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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como tema a palavra da criança na perspectiva do logos poético. 

Este tema surge de uma problemática que, na vida concreta, sugere que não 

escutamos as crianças. Em geral, quando uma criança enuncia algo que ainda não foi 

pensado por nós, damos em resposta o riso. Parece que as crianças são seres humanos 

que não escutamos, e precisamos entender o porquê. Quais seriam as qualidades da 

palavra da criança? Assim como a palavra poética, a palavra das crianças em diferentes 

infâncias parece ser constituída em um outro logos. Sendo assim, essa tese tem como 

objetivo compreender as possibilidades desse cotejo entre palavra poética e palavra 

da infância, tomando como base enunciados infantis e poéticos. Trata-se de uma tese-

ninho que é construída na perspectiva de uma metodologia de pesquisa à moda ave. À 

moda ave, porque faz parte do processo de composição deste trabalho: a migração 

(de um campo de conhecimento para o outro); a cata ao bico (na busca de diálogos, 

enunciados, escrituras e lógicas, espalhadas que venho a chamar de gravetos); a 

vizinhança (possível pelo cotejo e aproximação de múltiplos pontos de vista); e o cuspe 

(matéria sígnica que vem antes da fala e do diálogo e dá liga teórica, não para fixar, 

mas para aproximar o que nesta se aninha). É uma tese composta por 21 gravetos 

distintos em forma e conteúdo. O primeiro e ultimo gravetos tratam do ponto de 

partida e chegada desta tese; do segundo ao vigésimo primeiro graveto encontramos: 

uma pequena declaração que chama a aprender a ver; uma breve escrita 

contextualizando o contexto inicial da pesquisa; em outro, a Infuncionalidade como 

princípio filosófico; gravetos que tratam da metódica de construção e composição da 

arquitetônica de uma tese-ninho; Estudos e achados sobre a palavra; Sobre a poética 

do poeta; Sobre a poesia; Sobre a palavra poética da criança; e sobre as infâncias. 

Neste percurso interpretativo/compreensivo de pesquisa algumas conclusões: O riso 

que damos em resposta à criança é o riso da surpresa e nos surpreendemos porque 

não esperamos que as crianças sejam capazes de produzir conhecimento. Nesse 

sentido não escutamos as crianças. Não as escutamos porque sua palavra e sua 

racionalidade estão orientadas em outra lógica. A palavra e razão da criança estão 

orientadas em um logos poético. A palavra da criança é matéria sígnica aberta e, 

porque aberta, com alto grau icônico, artístico. A criança e sua palavra deslizam e 

desviam dos constrangimentos da ordem dada. Portanto esta tese afirma a criança 

enquanto palavra poética encarnada e a infância enquanto estado de licença poética. E 

ainda que a arquitetônica de uma tese-ninho é uma defesa às possibilidades outras de 

produção heterocientífica no interior do campo das ciências humanas.   

Palavras-chave: Crianças e infâncias, Filosofia da linguagem, Poesia, Manoel de Barros, 

Heterociência. 

 
 

 



ABSTRACT 
 

This research has as its theme the child’s word in the perspective of the poetic logos. 

This theme arises from a problem that, in a concrete life, suggests that we do not listen 

to children. In general, when a child enunciates something that has not yet been 

thought of by us, we answer in laughter. It seems that children are human beings that 

we do not listen to, and we need to understand why. What are the qualities of the 

child's word? Just like the poetic word, the child’s words in different childhoods seems 

to be constituted in another logos. This thesis aims to understand the possibilities of 

this comparison between the poetic word and the childhood’words, based on 

children's and poetic utterances. It is a nest thesis that is built in the perspective of a 

bird-style research methodology. As a bird, because it is part of the process of 

composing this work: migration (from one field of knowledge to another); the search 

by the beak (in search of dialogues, statements, scriptures and logics, scattered that I 

