de modelo e parece haver a tentativa de atingir um 

estado de natureza da linguagem, burlando alguns limites convencionados pelo pensamento 

ocidental (a exemplo da dicotomia natureza/cultura), percebemos que Manoel de Barros 
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convoca a materialidade no texto poético frequentemente associando elementos naturais a 

objetos fabricados. O poeta encontra na natureza a potência necessária para fazer o “verbo pegar 

delírio”.  

 

Entre o poeta e a natureza ocorre uma eucaristia, uma transubstanciação. Encostado 

no corpo da natureza o poeta perde sua liberdade de pensar e julgar. Sua relação com 

a natureza é agora de inocência e erotismo. Ele vira um apêndice. Restará preso ao 

corpo, as lascívias, ao vulgar, ao comum, ao ordinário. (BARROS, 2010, p. 74) 
 

 Nesse trecho o poeta defende, novamente, a sua tese sobre o ordinário: as palavras do 

poeta vêm carregadas das suas raízes, daquilo que há de mais pessoal em termos de 

experimentação e não de definição do que seja “o mundo”, “os objetos”, “o ser” ou qualquer 

outra coisa. O “ordinário” encontra-se o mais próximo possível da condição de natureza das 

coisas, e parece uma espécie de meta a ser alcançada: algo inerente à condição humana, mas, 

ao mesmo tempo, de tão difícil alcance, uma vez que tendemos ao afastamento do que é 

“natural”. 

 Manoel de Barros destaca a importância da relação entre o homem e a natureza para o 

exercício de escrita. Para ele, quando o homem está em contato com o meio natural ele deixa 

de lado as racionalizações e passa a experimentar o mundo de um modo majoritariamente 

sensorial. O desejo de encostar-se no corpo da natureza fica bem ilustrado no poema “Oficina” 

em que o eu poético monta, em “A Segunda Infância”, uma oficina com a finalidade de 

“desregular a natureza”. Nessa oficina tudo parece ser possível, mesmo se não conseguirmos 

definir a utilidade do que se produz ou se não pudermos definir precisamente o que foi fabricado. 

A oficina de Manoel é ilimitada e se compromete apenas a seguir a regra de “desfazer o 

normal”29. Essa tendência ao desajuste das coisas do mundo é própria da arte e, no caso da 

poesia, funciona como uma espécie de dança das palavras, que busca a liberdade, e se torna 

viável quando o poeta consegue fabricar uma “fivela de prender silêncios” ou “uma ideia de 

roupa rasgada de bunda”30.  

 Acredito que a poesia apresentada em Memórias Inventadas pode, portanto, ser 

considerada uma poesia do ordinário, visto que os poemas se constroem a partir da oscilação 

entre percepções conceituais e experimentações não conceituais que, frequentemente, buscam 

um estado mais próximo possível da natureza das coisas e priorizam o ínfimo, o esquecido ou 

 
29 Referência ao fragmento: “Desfazer o normal há de/ser uma norma.” (BARROS, 2010, p.113), do poema 

“Aula”, de Memórias Inventadas. 

30 Coisas fabricadas na “Oficina” de desregular a natureza. (BARROS, 2010, p.89). 
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o desimportante. Esse processo culmina com as palavras transformadas, pervertidas em poemas. 

Escolho propositadamente o verbo perverter, não pelo que ele tem de pejorativo em seu 

significado, mas sim por achar que se trata de algo mais grave do que uma simples 

transformação de palavras. Compreendo que essa poesia parece desvirtuar a linguagem, 

encaminhá-la para um outro destino, fora do seu lugar-comum, e esse deslocamento também 

diz respeito ao corpo. É o “descaminho” proposto pela poética de Manoel de Barros que autoriza 

um objeto abandonado no meio do quintal (como no caso, o pente31) a aproximar-se do estado 

de natureza, a ser comparado a uma folha caída da árvore e a não pretender ser nada, aceitar a 

sua inutilidade e ordinariedade a serviço tão somente do exercício de escrita poética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Referência ao poema “Desobjeto” (BARROS, 2010, p.23). 
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4 POESIA AO GRAU DE BRINQUEDO 

[…] 

Sentia mais prazer de brincar com as palavras 

do que de pensar com elas. 

Dispensava pensar. 

[…] 

Aprendera no Circo, há idos, que a palavra tem 

que chegar ao grau de brinquedo 

Para ser séria de rir.32 
 

  

 O livro estudado evoca a infância já no subtítulo: As infâncias de Manoel de Barros. A 

proposta, como já foi dito anteriormente, era que se publicassem três livros que reunissem 

poemas falando a respeito de três fases da vida do poeta: infância, adolescência e maturidade. 

Memórias Inventadas: A Infância é publicado, e os livros seguintes têm como subtítulo: A 

segunda infância e A terceira infância. Portanto, a infância não representa somente uma fase 

passageira da vida de cada indivíduo. Para essa poesia a infância é “verbo”, representa um 

espaço, um tempo, uma linguagem na qual se deseja permanecer. E se a temporalidade a afasta 

do poeta, ele a persegue até o último livro, “brincando” de versos.  

 O sentido que, nesses termos, “infância” assume se justifica em muitos momentos: na 

voz do poeta que afirma: “Eu só tive infância”33; no texto de apresentação do livro, intitulado 

Manoel por Manoel, que, ao contrário da edição estudada (a qual reúne as três infâncias num 

único volume), aparece como o primeiro texto das três edições anteriores, e que explica: “Acho 

que o que faço agora é o que não pude fazer na infância […] Porque se a gente fala a partir de 

ser criança, a gente faz comunhão.”(BARROS, 2010, p.187); e em muitos dos metapoemas 

escritos por Manoel de Barros, nos quais se encontram versos como: “Poesia é a infância da 

língua.”(BARROS, 2013, p.7) ou “...quisera uma linguagem que obedecesse a desordem das 

falas infantis do que as ordens gramaticais.” (BARROS, 2010, p.113) 

 O poeta Fabricio Carpinejar, em sua dissertação de mestrado: “Teologia do traste: A 

poesia do excesso de Manoel de Barros”, também procura explicar a relação entre essa poesia 

e a infância: 

 

Manoel de Barros não determina a finitude do ciclo de sua infância nem repassa a 

consciência de que terminou. Talvez porque a perceba como um espaço que pode ser 

frequentado toda hora, não um tempo que se esgotou. Sua postura é de tentar falar 

como se estivesse nela, não somente sobre ela. (2001 p.25)  

 
32  Trecho de “Poeminha em língua de brincar.” (BARROS, 2013, p.467) 

33  Declaração transcrita do documentário Só dez por cento é mentira. 
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 Se a percepção do poeta é a de que a infância não é um espaço-tempo esgotável e, por 

isso, ele pode acessá-la a qualquer momento, é interessante pensar de que modo isso é feito. 

Escrever como se estivesse nela é performatizar a infância. A performance, segundo Paul 

Zumthor (2000), é imprescindível para determinar o lugar, o tempo, a finalidade da transmissão 

do texto, a ação do locutor e, até mesmo, a resposta do público. É a performance que, além das 

regras estruturais de um texto, insere o leitor em um determinado contexto e amplia o seu 

alcance. Desse modo, deve-se cuidar para que o sentido estruturante de “infância” nessa obra 

não seja reduzido a tema. 

 Devido à recorrente visitação ao espaço-tempo da infância, a imagem da “criança” 

perpassa toda a obra de Manoel de Barros, por diversos motivos. Um motivo a ser ressaltado é 

o fato de a infância apresentar-se como potência de voz, lugar passível de (des)construção 

linguística. As palavras não necessitam obedecer à prescrição gramatical e ultrapassam os 

limites semânticos e lexicais, constituindo novas estruturas e significações, diferentes das 

habituais. As crianças também são capazes de observar as coisas do mundo e a si mesmas, com 

o assombro e o encantamento da descoberta, o que amplifica a percepção e aflora os sentidos. 

Por situar-se em um lugar do mundo sem medição, quase um “não-lugar”, onde se estabelece a 

fronteira entre língua e discurso, entre o “dizer” e o “não-dizer”, entre a “voz” e o “silêncio”, a 

infância apresenta-se como espaço de infinitas possibilidades.  

 A criança é capaz de estabelecer a comunhão com as coisas e não somente a comparação 

e a interpretação de tudo. Para elas, é mais fácil “transver o mundo”34, dom necessário para a 

poesia, segundo Manoel. Além disso, crianças possuem o hábito de brincar, são capazes de 

transformar qualquer objeto em brinquedo, bem como fazer de um brinquedo instrumento de 

infinitas possibilidades de brincadeira. A relação entre o brinquedo e a criança permite a 

analogia entre o poeta e a palavra. Ao escrever como uma criança e não sobre a infância, 

procedimentos próprios do mundo da criança são alçados à categoria de procedimentos de 

criação poética. E, nesse sentido, a poesia é brinquedo.  

 O conceito de “brinquedo” é um ponto importante desta pesquisa. Assim como as 

crianças fazem desde os mais remotos tempos, o poeta “brinca” com os recursos que a natureza 

lhe oferece e com todos os tipos de objetos, que transformará, através da simples magia do jogo 

estabelecido com a palavra. 

 
34  Expressão retirada do verso “É preciso transver o mundo”, do poema “As Lições de R.Q.”, publicado 

em Livro Sobre Nada, de 1996. 
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 Michel Manson, no livro História do Brinquedo e dos Jogos – Brincar através dos 

tempos cita Aristófanes, quando fala da relação que a criança mantém com o brinquedo, parece 

se assemelhar ao tipo de relação que Manoel de Barros mantém com a poesia. “… trata-se, 

simultaneamente, do desejo de possuir o objeto, da satisfação de ser ela (a criança) própria a 

fabricá-lo, conquanto de modo menos perfeito que um adulto, e, por fim, do prazer de jogar.” 

(MANSON, 2002, p.16) 

 A fábrica de fazer poesia de Manoel parece não pretender ler um mundo preestabelecido 

por adultos, mas sim propor leituras sempre renovadas através do olhar de uma criança, que 

brinca. “Se (…) o brinquedo surge como um objeto sem nenhuma utilidade, o adulto reconhece 

contudo o desejo da criança de possuí-lo e a sua alegria quando os pais lhe oferecem um.” 

(MANSON, 2002, p.33). É nessa satisfação “infantil” que o poeta se coloca na cena poética, 

trazendo à discussão, novamente, a questão da utilidade da poesia. Se, através dos tempos, os 

brinquedos foram considerados desde instrumentos pedagógicos fundamentais à educação até 

objetos inúteis, também a poesia foi, e continua sendo, pensada, por teorias literárias, sob ordens 

de utilidade e/ou função.  