come to call sticks); the neighborhood (made possible by comparison and 

approximation of multiple points of view); and the spit (sign material that comes 

before speech and dialogue and gives theoretical connection, not to fix it, but to 

approximate what is nested in it). It is a thesis made up of 21 different sticks in form 

and content. The first and last sticks deal with the starting and ending point of this 

thesis; from the second to the twenty-first stick we find: a small statement that calls 

for learning to see; a brief writing contextualizing the initial research context; in 

another,  the infunctionality as a philosophical principle; sticks that deal with the 

method of construction and architectural composition of a nest thesis; Studies and 

findings about the word; On the poet's poetics; About poetry; On the child's poetic 

word; and about childhood. In this interpretative / comprehensive research journey, 

some conclusions: The laugh we give in response to the child is the laugh of surprise 

and we are surprised because we do not expect children to be able to produce 

knowledge. In that sense, we do not listen the children. We do not listen to them 

because their word and their rationality are oriented by another logic. The child's word 

and reason are oriented in a poetic logos. The child's word is open sign material and, 

because it is open, with a high iconic, artistic degree. The child and his word slip and 

deflect the constraints of the given order. So this thesis affirms the child as an 

incarnated poetic word and childhood as a state of poetic license. And yet the 

architecture of a nest thesis is a defense to other possibilities of heteroscientific 

production within the field of human sciences. 

Keywords: Children and childhood, Philosophy of language, Poetry, Manoel de Barros, 
Heteroscience. 
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Prenderam no campus uma mulher que entrara na prática passarinha 

 

Lista das coisas apreendidas com ela: uma encadernação em espiral de 19 

páginas intitulada: Proposta de Pesquisa para seleção do curso de Doutorado em 

Educação, 2016. À moda ave: transver a escola com os olhos de Manoel de Barros; 1 

livro: Poesias completas de Manoel de Barros; 1 livro de 469 páginas intitulado:  

Estética da Criação Verbal de Mikhail Bakhtin; 1 matrícula como professora do 2º ano 

de escolaridade da Rede Pública de Petrópolis; 1 sacola de pano com várias cartinhas de 

amor escritas em letra de criança; 1 bloco de anotações com algumas poesias 

escondidas; 1 memória: a de Luiz Octávio quando faz nascer a palavra Froza; 160 

páginas entre escritas e imagens de uma dissertação: À captura dos INvisíveis em 

diálogo com os IN-visíveis da sala de aula. 

   

Descrição da sujeita pela Dr. Marisol Barenco de Mello, desorientadora da presa: 

―Fernanda se apraz de desenhar dependures masculinos‖. 

Não por isso, realizo pequenos textos nomeados por ‗textículos‘ cujo sussurro dá o tom, 

existem em letra menor.  Na tentativa de comparecer aos próprios desencontros 

arriscarei entre uma coisa e outra, estar presente neste trabalho em letra menor e 

‗descorrigida‘. Menor, porque quero aprender a escrever pequeno para ler quem tiver 

‗olhos bons‘ e de forma descorrigida para manter o fluxo da velocidade do pensamento 

que me escorre pelas mãos em forma de escritura, no impulso das ideias e inspirações 

que saem de mim sem correção e que talvez, permitam brotar palavras poéticas que 

permitam nascer também novos sentidos e entendimentos. Trata-se de tentar trazer na 

escrita desta tese não somente os achados, as ideias, as questões, mas também alguns 

sussurros (como os que seguem abaixo) de quem pesquisa.  

 

TEXTÍCULO  

 

É uma tese que tembém é composta por inspiração. Inspirações são pequenos mimos 

que a vida te oferta.  Cmaninho por esse doutorado a passor de formiga por desejo de 

formiga. Retardo a velocidade que nos impõe a lógica de produção e consumo pra 

carregar aos poucos um a um cada cisco de pesquisa, leitra, conversa, aula, evento 

porque devagar posso retardar também a sensação ruim da despedida. É como quando 

se lê u livro bom que de tão boa a experiência que nos possibilita a gente começa a ler 

mais devagar para não chegar ao fim. Contudo, um paradoxo, às vezes me pego 

pensando no final. Me vejo pensando na banca, numa palavra para compor a 

conclusão, mas percebo que esses pensamentos me ocorrem por inspiração. Inspiração 
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é coisa danada, passa pelas brechas do pensamento concentrado e se impõe. E eu 

aceito. Colho carinhosamente cada inspiração que a vida me dá e vou guradando 

porque tenho medo de perdê-las. Neste tesa* por tanto tem de ciêncisa e inspirações. 

 

Tesa*! Você viu? Uma palavra nova!  Nunca havia pensado numa tese enquanto tesa. 

Na realidade não conhecia a palavra tesa. A princípio me remeteu à palavra tesão o que 

para mim já basta, uma vez que penso que para escrever é preciso tesão. Contudo 

recorrendo aos dicionários descobri que a palavra tesa significa ―ato ou efeito de 

perseguir; exigência das coisas insignificantes‖ e que uma das palavras relacionadas à 

tesa é tese. Descobri também que tesa já existia nesse mundo, mas que ao mesmo tempo 

é uma palavra que porta ancestralidade e renovação. Nasceu, neste caso, porque me 

permiti escrever de forma descorrigida. Tesa já existe nos livros do grande tempo é uma 

palavra anciã, contudo ao pronunciá-la pela primeira vez no pequeno tempo de minha 

existência humana ela renasce! No cruzamento destes tempos e sentidos em resposta 

utilizarei deste artifício para tratar de ideias inadequadas e paixões que me afetam e 

atravessam a pesquisa, num tom de voz que opera na sombra, no sussurro como signos 

de minhas vibrações.  

 

Seria uma infratora? 

Por ter entrado para a prática passarinha, a meliante se avoou de uma linha de pesquisa 

a outra, partiu dos Estudos do Cotidiano da Educação Popular para os Estudos da 

Linguagem
1
. Pretende uma pesquisa catando de cisco, de galho e de fiapo entre outras 

coisas espalhadas, que no presente momento responde pelo nome: “Vem ver, Renatinha, 

uma froza!” A criança, o poeta e a poesia numa tese-ninho. Junto aos bens apreendidos 

acumula agora outros abaixo relacionados: 

 3 bloquinhos para anotações 

 3 lápis de escrever 

2 livros de Bakhtin (além do Homem ao Espelho, Para uma Filosofia do Ato 

Responsável e o Estética – citado anteriormente): A Cultura Popular na Idade 

Média e no Renascimento e Questões de Literatura e de Estética a teoria do 

Romance. 

2 livros de Volochínov: A Construção da Enunciação e Outros Ensaios e 

Marxismo e Filosofia da Linguagem 

                                                           
1
 LCPF- Linguagem, Cultura e Processos Formativos. 
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1 livro sobre O Método Formal nos Estudos Literários: introdução crítica aos 

estudos literários, de Medviedév. 

 1 livro de andar abraçada: O Amor em Tempos de Escola de Marisol 

2 exemplares do Fio Solto e mais 10 do Cadernos de Pesquisa (que nem foram      

publicados ainda) 

1 livro de Barthes, O Rumor da Língua 

1 livro de Augusto Ponzio: Fundamentos de Filosofia da Linguagem 

1 livro de Octávio Paz, O Arco e a Lira 

1 de Khlébnikov, 1 de Maiakóvski, 1 de Jakobson, misturados a outros de poesia 

russa 

1 par de cílios de pena de ganso 

e um gato 

 

Ah! Já ia me esquecendo de dizer que carrega ainda um livro em estado de ideia, trata-

se de um livro de poesias escrito por poetas ainda desconhecidos por eles mesmos. 