 

4.1 Infância e brinquedo. 

 

 Desde as primeiras publicações, Manoel de Barros traz, para a sua poesia, a fala de 

crianças: personagens como Paulina e o menino que não brincava com outros meninos porque 

era poeta (Poemas concebidos sem pecado, 1937), bem como João, seu filho, em que ele 

“pescava” poemas na fala (Compêndio para uso dos pássaros, 1960) e também o menino levado 

da breca (Memórias Inventadas, 2010). 

 Parece que tais personagens são capazes de aproximar o poeta do início, da origem, da 

autenticidade da palavra, uma vez que as crianças não estão preocupadas com dogmas ou 

ordenações impostas pela linguagem, podendo, assim, a poesia encontrar “a palavra arrombada 

a ponto de escombro” (BARROS, 2010, p.42), como pretendeu Manoel. O escombro é o resto, 

o que sobra após a destruição, portanto, abrir a palavra à força, a ponto de destroçá-la, é dar 

liberdade para que ela possa ser outra coisa e, principalmente, nada. É a partir do nada que algo 

inteiramente novo pode acontecer. “Uma nomeação inaugural é uma fala de criança.” (Idem, p. 

53), afirma o poeta em entrevista. Portanto, Manoel de Barros, pratica a arte de “infantilizar o 
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idioma”, porque busca novos arranjos para a palavra, tensionando sentido e materialidade, 

experimentando, como uma criança que está, constantemente, (re)aprendendo.  

 Se, para fazer poesia,  “o verbo tem que pegar delírio” (BARROS, 2013, p.277) e se 

delirar é, atingir um estado de exaltação, entusiasmo ou morbidez que faz com que se digam 

palavras sem nexo35 e também, se “As coisas que não têm nome são mais pronunciadas/por 

crianças” (Idem, p.276), parece que se trata de pensar a infância não simplesmente como o 

indizível mas, principalmente, como uma “experiência transcendental”, “...uma exposição da 

relação entre experiência e linguagem.” (AGAMBEN, 2005, p.11). Ou seja, na infância, “...os 

limites da linguagem não são buscados fora da linguagem, na direção de sua referência, mas 

em uma experiência da linguagem como tal, na sua pura autorreferencialidade.”(IDEM). 

Fundamentalmente, mas não só, as metapoesias escritas por Manoel de Barros são bons 

exemplos de experimentação da linguagem em si mesma, como a metáfora: “escovar palavras”, 

observada no poema “Escova”, trabalhado no capítulo anterior desta pesquisa. Como já foi dito, 

tal ato possui o objetivo de encontrar os “clamores antigos” guardados nas palavras, para 

“escutar o primeiro esgar de cada uma.” (BARROS, 2010, p.15). É com essa “Escova” que 

Manoel de Barros inicia suas Memórias Inventadas: inspirado nos arqueólogos que escovam 

ossos para estudar as pistas das civilizações anteriores. O eu poético afirma passar horas 

escovando as palavras, em busca do início de cada uma, antes da voz, anterior ao sentido 

determinado. O eu poético, em sua arqueologia, “escova” as palavras, consciente do que busca, 

mas “a turma” não entende: 

                                                                                   

…Passava horas  

inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. 
Logo a turma perguntou: o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele 
quarto? Eu respondi a eles, meio entressonhado, que eu estava  
escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem. Então eu 
joguei a escova fora. (BARROS, 2010, p.15) 
 

 Nesse poema, as crianças (“a turma”) aparecem como a representação da “naturalidade”, 

contrastando com a atitude inicialmente “mecânica” da criança-poeta a escovar, que reconhece 

que a poesia é, também, um exercício. Jogar a escova fora pode ser admitir que, além do 

trabalho especializado, há um mundo múltiplo ao redor, que também precisa ser observado, 

 
35  Significado de “delírio”, disponível em: https://www.dicio.com.br/delirio/, acessado em 8 de junho de 

2017 

https://www.dicio.com.br/delirio/


61 

vivenciado. E, nesse caso, é um mundo de crianças. O eu poético larga a escova para juntar-se 

aos outros na brincadeira no quintal. 

 Além disso, a infância permite analogias surpreendentes. Para a criança, não há limite, 

o mundo inteiro é possibilidade, logo, infância é, também, potência de imaginação. Quando o 

poeta afirma: “Meu quintal é maior do que o mundo.” (Idem, p.45), acessa a imensidão 

resultante da combinação entre linguagem e imaginação. As palavras não são somente usadas 

para informar, são “trans-usadas” pelo poeta para compor silêncios, muito mais do que para 

“falar”. O eu poético reconhece ser da “invencionática” (IDEM), então, a capacidade de 

imaginar também aparece diretamente ligada ao exercício de escrita.  

 Conforme foi observado, Manoel de Barros retoma um verso de o Livro Sobre Nada 

para a epígrafe de Memórias Inventadas: “Tudo que não invento é falso.”(2010, p.7). Com isso, 

demonstra o quanto o processo de criação (no sentido de provocar a existência de algo) é 

protagonista nesse livro (e não só nele). O poeta proporciona à invenção, nesse verso, a 

mudança do seu status quo, conferindo-lhe valor de “verdade”, bem como uma criança é capaz 

de acreditar ser verdadeiro um amigo imaginário, uma história que lhe foi contada ou uma 

situação que ela mesma inventou. “A imaginação é mais importante do que o saber.” (BARROS, 

2010, p. 183). Desse modo, a poesia apresenta-se como “verdadeira” também por ser invenção, 

pois não se trata apenas de um jogo de palavras, mas sim de uma experiência, onde infância e 

linguagem coexistem, não são uma a origem da outra, e não se consegue perceber o momento 

em que uma acaba e a outra começa. Giorgio Agamben pensa justamente as questões 

relacionadas à infância, linguagem, experiência e história, e diz: 

 

...o próprio fato de que exista uma tal infância, de que exista, portanto, a experiência 

enquanto limite transcendental da linguagem, exclui que a linguagem possa ela 

mesma apresentar-se como totalidade e verdade. Se não houvesse a experiência, se 

não houvesse uma infância do homem, certamente a língua seria um ‘jogo’, cuja 

verdade coincidiria com o seu uso correto segundo regras lógico-gramaticais. Mas, a 

partir do momento em que existe uma experiência, que existe uma infância do homem, 

cuja expropriação é o sujeito da linguagem, a linguagem coloca-se então como o lugar 

em que a experiência deve tornar-se verdade. A instância da infância, como arqui-

limite, na linguagem, manifesta-se, portanto, constituindo-a, como lugar da verdade. 

(2005, p. 62) 

  

 Agamben explica que é a experiência da infância que permite ao homem o silêncio e, 

por isso, confere-se à linguagem o lugar da “verdade”. Talvez por isso o poeta afirme: “Só uso 

a palavra para compor meus silêncios.”(BARROS, 2010, p. 47). A linguagem é procurada, por 

Manoel de Barros, fora do cárcere de sentido e estrutura, em liberdade. O que se persegue é a 
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experiência originária, anterior à linguagem, e esta mesma linguagem representa o limite que 

demarca o que está “antes do sujeito” (AGAMBEN, 2005, p.58). Desse modo, parece ser a não-

experiência da linguagem que permite, então, a expressão do inefável: “Era tão bela a frase 

porque irracional. Ele disse.”(BARROS, 2010, p. 175).  

 Manoel de Barros desconstrói a língua em busca de sentidos diferentes dos habituais, o 

poeta convida às “ignorãças”, “ao criançamento do idioma”, porque, para ele,  “só as palavras 

não foram castigadas com/ a ordem natural das coisas./ As palavras continuam com seus 

deslimites.” (BARROS, 2013, p. 147). Estabelece-se profunda intimidade entre poesia e língua, 

a ponto de tornar possível a perversão, a desconstrução, o desvio e o desregramento que, a 

despeito da obediência sintática e/ou semântica, envolve e seduz. A língua parece ser um limite 

que precisa ser desconstruído em si mesmo. Ela é o instrumento fundamental de poesia, mas, 

ao mesmo tempo, sua imediatez e transparência decorrentes dos usos instituídos são, 

constantemente, negadas.  

 Isso acontece talvez porque, para ampliar a percepção da obra (como foi sugerido por 

Gumbrecht, pensando em consonância com Heidegger e o entendimento das obras de arte), seja 

necessário despir-se “da interpretação e da estruturação por meio de uma rede qualquer de 

conceitos histórica ou culturalmente específicos.” (GUMBRECHT, 2010 p.95). O que quer 

dizer, grosso modo, que a infância, mais especificamente, a poesia, para Manoel de Barros, é 

possibilidade de “Ser-no-mundo”, isto é, “recuperar a componente de presença em nossa 

relação com as coisas do mundo.” (IDEM, p. 92). A poesia, nesse constante movimento de 

traição - em que necessita da língua e, concomitantemente, a perverte - é um lugar privilegiado 

para “Ser” plenamente, justamente porque permite quase que por completo a retirada do “Ser”. 

E, nessa “retirada do Ser”, a voz da poesia consegue aparecer. Escrever como poeta é atravessar 

caminhos em que coexistem o “belo” e o “imponderável”, e isso é um desafio, já que a demanda 

por uma comunicação que seja clara é uma regra social. 

 O mundo, novidade para a criança, lugar sem muitas definições conceituais, permite a 

constante surpresa, a experiência não mediada por emoções ou regras estabelecidas previamente. 

Sabemos bem quais são as sensações de um gosto, um cheiro, uma cor ou um sentimento 

experimentado pela primeira vez. Esse “olhar de criança” é perseguido por Manoel de Barros. 

O assombro de avistar as coisas com olhos de uma primeira vez impulsiona ao “grito” à que se 

refere Rousseau no Ensaio sobre a origem das línguas, em que afirma: “(...) A princípio só se 

falou pela poesia, só muito tempo depois é que se passou a raciocinar.” (ROUSSEAU, 1991, 
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p.164). Rousseau propunha a gênese das línguas na mais pura expressão dos sentidos, fato que 

vai impelir o “balbuciar” capaz de nomear as coisas do mundo, e incentivar o “arreveso das 

palavras”36 na escrita de poesia, em que se desencontrando o sentido lógico ou rompendo-se 

com uma estrutura determinada, surpreendentemente, encontra-se uma experiência 

transcendental da linguagem. 

  “Criar começa no desconhecer.” (BARROS, 2010, p. 159), afirma Manoel de Barros 

em entrevista. A imagem da criança é a do ser que desconhece, que ainda não está contaminado 

pelos conceitos existentes no mundo, e, portanto, mais apto ao contágio da poesia, um ato que 

se aproxima mais da esfera do sensível do que a de um estado mental. No livro estudado, a 

infância é protagonista, justamente por representar uma espécie de “arqui-limite” na linguagem, 

como foi observado por Agamben, e isso acontece desde que o poeta “concebia poemas sem 

pecado”37. A escolha do termo “pecado”, longe de estar associada à ideia da violação de um 

preceito religioso, traz a noção da “pureza”, expressa pelos sentidos (de significar e de sentir) 

da linguagem utilizada nessa poesia, que procura, quase obsessivamente, encontrar o pueril. 

“Buscar esse estado de inocência há de ser uma fuga. É também procura de essência. Busca de 

minadouros. Aventura humana atrás de natências.” (IDEM, p.145). O poeta acredita que 

observar a criança e inscrever-se na infância como um espaço-lugar é uma estratégia potente de 

exercício poético, uma vez que o aproxima do que para ele é essencial, o elemento fundamental, 

basilar dos poemas, o “início” da língua, a “despalavra”38. É curioso observar que o poeta afirma 

ser uma “fuga” em busca do estado de inocência da criança, o que caracteriza, mais uma vez, o 

movimento consciente de performance nessa poesia. Não é à toa que, desde o primeiro livro, 

os poemas dão voz à “crianças-personagens” e à criança que o poeta procura não perder de si. 

 A representação da infância em Memórias Inventadas não é coadjuvante, como já foi 

dito anteriormente. A infância supera a própria dimensão do representar, já que parece se 

constituir como aspecto estruturante dessa poesia. O livro traz eu poéticos que descobrem, na 

infância, o ofício de escritor, bem como crianças que brincam de palavras e de inventar 

brinquedos (e um mundo inteiro), a partir do seu quintal. Nessas infâncias fabricadas, objetos 

transformam-se em coisas que não estavam destinadas a ser, trasmudando a sua identidade, e 

crianças se aproximam do meio natural, tanto da beleza e do bucolismo da natureza quanto de 

seus dejetos, misturando esses elementos, transformando-os em instrumentos de brincar. O 

 
36    Manoel de Barros, em entrevista, declara: “Arreveso as palavras.” (MÜLLER, 2010, p. 95) 

37    Referência ao primeiro livro publicado por Manoel de Barros: Poemas concebidos sem pecado, de 1937. 

38  Termo utilizado na parte 16 do poema “Retrato do Artista Quando Coisa”. (BARROS, 2013, p.341). 
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poeta apropria-se desse contexto para dizer que a poesia está em todo lugar e pode ser, 

principalmente, acessada quando se é “infância”, pois, assim como salientou Octavio Paz, “… 

a criação poética é exercício da nossa liberdade, da nossa decisão de ser.” (PAZ, 2012, p.186). 

O poeta deseja ser a criança (ou o pássaro, ou o andarilho): “...quer ser outro, seu ser sempre o 

leva para além de si. E o homem perde o pé a cada instante, tomba a cada passo e esbarra nesse 

outro que imagina ser e que lhe escapa das mãos.” (Idem, p.187), e se desculpa em versos como: 

“Perdoai. / Mas eu preciso ser outros. / Eu penso renovar o homem usando 

borboletas.”(BARROS, 2013, p.348). Essa renovação parece acontecer na própria linguagem, 

na voz poética que tanto é o outro quanto ele mesmo. 

 No início de “A Terceira Infância” há um poema emblemático: “Fontes”, que começa 

assim: 

 

Três personagens me ajudaram a compor estas 
memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança;  
dois, os passarinhos; três, os andarilhos. A  
criança me deu a semente da palavra. […] 

(BARROS, 2010, p.147) 

 

 Pensar o significado do título “Fontes” é colocar-se em contato com definições39 como: 

“origem”, “procedência”, “motivo”, “razão” e até mesmo “chafariz” ou “algo que brota em 

abundância”. Associar o termo escolhido para o título ao conteúdo inicial do poema destacado 

acima é, sem dúvida, entender e reafirmar que a criança é quem dá a semente da palavra ao 

poeta, ela representa um desses “outros” que ele procura ser, é uma das fontes que permite o 

ingresso nas nascentes da linguagem poética. Além disso, quando o eu poético afirma querer 

dar ciência das fontes que o ajudaram a compor essas memórias, ele utiliza um termo jurídico: 

“dar ciência” e, portanto, impõe gravidade tanto à atitude de expor essas fontes, quanto ao fato 

de tornar essa informação pública, demonstrando como esse conhecimento é essencial para 

entender o que acontece nessa poesia. 

 A maior parte do poema “Fontes” explica qual é a influência dos pássaros e andarilhos 

para essas Memórias, ideia que se resume nos versos: “[...]Os passarinhos me deram o 

desprendimento das coisas da terra./ E os andarilhos, a preciência da natureza de 

Deus.[...]”(IDEM) e o poema termina dizendo: 

     

       […] O outro parceiro de sempre foi a  

 
39  Definições retiradas do Míni Houaiss. Dicionário da Língua Portuguesa, de 2010. 
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criança que me escreve. Os pássaros, os andarilhos 
e a criança em mim são meus colaboradores destas 
Mémorias inventadas e doadores de suas fontes. (IBIDEM) 

  

É interessante notar que, de acordo com os versos, é a criança que escreve o poeta, e não 

o poeta que escreve a criança, e isso inverte a percepção que se têm da infância nessa poesia. 

Embora muito pouco se explique nesse poema sobre qual é exatamente a contribuição dessa 

“fonte-criança” para a poesia barrosiana, os versos: “A criança me deu a semente da palavra.” 

e “… a criança que me escreve.” revelam que é na infância que o poeta vai buscar a origem da 

sua poesia, assim como é lá também que estão as suas memórias a serem resgatadas. Desse 

modo, não é o poeta que dá voz à criança, é a criança que dá voz ao poeta. Como se pode 

confirmar com a declaração de que são elas (bem como o andarilho e os pássaros) que doam as 

suas fontes (os seus inícios, as suas origens) para essa poesia. 

 Muitas são as crianças que escrevem o poeta Manoel de Barros, desde a criança que 

passa horas sentada na escrivaninha escovando palavras, até a que tenta pegar a bunda do vento. 

E todas essas crianças são responsáveis por representar uma espécie de poética da infância. 

Pensar em uma “poética da infância” não é, de modo algum, afirmar que essa é uma poesia 

infantil, pelo contrário, é procurar demonstrar que essa é uma experiência de poesia tal qual a 

experiência da infância pensada por Agamben e já mencionada: “Como infância do homem, a 

experiência é a simples diferença entre humano e linguístico. Que o homem não seja sempre já 

falante, que ele tenha sido e seja ainda in-fante, isto é, a experiência.” (2005, p.62).  

 Quando o poeta procura se aproximar ao máximo de uma instância não-linguística 

parece pretender “...escutar o silêncio das paredes.” (BARROS, 2010, p.27) ou renovar a poesia 

com palavras ainda não ditas ou já ditas, porém, rearranjadas sintática e semanticamente. O 

período de aquisição da linguagem por uma criança parece ilustrar a relação entre poeta e 

palavra, a transposição do limite do não-dizer para o dizer é similar a um canto, à palavra inicial, 

e portanto, não permeada ainda de conceitos prévios que induzem a determinado uso. Por isso, 

a criança é, muitas vezes, retomada nos poemas de Manoel, a infância é a experiência que o 

poeta persegue para semear a sua poesia, como se lê nos versos:  

 

     Uma palavra está nascendo 
Na boca de uma criança: 
Mais atrasada que um murmúrio. 
Não tem história nem letras - 
Está entre o coaxo e o arrulo. 
(BARROS, 2013, p.256) 
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Ou seja, a boca de uma criança é potência de nascimento de palavras, é a experiência 

anterior à história, quase como que o som de um animal, sem significado (no que tange às 

dimensões linguísticas e conceituais humanas), mas que pode vir a significar tudo o que o poeta 

desejar, e que ainda não havia sido expresso em linguagem. 

 Desse modo, observar e reinventar a fala de crianças apresenta-se como uma das 

estratégias adotadas na poesia de Manoel, e o poeta reconhece a importância disso para o 

processo de escrita, como afirma em entrevista: 

 

Acho saudável o poeta partir do inominável, da primeira fala engrolada, dos mistérios 

iniciais com que a ignorância nos brinda – partir desse ponto para a criação do poema. 

Então, reaprender a errar a língua seria encostar-se de novo nos germínios da fala. 

Começar do início da voz. E esse privilégio de chegar no início da voz, ao seu primeiro 

balbucio, - esse é privilégio dos poetas. (MÜLLER, 2010, p. 80) 

 

 Especificar que se tem a intenção de “encostar-se nos germínios da fala” é colocar a 

oralidade em destaque na concepção dessa poesia, de acordo com o que foi observado 

anteriormente. Isso é interessante porque se trata de uma poesia escrita. O poeta escreve poesia 

e, ao fazê-lo, se insere no paradigma da tradição literária escrita. Desse modo, é perceptível 

uma relação de tensão entre a escrita, que tem suas próprias regras, e uma linguagem que remeta 

aos primórdios da fala e que, portanto, encerra uma dimensão oral-performática da língua. É no 

reconhecimento da fala da criança e da emergência do contexto cultural e situacional da infância 

e dessa “voz” na poesia de Manoel de Barros, que se identifica a natureza da performance, 

responsável por afetar o que é conhecido nesses poemas. Para Paul Zumthor, “...mesmo quando 

escrita, a linguagem era (é ainda, sem dúvida, para muitos) sentida como vocal...” (2000, p. 51-

52), e isso, quando se trata de poesia, é ainda mais latente, “...como se a poesia tivesse, entre os 

poderes da linguagem, a função de acusar o papel performativo desta...” (IDEM, p. 54). Assim, 

parece que o próprio gênero “poesia” contribui para a estratégia que pretende Manoel de 

observar e reinventar a fala de crianças. 