 

P.S.: Em vistas de estudar, a meliante se avoou também da Rede Municipal de 

Petrópolis. 
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GRAVETO 4 

 

O ABANDONO 

               

Existe uma pré-coisa desimportante a dizer: esta não é uma tese sobre a palavra da 

criança do ponto de vista da linguística.  Seria antes uma enunciação. 

Enunciados como que constativos. Manchas. Nódoas de 

imagens. Festejos de linguagem
2
. Isso, Manoel, e para impregnarmo-nos 

deles, gostaria de trazer à pensa o que diz o abandono.   

 

DO ABANDONO 

 

Sou filho do ato de largar, da ida sem volta, do 

afastamento, da falta de amparo de assistência ou 

desarrimo. Sou irmão da solidão. Estou no reflexo dos 

olhos do cão perdido que permanece sentado na beira da 

estrada à espera... Sou o que amarela a imagem da 

fotografia que se avoa do caminhão de mudança, e que 

permanece em rastro de fumaça e pó. Habito no 

brinquedo largado no fundo do quintal que esverdeia pelos 

efeitos do esquecimento, e resiste. Tomo a casa. Depois 

que se vão as vozes, o cheiro de comida, de limpeza, o som 

das risadas, da porta batendo, do copo quebrando, da 

panela chiando, da descarga da privada, da bagunça, 

depois que se vão as fotos de família, os farelos de 

comida, enfeites, tapete, gordura, a roupa espalhada, as 
                                                           
2
 Roteiro para uma excursão no Pantanal: Ponto de Partida - Livro de Pré-Coisas (1985) em Poesia 

Completa, p.179 – 2010.   



22 

 

coisas de gente... Depois que tudo se vai, eu tomo a casa. 

Se ficam os móveis, os deixo descansar. Que emperrem as 

gavetas! E no que sobra dela, caixonete, janela, ripa, fio, 

moeda, tijolo, grampo – silêncio. Permito a poeira, a 

ferrugem o mato, dou abrigo às aranhas, baratas e a toda 

vida desprezada; à rachadura em parede desenho abstrato;  

Tomo a casa e faço dela uma memória deslembrada. Faço 

dela, casa de ninguém e de todos, (inclusive de quem se 

foi, se quiser voltar... O problema é que quando voltam 

as pessoas, elas acabam com minha obra, embolsam, 

tiram o mato, matam as aranhas... É um estrago, fico 

puto!). Tomo também as pessoas depois que se vão os 

outros, amigos, irmãos, amores, desamores, testemunhas 

oculares da sua existência. Depois que se vão curvo a 

coluna, encolho o corpo, amarelo os dentes, permito a 

desobediência dos pelos e cabelos, arregaço os poros, 

consinto também a natureza dando morada aos piolhos, 

aos chatos, aos carrapatos, à toda sorte de sujeira que se 

acumula nos cantos das unhas. Desenho com rugas as 

paredes do corpo. O meu tempo não é o passado, presente 

ou futuro. É o tempo da espera. Tempo que gesta 

memórias a serem inventadas. Que aguarda, apesar do 

cortejo do tempo, uma história a contar. O meu modo não 
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é o da passividade porque espero e aguardo. Meu modo é 

o da resistência, que espera e aguarda num movimento de 

luta que resiste à partida e ao esquecimento. Permanecer 

enquanto todos se vão, em meu grito mudo, significa dizer 

que não abandono a mim mesmo e por isso alimento os 

devires. Como coisa abandonada me gabo ao dizer que me 

sinto como a “prova” de um acontecimento. A mim 

recorrem para lembrar. Minha língua é a do grito mudo. 