 A infância não só auxilia o poeta a acessar o universo que guarda os “germínios” da 

palavra como também o coloca diante de um objeto constantemente utilizado por crianças: o 

brinquedo. Brinquedos, para as crianças, não são apenas os fabricados, com a função 

essencialmente prático-econômica, mas também, e principalmente, as coisas do mundo que não 

têm a funcionalidade direta de brinquedo e são consideradas, pelo senso comum, objetos 

“inúteis”, restos, sucatas, dejetos, etc. De acordo com o que foi verificado por Walter Benjamin 

no ensaio Livros infantis antigos e esquecidos: 
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 … as crianças têm um particular prazer em visitar oficinas onde se trabalha 

visivelmente com coisas. Elas se sentem atraídas irresistivelmente pelos detritos, onde 

quer que eles surjam – na construção de casas, na jardinagem, na carpintaria, na 

alfaiataria. Nesses detritos elas reconhecem o rosto que o mundo das coisas assume 

para elas, e só para elas. Com tais detritos, não imitam o mundo dos adultos, mas 

colocam os restos e resíduos em uma relação nova e original. Assim, as próprias 

crianças constroem seu mundo de coisas, um microcosmo no macrocosmo. 

(BENJAMIN, 2012, p.256-257) 

 

 A citação de Benjamin faz pensar que os detritos são instrumentos que auxiliam a 

imaginação da criança e a permite criar um universo particular, daí ganharem dimensão de 

brinquedo. Os “brinquedos”, nesse sentido, não seriam responsáveis por representar um mundo 

que já existe, mas sim por ajudar na criação de um mundo próprio, cheio de sentidos novos, 

originais. Por outro lado, essa relação entre criança e “brinquedo” assemelha-se a relação que 

se estabelece entre Manoel de Barros e a poesia. O poema “Matéria de Poesia” ilustra bem esse 

fato:  

      As coisas que não levam a nada 
têm grande importância 
Cada coisa ordinária é um elemento de estima 
[…] 
O que é bom para o lixo é bom para poesia.  
(BARROS, 2013, p.137).  

 

 Nesse poema, Manoel vai falar de muitos objetos, naturais ou fabricados, que servem 

de instrumento para sua poesia. Esses elementos são retomados durante toda a sua obra, 

constantemente reorganizados. O poeta demonstra utilizar, portanto, uma estratégia de escrita 

semelhante à de uma criança quando recolhe coisas do mundo e as faz brinquedos. 

 De acordo com o que foi verificado no Capítulo II desta pesquisa, a “Poesia do Ordinário” 

se incumbe de juntar “...fragmentos, pedacinhos de mundo […] e desobjetos, revistos e 

reinventados”. Então, é interessante observar que, em grande parte desse processo, esses objetos 

são representados como “brinquedos” nas mãos de crianças. É o caso do pente, “Desobjeto” 

visto, no meio do quintal, pelo menino que era esquerdo: 

                                                          
[…] o menino que era esquerdo 
e tinha cacoete para poeta, justamente ele enxergara o pente naquele 

estado terminal. E o menino deu pra imaginar que o pente, naquele 
estado, já estaria incorporado à natureza como um rio, um osso, um 
lagarto. Eu acho que as árvores colaboravam na solidão daquele pente. 

(BARROS, 2010, p. 23) 

 

 O brinquedo verbal “pente” é trans-visto pelo poeta quando esquecido no meio do 

quintal, a ponto de deixar a sua funcionalidade porque “...já se havia incluído no chão que nem 
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uma pedra um caramujo um sapo. Era uma coisa nova o pente.” (IDEM). Essa “coisa nova” em 

que o objeto se transformou é representada nessa poesia através do olhar da criança, que 

imagina as coisas fora do sentido habitual, dando-lhes novas personalidades, ou nenhuma. O 

pente perde sua condição de objeto manufaturado quando está “terminal”, incorporado à 

natureza como o rio ou o osso ou o lagarto. Indiferencia-se da natureza, pois a sua morte lhe 

confere situação orgânica para também se tornar vestígio, rastro, talvez achado arqueológico. 

Essa indiferenciação aponta também para uma visão de mundo que não se detém nas 

categorizações estabelecidas pelo conhecimento humano.  Portanto, não é somente o 

“brinquedo” que representará a brincadeira, é o olhar da criança que tratará disso, assim como 

não são as palavras as determinantes da poesia, mas sim o seu “trans-uso” por parte do poeta. 

É uma experiência, e isso não exclui a significação, mas a ultrapassa. 

 Manoel de Barros fala também sobre uma infância diferente da contemporânea, em que 

não se tinha acesso a brinquedos fabricados e, por isso, as crianças fabricavam seus próprios 

brinquedos com sucatas, como se vê em um poema já citado neste trabalho: 

 

     Isto porque a gente foi criada em lugar onde não tinha brinquedo 
fabricado. Isto porque a gente havia que fabricar os nossos brinquedos: 
eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de lata. Também a  
gente fazia de conta que sapo é boi de cela e viajava de sapo. Outra era 
ouvir nas conchas as origens do mundo. [...] 
(BARROS, 2010, p. 71) 
 

 O verbo fabricar é mais frequentemente associado à ideia de transformação de matérias-

primas em produtos para o mercado, fato que se distancia um pouco do que é fazer poesia. 

Escrever poesia, ao que parece, tem mais a ver com um processo inventivo, semelhante ao da 

criança que cria seus brinquedos. O fato de as crianças “fabricarem” os brinquedos com 

elementos naturais demonstra uma ironia sutil e inversa à ideia suscitada pela expressão “viajar 

de sapo” pois, para “viajar de sapo”, não se precisa mais do que a imaginação. Também é a 

capacidade de imaginar, que faz a aproximação entre poeta e criança, brinquedo e palavra, 

brincadeira e poesia. 

 Observa-se, nesse fragmento de poema, que a concha também é brinquedo de criança e, 

ao aproximá-la do ouvido, permite que se escute “as origens do mundo”. Essa imagem retoma 

a do poema “Escova”, em que o eu poético é criança, “arqueólogo da palavra”, e a escova até 

escutar os clamores antigos. Tais clamores, seriam uma espécie de “antesmente verbal” ou 
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“despalavra mesmo”40 e a criança que aproxima a concha do ouvido remete, novamente, à 

noção da não-linguagem, que muito diz ao poeta e que ele encontra, na infância.  

 Brinquedo de poeta é, então, a palavra, fato tão bem ilustrado no poema “Jubilação”: 

 

Tenho gosto de lisonjear as palavras ao modo que o 
Padre Vieira lisonjeava. Seria uma técnica literária 
do Vieira? É visto que as palavras lisonjeadas se 
enverdeciam para ele. Eu uso essa técnica. Eu 
lisonjeio as palavras. E elas até me inventam. E elas 
se mostram faceiras para mim. Na faceirice as palavras 
me oferecem todos os seus lados. Então a gente sai 
a vadiar com elas por todos os cantos do idioma. 
Ficamos a brincar brincadeiras e brincadeiras. Porque 
a gente não queria informar acontecimentos. Nem 
contar episódios. Nem fazer histórias, A gente só 
gostasse de fazer de conta. De inventar as coisas 
que aumentassem o nada. A gente não gostasse de fazer 
nada que não fosse de brinquedo. 

                                             (BARROS, 2010, p. 155) 

  

 Quando o eu poético afirma gostar de “lisonjear as palavras”, demonstra quem está no 

controle da situação: a própria palavra. É o poeta que a adula, envaidece e satisfaz, ele é 

lisonjeador de palavras e são elas que o inventam. A palavra é o brinquedo experimentado na 

poesia para criar coisas que não prescindem de significados anteriores, assim como o brinquedo 

da criança, objeto despretensioso, que permite a criação de um mundo novo, não informacional.  

 Esse poema coloca na cena poética a ideia de júbilo, da intensa alegria sem 

compromissos: “Qualquer coisa como jogar amarelinha nas calçadas. Qualquer coisa como 

correr em cavalo de pau.” (IDEM), e esse regozijo se dá, para a criança, através da brincadeira 

e do contato com a natureza e, para o poeta, quando faz “vadiagens pelos recantos do 

idioma”(IBIDEM). O termo “júbilo” refere-se também à esfera do sagrado, do ritual e, quando 

o poema associa essa ideia à do brinquedo, parece demonstrar o que Agamben chamou de “a 

essência do brinquedo”: 

 

O caráter essencial do brinquedo – o único, se refletirmos bem, que o pode distinguir 

de outros objetos – é algo de singular, que pode ser captado apenas na dimensão 

temporal de um <<uma vez>> e de um <<agora não mais>> não apenas em sentido  

diacrônico, mas também em sentido sincrônico. O brinquedo é aquilo que pertenceu 

– uma vez, agora não mais – à esfera do sagrado ou à esfera prático-econômica. Mas, 

sendo assim, a essência do brinquedo[…] é, então, algo eminentemente histórico. 

(2005, p.86) 

 

 
40  Referência a termos do poema 16 do livro Retrato de Artista Quando Coisa, de 1998. 
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 Para Agamben, o brinquedo é o melhor representante da temporalidade histórica, até 

mesmo superando os monumentos históricos e artísticos, uma vez que, ele diz, “O brinquedo é 

uma materialização da historicidade contida nos objetos, que ele consegue extrair por meio de 

uma manipulação particular.” (IDEM, p.87).  

 A mutabilidade do brinquedo e a sua historicidade, a capacidade de ser e de não ser mais 

a qualquer tempo, outra coisa, ou nenhuma, tal como informou Agamben, são características 

semelhantes à da escrita poética visto que, assim como a criança e o brinquedo, o poeta “...serve-

se de fragmentos e de peças pertencentes a outros conjuntos estruturais (ou, em todo caso, de 

conjuntos estruturais modificados), […] transforma assim antigos significados em significantes 

e vice-versa.” (IBIDEM). 

 É a partir da percepção de que brinquedo e palavra possuem um caráter mutável, são 

objetos passíveis de instabilizações provocadas por crianças ou por poetas, que se adentra, então, 

no terreno da brincadeira, e do jogo poético. 

 

 

4.2 Brincadeira e Invenção. 

 

 Manoel de Barros declarou, certa vez: “Inventei meus brinquedos e meu vocabulário.” 

(2010, p.40) e essa afirmativa parece explicar, resumidamente, a sua “biografia poética”. Como 

vimos no Capítulo I deste trabalho, embora não seja esse o foco desta pesquisa, seria impossível 

desprezar todo o aspecto memorialístico-biográfico presente em Memórias Inventadas. Desse 

modo, ao separar os poemas que representam as fases de sua vida e intitular essas fases de 

“Infâncias”, o poeta diz muito sobre a “brincadeira” que se apresenta.  

 Trata-se de uma “brincadeira” apre(e)ndida na infância: a criança treinou o olhar do 

poeta de hoje: “...eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das 

coisas.” (BARROS, 2010, p.187); a criança que cresceu no mato, isolada41 ensinou o poeta a 

imaginar: “Acho que isso me obrigava a ampliar o meu mundo com o imaginário.” (IDEM, 

2010, p.40); a criança que não possuía brinquedos fabricados, ensinou o poeta a criá-los, e a 

brincar: “Tive que fazer eu mesmo as artices da infância’. (IBIDEM).  

 É importante ressaltar, embora já tenha sido dito algumas vezes, na brincadeira do poeta 

a linguagem possui notoriedade: 

 
41  Manoel de Barros afirma, em entrevista: “Fui criado no mato, isolado.” (MÜLLER, 2010, p. 40) 
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No quintal a gente gostava de brincar com palavras 
mais do que de bicicleta. 
Principalmente porque ninguém possuía bicicleta. 
A gente brincava de palavras descomparadas. Tipo assim: 
O céu tem três letras 
O sol tem três letras 
O inseto é maior. 
O que parecia um despropósito 
Para nós não era despropósito. 
Porque o inseto tem seis letras e o sol tem três 
Logo o inseto é maior. (Aqui entrava a lógica?) […] 
(BARROS, 2010, p.51) 

 

 O poema destacado, “Brincadeiras”, já analisado no capítulo anterior, apresenta um eu 

poético que narra uma memória, em que a brincadeira era “descomparar” as palavras. Talvez, 

“comparar” fosse algo da ordem semântica do léxico, fato que não se expressa aqui, visto que, 

o que se está em jogo é o número de letras que as palavras apresentam, e não o que significam. 

De acordo com o poema, as crianças preferiam brincar assim, mesmo porque, precisavam 

inventar brincadeiras, já que não possuíam brinquedos fabricados. O que se revela é uma 

brincadeira que acontece de acordo com a estrutura do brinquedo-palavra, a despeito da sua 

significação. 

 Como se vê, a brincadeira de poeta está muito associada ao aspecto estrutural da língua, 

porém, além disso, a significação e a invenção também entram no jogo de poesia. É importante 

sinalizar que, em todos os âmbitos, a linguagem será brinquedo de demolição, ou seja, a língua 

é utilizada pelo poeta a favor da desconstrução de regras e conceitos previstos anteriormente: 

 

Ao poeta penso que cabe a função de arejar as palavras. E não deixar que morram de 

clichês. Pegar as mais espolegadas, as mais prostituídas pelos lugares-comuns e lhe 

dar novas sintaxes, novas companhias. Colocar, por exemplo, ao lado de uma palavra 

solene um pedaço de esterco. O poeta precisa de reaprender a errar a língua. Esse 

exercício poderá também nos devolver a inocência da fala. Se for para tirar gosto 

poético é bom perverter a linguagem. Temos de molecar o idioma, os idiomas. O 

nosso paladar de ler anda com tédio. É preciso injetar nos verbos insanidades, para 

que eles transmitam aos nomes os seus delírios. (BARROS, 2010, p. 54) 
 

 Manoel de Barros acredita ser função do poeta o arejamento do idioma, ou seja, destituir 

a palavra do senso comum, corromper a prescrição da gramática, desestabilizar as estruturas e 

propor novos arranjos. “Reaprender a errar a língua” é um caminho para “devolver a inocência 

da fala”, e isso, como foi visto anteriormente, é motivo insistente dessa poesia. A “brincadeira” 

é o argumento que tanto desresponsabiliza o poeta por cumprir as rígidas regras gramaticais, 

quanto lhe permite acessar a imaginação livremente e inventar sem compromisso com 



72 

determinadas verdades. “Brincando” as crianças não precisam atender o princípio da lógica. 

Logo, se o poeta afirma que está a brincar, a delirar, ele está informando que é preciso se 

desprender um pouco dos significados e conceitos já conhecidos sobre as coisas para se conectar 

a essa poesia. 

 Para o poeta, poesia não precisa dar informação: “A voz da poesia tem que chegar ao 

nada para aparecer. Só fui reconhecido quando não tinha mais nada pra dizer - e fiquei a brincar.”  

(BARROS, 2010, p.100). Parece ser justamente quando as palavras são combinadas a partir de 

uma sintaxe inexistente, ou quando a oralidade é transcrita para a poesia, e até mesmo quando 

ocorre um desvio semântico, que acontece o “jogo”, a brincadeira a que se refere o eu poético 

de “Cabeludinho”: 

 

                                                                […] Aprendi nessas férias a  
brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não 
gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode mudar de lugar. 
Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo 
que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade: 
Ai morena, não me escreve/ que eu não sei a ler. Aquele a preposto ao 
verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. 
(BARROS, 2010, p.43) 

 

 O poema apresenta, ainda em “A Primeira Infância”, a voz de uma criança que tem 

como atividade das férias, “brincar de palavras”. Essa atividade interessa mais do que o trabalho, 

pois, na brincadeira, o eu poético apreende algo além da significação, nesse caso, a “palavra-

brinquedo” é explorada pela sua sonoridade, a qual vai transfigurar o sentido. A saudade 

cantada pelo vaqueiro, é transcrita ipsis litteris, e a oralidade apresenta uma preposição em 

desacordo com a regra sintática, fato que modifica a percepção que o eu poético tem a respeito 

do sentimento do vaqueiro. É interessante observar que, antes do registro da canção no poema, 

o poeta também desloca uma preposição: “Por depois ouvi um vaqueiro...”, desestabilizando a 

sintaxe da poesia. Essa desestabilização aguça a percepção para o que ocorrerá em seguida, 

sinalizando que a atitude do poeta não é inocente e, mesmo quando brincadeira, o jogo poético 

revela determinadas estratégias. 

 Mesmo assim, a brincadeira afasta-se da seriedade do trabalho, da rigidez segundo a 

qual tudo deve estar organizado conforme regras bem definidas, e aproxima-se da liberdade. 

Tal liberdade dá ao poeta e, consequentemente, ao poema, o afastamento da realidade que é 

fundamentalmente, uma forma de expressão poética, pois, a natureza da poesia situa-se na 

esfera lúdica, como foi observado por Johan Huizinga, em Homo Ludens: 
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… a função do poeta continua situada na esfera lúdica em que nasceu. E, na realidade, 

a poesis é uma função lúdica. Ela se exerce no interior da função lúdica do espírito, 

num mundo próprio para ela criado pelo espírito, o qual as coisas possuem uma 

fisionomia inteiramente diferente da que apresentam na “vida comum”, e estão ligadas 

por relações diferentes das da lógica e da causalidade. Se a seriedade só pudesse ser 

concebida nos termos da vida real, a poesia jamais poderia elevar-se ao nível da 

seriedade. Ela está para além da seriedade, naquele plano mais primitivo e originário 

a que pertencem a criança, o animal, o selvagem e o visionário, na região do sonho, 

do encantamento, do êxtase e do riso. Para compreender a poesia precisamos ser 

capazes de envergar a alma da criança como se fosse uma capa mágica, e admitir a 

superioridade da sabedoria infantil sobre a do adulto. (2014, p.133) 

 

 É no Livro Sobre Nada que Manoel de Barros vai falar pela primeira vez, em poesia, 

que: “Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria.” (BARROS, 2013, p. 

322). Em 2007, amplia a ideia em Poeminha em Língua de Brincar: “… a palavra tem/ que 

chegar ao grau de brinquedo/ Para ser séria de rir” (IDEM, p.467). Nesses brinquedos-verbais, 

o poeta confirma o que foi observado por Huinzinga, a seriedade poética tem a ver com o lúdico, 

com o jogo, com o prazer. Ao brincar de designar as coisas, o poeta oscila entre a matéria e o 

pensamento, inventa expressões abstratas e essa atitude representa um jogo de palavras. Nesse 

jogo, um novo mundo é criado, denominado por Huinzinga como “mundo poético”. 

 A criação do mundo poético só é possível através da invenção, da imaginação. Para 

Manoel, “A invenção serve para aumentar o mundo”42, , daí a necessidade de ampliar o mundo 

para a poesia, como o poeta admite, inventando versos: “Tenho uma confissão: noventa por 

cento do que/ escrevo é invenção, só dez por cento que é mentira.” (BARROS, 2013, p. 361). 

Também no âmbito da invenção a criança é fértil, porque tem, na brincadeira, infinitas 

possibilidades de criar: 

 

Naquele dia, no meio do jantar, eu contei que 
tentara pegar na bunda do vento – mas o rabo 
do vento escorregava muito e eu não consegui 
pegar. Eu teria sete anos. A mãe fez um sorriso 
carinhoso para mim e não disse nada. Meus irmãos 
deram gaitadas me gozando. O pai ficou preocupado 
e disse que eu tivera um vareio de imaginação. 
(BARROS, 2013, p. 183) 

 

 O início do poema “Soberania”, destacado acima e presente em “A Terceira Infância”, 

ilustra a associação entre a brincadeira da criança e a invenção. Quando o menino tenta “pegar 

 
42 Declaração transcrita da fala de Manoel de Barros no documentário Só dez por cento é mentira. 
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a bunda do vento” sem sucesso, parece que a brincadeira típica de uma infância livre, em que 

se pode correr a favor ou contra os ventos, é transposta em palavras. Essas palavras criam, tanto 

o mundo da criança quanto o mundo da poesia, o imaginário. Para os adultos, a imaginação é 

um delírio, um “vareio” (o que é curioso, pois se a imaginação é atualmente associada ao irreal, 

na antiguidade, era vista como intermediária do conhecimento e se acreditava que o homem 

não poderia conceber absolutamente nada sem ela), tanto que, ao longo do poema o pai afirma: 

“...esses vareios acabariam com os estudos.” (IDEM) e manda o menino estudar em livros. 

Depois de muito ler e conhecer teóricos, filósofos e eruditos, o menino encontrou uma frase de 

Einsten que dizia:  “ A imaginação é mais importante que o saber.” (IBIDEM) e a achou elevada, 

sublime. A partir disso, ele declara: “E fiz uma brincadeira. Botei/um pouco de inocência na 

erudição. Deu certo. Meu/ olho começou a ver de novo as pobres coisas do chão mijadas de 

orvalho.” (IBIDEM). A inocência infantil é responsável pelo olhar para “as pobres coisas de 

chão”, tanto porque a ingenuidade de criança e o seu caráter pueril ajudam na percepção das 

coisas “desimportantes”, ou “menores”, segundo o senso comum; quanto porque a baixa 

estatura das crianças as coloca muito mais próximas das coisas pequenas do mundo do que dos 

elementos de um universo adulto.  