Que de tão alto, mudo. É uma língua que permite o falar 

do outro que opera - ao não ouvir o que diz meu grito 

mudo -, no sentido de atribuir sentidos outros ao 

acontecimento gritado mudamente. Quando olhas um 

sobrado abandonado é capaz de imaginar que pessoas por 

ali viviam, o que faziam, mas não sabes. Estou ali, na 

cadeira que sobrou no fio de cortina que balança, no pó 

que encobre o porta-retratos, na marca do prego que ainda 

preservo, estou ali a te contar, mas não escutas. E com o 

que não sabes e não escutas és capaz de criar, e criando 

fazes daquele lugar, lugar de muitas outras histórias. 

Quando estás na presença do maltrapilho, estás ainda na 

presença humana que encarna sua história única e 

singular ao mesmo tempo. Como cão, fotografia, 

brinquedo e casa, também são abandonadas as pessoas, e 
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elas permanecem, resistem e gritam mudamente sua 

história de diferentes maneiras. Do ato de largar, da ida 

sem volta, do afastamento, da falta de amparo de 

assistência ou desarrimo, a solidão é o maior efeito. 

Contudo é na presença de minha irmã, a solidão, onde 

pode-se experimentar de sua própria companhia e nela o 

sujeito não abandona a si mesmo. Na falta ele cria; e 

criando ressignifica o mundo e a si. Quando flerto com o 

ócio dou cria de criação. Nem todos me compreendem, 

mas alguns são capazes de ver minha beleza. São eles: os 

loucos, os velhos, os poetas e as crianças. Há quem me 

recrimine quando estou presente na vida deles, mas vos 

pergunto: o que seria dos loucos sem um bocado de mim 

para poderem se refugiar da dura realidade que vivem, nos 

mundos que criam? Sou eu de certa forma, o próprio 

abandono, que permite aos velhos e às crianças certa dose 

de liberdade desse mundo que os corrige e os constrange a 

todo tempo. Quanto aos poetas, esses são históricamente 

abandonados de nascença, quando tomados pela desrazão 

sou eu, o abandono, que os faz companhia. Vou parar 

por aqui, pois tenho a idade de toda a eternidade e já 

estou deveras cansado, mas quero dizer-te ainda uma 

coisa: sei que não me desejas, mas estarei contigo, com 
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tuas crianças e com teu poeta na tua decadência. 

Abandonar é preciso. 

 
Serei grata pela companhia. Também gostaria de te dizer algo, admiro tua beleza e acho 

que porque em mim habitam o louco, o velho, a criança e o poeta, caminharei ao teu 

lado sem medo. Sei de ti que a tua presença permite a natureza se manifestar assim 

como quando a trepadeira se alastra pela varanda e entra porta adentro da casa 

abandonada ou quando a ferrugem encerra para sempre o cadeado. Por isso vou gostar 

que se apoderes de mim – em certa medida – para que eu possa enlodar de poesia, de 

filosofia e da palavra da criança, mas não me tome muito, porque de fato, não desejo 

que me tomes por completo, pois não quero ser decadente. Quanto a abandonar, 

tentarei, como um princípio, deixar a teu cargo as ideias de representação, verdade e 

conclusibilidade, na lida com a palavra, abandonarei estas ideias para que tua força as 

renove. 

Ora, ora, esqueceu-se de dizer do que há de mais 

importante a se abandonar, a identidade... O que você 

sabe sobre decadência? 

 
Olha, fui buscar no dicionário: Decadência: [substantivo feminino 1. estado do que está 

começando a se degradar e se encaminha rapidamente para o fim, para a ruína]. Não 

gosto desta ideia. 

 

Estás a procurar no lugar errado! Volta para poesia. 

Diga à moça, Manoel, de que decadência estamos 

falando.  

 
Lugar que há decadência. Em que as casas começam a morrer e 

são habitadas por morcegos. Em que os capins lhes entram, 

aos homens, casas portas adentro. Em que os capins lhe 
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subam pernas acima, seres adentro. Luares encontrarão só 

pedras, mendigos, cachorros. Terrenos sitiados pelo 

abandono, apropriados à indigência. Onde os homens terão a 

força da indigência
3
. 