 Manifesta-se, novamente, a ideia da brincadeira de palavras, da importância de manter 

a inocência do olhar para perceber as coisas do mundo e transformá-las em poesia. As coisas 

não necessitam de “soberania” para serem poesia, o desimportante, o ínfimo é o que importa de 

fato, como borboletas que não precisam de motores para voar ou pousar nas flores e nas pedras 

sem risco de destruição. Para obter essa compreensão é necessário imaginar, daí a sabedoria 

infantil, para a criança não há limite, tudo é possível, até mesmo “pegar o rabo do vento”. 

 Walter Benjamin, no ensaio Brinquedos e Brincadeiras sobre o livro de Karl Gröber, 

Brinquedos infantis dos velhos tempos. Uma história do brinquedo, faz uma observação 

interessante a respeito da brincadeira. Para ele, “...a grande lei que, além de todas as regras e 

ritmos individuais, rege o mundo da brincadeira em sua totalidade é: a lei da repetição.” 

(BENJAMIN, 2012, p.270). Essa também parece ser uma das estratégias de Manoel de Barros: 

“Repetir repetir – até ficar diferente/ repetir é um dom do estilo.” (BARROS, 2013, p. 276), 

tanto que, alguns elementos (personagens, versos) que aparecem em Memórias Inventadas já 

são conhecidos de outros livros do poeta (conforme já visto no capítulo I, nos casos de 

“Cabeludinho”, ou os versos retomados de Poemas Concebidos sem Pecado e do Livro Sobre 

Nada). A repetição é muito mais do que um recurso de estilo, ao contrário do que diz o verso, 
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visto que, pensar a poesia como uma brincadeira é compreender que ela não possui apenas uma 

dimensão estética.  

 E, sobre as dimensões da poesia e da brincadeira, pode-se pensar, conforme a reflexão 

de Giorgio Agamben, que ambas situam-se num “espaço potencial” (2012, p.98), o qual 

possibilita tanto o jogo quanto a experiência cultural. Em outras palavras, para o teórico, os 

brinquedos e as expressões artísticas não pertencem a uma esfera subjetiva interna, nem a uma 

esfera objetiva externa, colocando-os em uma terceira área, a qual Winnicott (pediatra e 

psicanalista inglês que pesquisou as primeiras relações entre as crianças e o mundo exterior) 

definiu como “área da ilusão”. Desse modo, a relação da criança com o brinquedo (bem como 

a relação do homem com os objetos) estaria na origem da criação artística porque expressa 

“...um misto de alegria impenetrável e de frustração estupefata...” (idem, p. 96). Portanto, não 

é necessário que o objeto seja precisamente um brinquedo (coisa fabricada com a finalidade ou 

utilidade de brinquedo), porque, no geral, os indivíduos se relacionam com os objetos do mundo 

mesclando prazer e insatisfação, um jogo dinâmico em que oscilam tese e antítese, e a partir do 

qual a “invenção” é possível.  

 Quando Manoel de Barros escreve o verso: “Inventei um menino levado da breca para 

me ser.” (2010, p. 151) no poema “Invenção”, ele parece reafirmar a língua como o “brinquedo” 

de poeta, bem como a performatização da criança como estratégia de escrita. É através do 

menino que busca os objetos do chão porque não gostava de “...obedecer a arrumação das 

coisas.” (IDEM), que o poeta acessa o espaço de potência da poesia. A regra da brincadeira e 

da invenção permanece: desestabilizam-se as construções textuais normatizadas e se enfatiza a 

significação das palavras como algo suplementar, e não essencial para a poesia: “Aprendeu a 

dialogar com as águas ainda que não/ soubesse nem as letras que uma palavra tem.” (IBIDEM). 

A comunicação poética parece ser algo que acontece para além de um conjunto de regras 

estabelecidas, o poeta persegue a comunhão entre os seres da natureza muito mais através do 

“sentir” do que do “sentido”. É assim, também através da brincadeira e da invenção, que as 

crianças se relacionam com o mundo e as experiências.  

 Ao fim desse poema, a lógica da invenção se inverte: se o eu poético afirmou ter 

inventado um menino levado da breca para sê-lo, esse mesmo menino, supostamente inventado 

por ele, o informa sobre o equívoco, afinal, foi o menino que inventou o poeta:  

 

Porém o menino levado da breca ao fim me falou 
que ele não fora inventado por esse cara poeta 
Porque fui eu que inventei ele. (IBIDEM) 
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“Brincar de poesia”, portanto, é assumir para as palavras o “caráter essencial do 

brinquedo” observado por Agamben, isto é, se o brinquedo pode, de um uso a outro, ser 

qualquer coisa (ou nada), cabe ao poeta fazer as palavras “diferentes” (em significados e em 

arranjos linguísticos), melhor ainda quando isso ocorre de um verso para outro do mesmo 

poema, como acontece em “Invenção”. Brincar e inventar parecem ser, então, estratégias 

correlatas de poesia. 

 Instituir o brinquedo como chave de leitura para a poesia é uma atitude corajosa do poeta, 

que se coloca contra a gravidade e a seriedade científica e evoca a experiência mais perto do 

natural possível (através da criança, dos pássaros, dos bugres, etc.), para afirmar que “… a 

palavra tem/ que chegar a grau de brinquedo/ para ser séria de rir.” (BARROS, 2013, p.467).  

 Esse tal “grau de brinquedo” da palavra poética fica mais próximo de ser encontrado 

quando o homem não se importa, e até mesmo tem estima por ser “Bocó”: 

 

                                                      [...]   Bocó é  
sempre alguém acrescentado de criança. Bocó é 
uma exceção de árvore. Bocó é um que gosta de  
conversar bobagens profundas com as águas. Bocó 
é aquele que fala sempre com sotaque das suas 
origens. É sempre alguém obscuro de mosca. É  
alguém que constrói sua casa com pouco cisco. 
É um que descobriu que as tardes fazem parte de 
haver beleza nos pássaros. Bocó é aquele que 
olhando para o chão enxerga um verme sendo-o. 
Bocó é uma espécie de sânie com alvoradas. Foi 
o que o moço colheu em seus trinta e dois 
dicionários. E ele se estimou. 
(BARROS, 2013, p. 93) 

 

 Para o homem/poeta não é relevante a denominação “Bocó” pelo fato de recolher 

caracóis e pedras na beira do rio, porque existe um conhecimento de “bocó” que, embora 

pesquisado em seus trinta e dois dicionários, não pode ser apre(e)ndido. Como se não houvesse 

compreensão possível do “estado de bocó” sem sê-lo, sem a experiência. É na experiência 

propriamente dita que acontece a “brincadeira”. E o poema enfatiza que não há “brincadeira” 

possível quando não há prática, ou seja, contato com as coisas do mundo. O convívio com os 

objetos e os seres estabelece a proximidade com a origem das coisas. E, para além de tudo o 

que alguém pode absorver de conhecimento sistematizado, a observação e a vivência, através 

da “brincadeira”, a imersão no universo próprio de todas as coisas, o ato de colocar-se “em jogo” 

empaticamente com o ambiente que o cerca, a desautomatização da percepção preestabelecida 

socialmente, é potência de poesia. 
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 O estágio de “brinquedo” pode ser alcançado através de uma formação de mato, de chão, 

de criança que possui o olhar treinado para o desimportante, para o que ainda não tem palavra 

poética que defina. Como traquinagem de menino, que fura a lona do circo para olhar as 

trapezistas nuas43  ou passa uma vida inteira “enfiando água no espeto” 44 . A palavra é o 

brinquedo do poeta: 

 

                                                           [...]  Podia 
se dizer que a gente estivesse pregado na vida 
das palavras ao modo que lesma estivesse 
pregada na existência de uma pedra. Foi no que 
deu nossa formação. Voltamos ao homem das cavernas. 
Ao canto inaugural. Pegamos na semente da voz. 
Embicamos na metáfora. Agora a gente só sabe  
fazer desenhos verbais com imagens.  
(BARROS, 2010, p. 171) 

 

 Em seu primeiro canto, em liberdade, a palavra tem compromisso com a expressão do 

sentido que o poeta pretende criar, e não dos sentidos desgastados pelo uso. Desse modo, a 

palavra inaugural parece estar livre dos clichês. E, para que essa liberdade seja atingida, a 

relação entre homem e palavra precisa ser tão íntima quanto a da lesma com a pedra. A palavra 

é, assim, “trans-usada” na brincadeira de poesia. 

 A noção de “trans-uso” das palavras assemelha-se ao que Otávio Paz (2012) expressou 

a respeito da criação poética: processo de descolamento das palavras do seu uso habitual para 

instituí-las em novos usos. Consiste em uma espécie de travessia no uso dos vocábulos, a qual, 

nesta pesquisa, foi pensada a partir da perspectiva da palavra como brinquedo, o que supõe a 

materialidade e o sentido da linguagem. A poesia de Manoel de Barros mostra-se inesgotável 

em seus significados, porque a linguagem é a própria “brincadeira” do poeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Referência ao poema “Circo”. BARROS, 2010, p. 179. 

44 Fragmento do poema “Peraltagem”. BARROS, 2010, p. 167. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu sou analfabeto para certezas. A coisa é 

toda: como a gente pegar água no escuro:  

psiumente. O acerto começa no fim dos erros. 

E a gente não sabe adonde é o fim dos 

erros. Nem o começo do acerto. Aleluia.45 

 

 

 Escolho as palavras de Manoel de Barros para iniciar estas observações, porque eu 

também sou analfabeta para certezas. Não sei ao certo onde finda o erro e começa o acerto nesta 

pesquisa. Afirmo ainda que, nem ao menos sei se as categorias “erro” ou “acerto” são tão rígidas 

assim, a ponto de anularem-se. Mas, quanto ao “psiumente”, concordo. Foi uma experiência 

bem parecida com “pegar água no escuro.”  

 Talvez por isso, por ser “água”, por estar “no escuro”, por parecer um despropósito, 

desde o título reconheci que faria “uma leitura de Manoel de Barros”. Essa leitura diz respeito 

ao encontro, ao confronto entre o meu corpo-leitor e o texto-objeto, responsável pelo “prazer 

de ler” a que se referiu Paul Zumthor (2000): algo que transcende a ordem informativa do 

discurso e ultrapassa o paradigma da “compreensão”. 

 Para desenvolver esta parte do trabalho, retomei o percurso, revi o que foi escrito, 

repensei. Esse exercício se mostrou importante para que se solidificasse a certeza de ter 

desenvolvido uma leitura da poesia de Manoel de Barros que, longe de estar concluída, 

proponha novos olhos sobre o que já existe, incentive a revisitação às questões levantadas e 

possibilite diversas outras formas de ler.  

 No início do mestrado existia apenas o “meu brincar” (ou “o brincar dos meus filhos”), 

que me levava à poesia. Mas esse “brincar” não era permitido no universo da clareza acadêmica. 

Em outras palavras, eu queria falar sobre esse “prazer do texto” proporcionado pela leitura 

(sobre o qual Zumthor se debruçou), o qual não tem a ver apenas (ou principalmente) com a 

interpretação dos significados dispostos num poema.  

 Ao ter consciência de que: “...na minha leitura dos textos dos quais extraio minha alegria 

está parte do meu corpo.” (ZUMTHOR, 2010, p.73), o maior desafio foi ler Manoel de Barros 

e mostrar, em meio a um discurso “sem corpo” (o discurso acadêmico, que não lida com a 

materialidade enquanto experiência, mas lida com essa materialidade enquanto objeto de estudo 

 
45 Manoel de Barros em coletânea de entrevistas, organizada por Adalberto Müller. 
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e, assim, submete-a a uma apreciação racional), o que há de corporal nesses poemas. Procurar 

perceber de que maneira essa poesia se realiza como brinquedo e arte de brincar pelo “trans-

uso” da linguagem, é propor uma leitura que visa à experimentação da “presença” antes da 

significação, isto é, reconhecer a poesia como algo similar à noção expressa por Ludwig Pfeiffer 

(citado por Zumthor): “uma secreção do corpo do homem.” (IDEM, p.75) 

 Estávamos, então, eu e o poeta, mexendo com a palavra “como quem mexe com 

pimenta/até vir sangue no órgão”46. A palavra, “brinquedo” do poeta, tornou-se o meu objeto 

de análise, através do qual tentei explicar o inefável. Nessa tentativa, mostrou-se interessante a 

teorização sobre a “presença”, porém, percebi que o desenvolvimento dessa teorização se 

absteve de oferecer leituras de poesia que explorassem precisamente a “presença” de que tratava. 

Coube a mim procurar fazê-las.  

 Inúmeras vezes, ao longo da dissertação, me peguei citando versos sem explicá-los, 

como os do começo do parágrafo anterior: “mexi com as palavras até sair sangue dos órgãos”. 

Ainda tenho dificuldade de explicar a materialidade nesses versos sem cair numa leitura 

fundada na produção de sentido. É a presença de uma dor, que pode estar associada ao prazer 

da criação, ou da descoberta; é a presença do tecido talvez mais importante do corpo humano, 

o sangue; é a explicação de um eu poético sobre a sua escrita de poesia, apropriada por mim, 

para tentar representar a minha escrita acadêmica. Ainda assim, parece faltar a “prova” dessa 

presença. A poesia, por si só, ainda surge, para mim, como a melhor expressão da sua  

materialidade e da corporalidade que é acionada no processo de recepção. Por seu caráter 

performático, a apreensão desse processo representa um desafio para um trabalho de crítica 

literária. Sinto-me, então, vulnerável, e retorno ao exercício pouco acadêmico de mostrar: 

“olhem, a presença é isto” (repito): “Saudade me urinava na perna.” (BARROS, 2013, p.151). 

Não é sobre o que o texto me informa, é sobre o “modo como o meu corpo reage à materialidade 

do objeto, minha voz se mistura, virtualmente, à sua.” (ZUMTHOR, 2010, p.74).  

 Outro fato importante a ser sinalizado é que, ao sugerir o “brinquedo” como a chave de 

leitura de Memórias Inventadas, corri o risco de gerar uma percepção equivocada sobre a leitura 

que faço. Havia o perigo eminente de o objeto “brinquedo” ser entendido como algo “menor”, 

não aos moldes do poeta, que busca “engrandecer as coisas menores através da linguagem” 

(BARROS, 2010, p.52) mas sim no sentido pejorativo, de coisa irrelevante. Quantas leituras 

equivocadas dessa poesia já foram feitas, em que se afirma: “é uma poesia infantil” ou “é uma 

 
46 Versos do poema “Sabiá com Trevas”, parte XV, do livro Arranjos para assobio. (BARROS, 2013, p.165) 
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poesia do Pantanal”? Desse modo, acho necessário voltar a ratificar a escolha do objeto 

“brinquedo”, pois como sinalizou a professora Doutora Maria Cristina Ribas, no Seminário dos 

Alunos da Pós-Graduação do Instituto da Letras da UFF de 2017, deve-se ter cuidado porque a 

“chave” não apenas abre, mas também fecha as portas, bem como as leituras.  

 Para voltar, portanto, à escolha do “brinquedo”, retomo o modo como construí o meu 

raciocínio ao longo da pesquisa. A poesia de Memórias Inventadas (ouso dizer que toda a 

“Estética da Ordinariedade”) remete, insistentemente, aos fragmentos: ao homem e o mundo, 

representados tal como são, aos pedaços. Essa noção foi percebida primeiro nos poemas, e 

confirmada, posteriormente, pelo próprio poeta em entrevista: 

 

Estamos em ruínas. A nós, poetas destes tempos, cabe falar dos morcegos que voam 

por dentro dessas ruínas. Dos restos humanos fazendo discursos sozinhos nas ruas. A 

nós cabe falar do lixo sobrado e dos rios podres que correm dentro de nós e das casas. 

Aos poetas do futuro caberá a reconstrução – se houver reconstrução. Porém a nós – 

a nós, sem dúvida -, resta falar dos fragmentos, do homem fragmentado que, perdendo 

suas crenças, perdeu sua unidade interior. É dever dos poetas de hoje falar de tudo que 

sobrou das ruínas e está cego. Cego e torto e nutrido de cinzas. Portanto, não tenho 

nada em comum com a geração de 45. E se alguma alteração tem sofrido a minha 

poesia, é a de tornar-se, em cada livro, mais fragmentada. Mas obtida pelo escombro. 

Sendo assim, cada vez mais, o aproveitamento de materiais e passarinhos de uma 

demolição… (BARROS, 2010, p. 43) 
  

 Quando Manoel de Barros fala sobre as ruínas, parece fazer alusão também às 

transformações sociais e estruturais de um determinado momento histórico. Observa o 

desmoronamento no interior dos homens e de suas “casas” e afirma que, cabe aos poetas do seu 

tempo, fazer poesia a partir dessa “destruição”. Portanto, parece falar, inevitavelmente, sobre 

(re)construção identitária. Daí que, nesse percurso de erigir uma poesia a partir da demolição, 

ele retoma, inclusive, os vestígios de si e dentre eles, os da infância. Por mais “apressado” que 

isso possa parecer ao ser dito desta maneira, o brinquedo representa para a criança algo muito 

semelhante ao que a palavra é para o poeta. Se ainda for preciso confirmar a relevância do 

objeto “brinquedo” escolhido para desenvolver a leitura proposta, basta voltar a falar “Sobre 

sucatas”: 

 

“Isto porque a gente foi criada em lugar onde não tinha brinquedo 
fabricado. Isto porque a gente havia de fabricar os nossos brinquedos: 
Eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de lata. […] 
(BARROS, 2010, p.71) 
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 Se o poeta elege tantos “brinquedos” para inventar estas memórias, significa que eles 

são instrumentos importantes para a edificação de uma poesia, fato que, nem de longe pode ser 

considerado “menor”. Se tantas vezes repeti, neste trabalho, que a protagonista dessa poesia é 

a linguagem, e se traço tal analogia, “brinquedo-palavra”, o brinquedo é, então, o personagem 

principal. Confiro ao brinquedo a mesma importância da palavra para o poeta, a importância de 

algo que lhe é essencial.  

 É interessante deixar registrado que, apesar de a edição escolhida ser “tradicional”, isto 

é, o suporte da edição estudada ter a mesma estrutura de edição da maioria dos livros que 

conhecemos, as “Infâncias”, quando publicadas separadamente, eram caixas, em que os poemas 

e os títulos estavam em folhas soltas, independentes umas das outras. O poema era também 

“brinquedo” do leitor, que estava liberto da ordem instituída pela disposição das páginas de um 

livro tradicional.  

 Além de expor a dificuldade em exemplificar a materialidade presente nessa poesia, e 

de retomar a justificativa sobre o “brinquedo” ter sido instituído como parte crucial da leitura 

desenvolvida, julgo fundamental falar um pouco sobre o que não foi feito, mea maxima culpa, 

devido ao tempo de pesquisa ser extremamente curto. Essas “não leituras” de forma alguma 

desmerecem esta pesquisa, apenas a ampliam, ou incentivam novos olhares para a poesia de 

Manoel de Barros, que, cada vez mais, se mostra inesgotável.  

 Uma das leituras que não foi feita, mas que não passou despercebida, foi a da ilustração 

de Memórias Inventadas. As iluminuras de Martha Barros (filha do poeta) são também, poesia. 

O próprio Manoel de Barros admite, no texto de apresentação da antologia Poesia Completa: 

“...comecei a fazer desenhos verbais de imagens.” (BARROS, 2013, p. 7), e essa declaração, 

por si só, já propõe a aproximação entre poesia e imagem. As ilustrações, de um modo geral, 

estão presentes nos livros com a finalidade de representar, de outra forma, o que está sendo 

contado. É muito interessante propor uma leitura em que as linguagens verbal e não verbal 

conversem, incentivando o diálogo entre literatura e artes plásticas, mas que, principalmente, 

proponha uma autonomia simbólica e conotativa das imagens, privilegiando-as e não somente 

as localizando como apoio ao texto principal. Foi por reconhecer que, para pensar a ilustração 

do livro Memórias Inventadas, deveria atentar para esse trabalho não apenas como uma 

complementação ou alegoria da poesia, que ele não foi observado nesta pesquisa.  

 Outra possibilidade de leitura, ainda pouco explorada em pesquisas sobre o poeta, seria 

um estudo sobre a representação do “primitivo” na poesia de Manoel de Barros. Essa 
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representação é multifacetada: o primitivo ora é o andarilho, ora é o bugre, ora é um homem 

comum considerado rude ou inculto. No poema “Fontes” de Memórias Inventadas, afirma-se 

que o “andarilho” é uma das referências dessa poesia, fato que ratifica o quanto essa 

representação é significativa. Se, como foi verificado na leitura feita nesta dissertação, o poeta 

busca o início, a origem, o “primitivo” também é um meio de alcançar o seu objetivo, em termos 

aproximados ao que foi pensado a respeito da infância, porém, com particularidades que 

merecem ser analisadas com maior cuidado. 

 A relação estabelecida entre o poeta e o universo “primitivo” tensiona dois pontos: a 

caracterização do “primitivo” como ignorante, iletrado e o que essa caracterização tem de 

utilidade para a poesia. No entanto, vale problematizar o fato de que esse “benefício” só existe 

quando aproximado ou comparado à cultura letrada, como se vê no poema que traz o 

personagem Rogaciano, “bugre desaldeiado”, analfabeto, que ensina ao eu poético a 

“Gramática do povo guató”. O fato é que o conhecimento de Rogaciano só obteve crédito 

quando comparado a outro, ou seja, foi necessário acessar a cultura erudita para se perceber o 

valor da cultura primitiva, como se indica nos versos: “E aquele não saber me mandou de/ 

curioso para estudar linguística. Ao fim me pareceu/ tão sábio o Xamã dos Guatós quanto Sapir.” 

(BARROS, 2010, p. 105). 

 Quando Manoel de Barros afirma que “Precisamos aprender de ignorâncias, nesse 

sentido de ver as coisas pela primeira vez com o mesmo assombro das crianças e dos primitivos.” 

(BARROS, 2010, p. 96), convida a uma leitura crítica que contemple a relação que se estabelece 

entre literatura, antropologia e teoria literária, visto que a figura do primitivo foi pensada por 

nomes importantes dessas áreas de pesquisa, como Levi-Strauss, Viveiros de Castro, Pierre 

Clastres, Antonio Candido, Marília Librandi Rocha, entre outros. 

  A infinidade de releituras da obra completa de Manoel de Barros que realizei, 

proporcionou um contato mais íntimo com esses poemas, muito mais como leitora do que como 

crítica de poesia, e, como tal, experimentei muitas catarses. Não escolho o termo “catarse” 

ingenuamente, pelo contrário, utilizo-o porque acho importante pensar o “trágico” em Manoel 

de Barros.  

 Na verdade, a consciência de que não havia apenas o “belo” ali, trouxe-me um 

desconforto já na metade da pesquisa, mas não dei importância. Só repensei o fato quando, em 

minha última apresentação antes da defesa, no Seminário dos Alunos da Pós-Graduação do 

Instituto de Letras da UFF (SAPPIL-UFF), a mediadora, professora Doutora Maria Cristina 
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Ribas comentou que, um colega e crítico de poesia, não gostava da poesia de Manoel de Barros, 

porque nela não havia o trágico. Esse comentário reativou a inquietação que havia sido sufocada 

tempos atrás. Em fase final de escrita, não pude parar para desenvolver uma reflexão profunda, 

mas ainda mantenho a posição contrária à de que o trágico inexiste nessa poesia.  

 É evidente que a observação a respeito da tragicidade requer uma pesquisa cuidadosa, 

em que o foco esteja nessa questão. Porém, é necessário explicar porque parece interessante a 

leitura que é proposta. Ao retomar brevemente o conceito de “catarse” tal como apresentado 

por Aristóteles na Poética, percebe-se que o filósofo entende a tragédia como uma “imitação 

de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada” 

(ARISTÓTELES, 1993, p. 37) e, mais além, informa que, “suscita o terror e a piedade, tem por 

efeito a purificação dessas emoções.” (IDEM). Grosso modo, parece que Aristóteles considera 

como parte principal da tragédia o enredo, cuja finalidade é o efeito que provoca, ou seja, a 

catarse. Marilena Chauí (1994), em outras palavras, diz que “O espectador deve aprender, pela 

imitação (pelo espetáculo oferecido), o bem e o mal das paixões, o que podem fazer de terrível 

ou benéfico para os humanos.” (p. 338-339). 

 Bom, ao verificar, primeiramente, o aspecto fragmentário, que se coloca como base da 

“Estética da Ordinariedade” proposta por Manoel de Barros, as imagens de ruína ou demolição 

são suficientes para desconfiarmos de que o “trágico” existe nesses poemas. Algumas 

declarações do poeta trazem a percepção acerca do esforço por se refazer através da poesia, 

movimento que faz com que o leitor (espectador) também se torne parte desse processo de 

reconstrução: 

 
Sobre elementos que influenciaram minha formação, afora essa inaptidão para o 

diálogo, talvez um sentimento dentro de mim do fragmentário, laços rompidos, o 

esboroo da crença ainda na adolescência, saudade de Deus e de casa, ancestralidade 

bugra, nostalgia da selva, sei lá. Necessidade de reunir esses pedaços decerto fez de 

mim um poeta. A incapacidade de agir também me mutila. Sou pela metade sempre 

ou menos da metade. A outra metade tenho que desforrar nas palavras. Fico montando, 

em versos, pedacinhos de mim, ressentidos, caídos por aí, para que tudo afinal não se 

disperse. Um esforço para ficar inteiro é que é essa atividade poética. Minha poesia é, 

hoje, e foi sempre, uma catação de eus perdidos e ofendidos. Sinto quase um orgasmo 

nessa tarefa de refazer-me. Pegar certas palavras já muito usadas, como certas 

prostitutas, decaídas, sujas de sangue e esterco – pegar essas palavras e arrumá-las 

num poema, de forma que adquiram nova virgindade. Salvá-las assim da morte por 

clichê. Não tenho outro gosto maior do que descobrir para algumas palavras relações 

dessuetas e até anômalas. (BARROS, 2010, p. 42) 
 

 Estar em contato com os poemas de Manoel de Barros é experimentar, em companhia 

desses eu poéticos, a fragmentação e, consequentemente, reedificar um novo eu-leitor. É montar 
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com nossos próprios pedacinhos, seres atônitos47, é ver os girassóis de Van Gogh, porque a dor 

nos abaixou a cabeça48. E, se não considerarmos essa leitura, minimamente catártica, estaremos 

reduzindo-a. Por isso, acredito que essa seja uma leitura desafiadora e interessante. Tenho 

consciência de que nem tudo é trágico em Manoel de Barros, seus personagens passam bem 

longe dos heróis. Mas quem disse que um des-herói não pode contribuir para expurgar os 

sentimentos?  

 Sinto-me cada vez menos autorizada a falar da poesia de Manoel de Barros. Muito 

menos do que me sentia no começo desta trajetória em que tudo parecia estar claro. Cada nova 

leitura é um convite a seguir por outro caminho, a continuar, como um dos versos de Manoel 

ensinou, a “transver o mundo”. Além de tudo o que foi explicitado como dificuldade em relação 

ao tempo de pesquisa e a complexidade do assunto, acrescento ainda que o próprio gênero 

textual já é um desafio e, quanto a isso, Marcos Siscar, ao fim do artigo Poetas à beira de uma 

crise de versos traz uma definição que atende perfeitamente o que busco dizer: 

 

A poesia, no sentido que lhe dá a melhor modernidade poética, não é uma ponte para 

outra coisa, por exemplo o futuro. A poesia aparece como inferno dentro do qual 

qualquer reflexão sobre o futuro imediatamente se coloca. Mostra-se como lugar da 

crise, onde as convicções se reconhecem em crise. É por instilar o veneno da suspeita 

(para usar figuras de Sebastião Uchoa Leite), é por instigar o “mal-entendido” 

(Baudelaire), e não por definir caminhos, que a poesia faz alguma diferença. Não é 

por antever ou por apontar aquilo que falta, mas por transformar-se no terreno ou no 

interregno dessa falta. A poesia é aquilo que falta. (SISCAR, 2008, p.217) 
 

 E, justamente por ser a poesia essa falta a que se refere Siscar, o diálogo com o texto é 

reconhecível. Parece simples conversar com as Memórias Inventadas de Manoel de Barros 

porque o leitor é livre para preencher essas lacunas, suprir essas faltas. E é bonito ver o modo 

 
47        Referência ao verso do poema “Lacraia”, de Memórias Inventadas: “com pedaços de mim eu monto um 

ser atônito.” 

48        OS GIRASSÓIS DE VAN GOGH 

 Hoje eu vi 

        Soldados cantando por estradas de sangue 

        Frescura de manhãs em olhos de crianças 

        Mulheres mastigando as esperanças mortas 

 

         Hoje eu vi homens ao crepúsculo 

         Recebendo o amor no peito. 

         Hoje eu vi homens recebendo a guerra no peito. 

 

         E, como a dor me abaixasse a cabeça, 

         Eu vi os girassóis de Van Gogh. 

         (BARROS, 2013, p. 34) 
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como o poeta procura preenchê-las também: apanhando desperdícios, caçando achadouros de 

infâncias, desregulando a natureza, brincando de palavras.  

 A tarefa de estudar poesia revelou-se a mim uma grande ousadia, justamente porque a 

sensação que fica é a de que eu não consigo responder às perguntas que me surgem, e a cada 

nova leitura, muitas outras aparecem, sem jamais se esgotarem. Ao pesquisador de poesia que 

esperar, ao término do trabalho (que se encerra, mas não possui um fim), propor conclusões, 

restará apenas uma grande frustração. No fim da jornada, restam muitos outros caminhos a 

seguir, inúmeras questões ainda a saber. E nesse ponto, acredito que a escolha do poeta foi a 

mais acertada para esta pesquisa. A poesia de Manoel de Barros, durante todo o tempo em que 

estivemos juntas, foi de imensa generosidade, tanto com a leitora, quanto com a pesquisadora, 

salvando-me da frustração, porque insistentemente me trouxe versos assim: 

 

Sempre compreendo o que faço depois que já fiz. 
O que sempre faço nem seja uma aplicação de 
estudos. É sempre uma descoberta. Não é nada 
procurado. É achado mesmo.49 
(BARROS, 2010, p.85) 
 

 E, se ainda hoje existe muito por saber, há coisas que aquela leitora (ou pesquisadora) 

de três anos atrás jamais poderia suspeitar. Foi e continuará sendo uma descoberta, um achado. 

À moda dos versos que escolhi para começar estas considerações finais: “Nem o começo do 

acerto. Aleluia.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Início do poema “Pintura”, de Memórias Inventadas. 
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