 

Então posso pensar que na decadência se alcança as alturas da indigência, e ter a força 

da indigência significa ter força para me distanciar do Eu monológico?  

 

Sim, e mais – em poucas palavras, pois já disse, estou 

cansado – para alcançar as palavras bivocais no encontro 

com o outro terás que abrir mão do discurso do Eu 
monológico e explicativo e para isso terás de buscar forças 

de indigência. Precisas chegar à altura do miserável cuja 

pobreza não lhe permite sequer identidade. Tu morrerás 

ao final de tua escrita e tua glória será tua indigência. 

Mas atenção: não te aconselho aqui a apartar-te de si, 

veja bem, tu és única no mundo, singular em cada coisa, 

trato apenas de te chamar a ver essa linha tênue que 

existe entre “falar de si” e “falar a partir de si”, 

lembrando que nos dois casos sempre estarás 

acompanhada do outro. Não existe Eu sem o outro e é a 
essa ideia de Eu sozinho que renego. A indigência é o 

antídoto ao egocentrismo.Para olhar do ponto de vista do 

outro é preciso abrir mão da identidade, pois o caminho é 
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o da outredade. Através dela conseguirás ouvir o que do 

outro ecoa em ti. É preciso ser indigente para calar o Eu. 
E por fim, nunca te afaste da poesia, é ela que te conduz 

pela mão. Quando em dúvida, pergunte primeiro à poesia. 

Um exercício: Para ti, eu sou o mesmo que o Desprezo? 

 
Nem vou perder tempo, aprendo rápido, senhor Abandono, quero saber de Manoel. O 

que o senhor pensa? 

 

Desprezo era um lugarejo. Acho que lugar desprezado é mais 

triste do que abandonado. Não sei por que caminhos o mundo 

me tirou do Desprezo para este posto de gasolina na estrada 

que vai para São Paulo. Acho quase um milagre. Quando a 

gente morava no Desprezo ele já era desprezado. Restavam 

três casas em pé. E três famílias com oito guris que 

corriam pelas estradas já cobertas pelo mato. Eu era um dos 

oito guris. Agora estou aqui botando gasolina para os 

potentados. Naquele tempo do Desprezo eu queria ser chão, 

isto ser: para que em mim as árvores crescessem. Para que 

sobre mim as conchas se formassem. Eu queria ser chão no 

tempo do Desprezo para que sobre mim os rios corressem. Me 

lembro que os moradores do Desprezo, incluindo os oito 

guris, todos queriam ser aves ou coisas ou novas pessoas. 

Isso quer dizer que os moradores do Desprezo queriam ficar 

livres para outros seres. Até ser chão servia como era o 

meu caso. Ninguém era responsável pelas preferências dos 

outros. Nem isso era uma brincadeira. Podia ser um sonho 

saído do Desprezo. Uma senhora de nome Ana Belona queria 

ser árvore para ter gorjeios. Ela falou que não queria mais 

moer solidão. Tinha um homem com o olhar sujo de dor que 

catava o cisco mais nobre do lugar para construir outra 
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casa. Não sei por que aquele homem com o olhar sujo de dor 

queria permanecer no Desprezo. Eu não sei nada sobre as 

coisas grandes do mundo, mas sobre as pequenas eu sei 

menos
4
. 

 

Decadência. Desprezo. Abandono. Tenho agora respostas outras que se entrecruzam no 

pequeno e grande tempo – como me ensina a olhar Bakhtin –, no ponto de contato que 

se faz nesse entrecruzamento tais palavras renascem, ganham novo sentido para mim. 

Algo mais sobre o abandono Manoel? 

 

A gente morava na última casa de uma rua. Depois o mato 

começava. Dois trilheiros entravam pelo mato. Um trilheiro 

dava no rancho de Nhá Velina Cuê que comia feijão com 

arara, quati com abóbora e cobra com mandioca. O outro 

trilheiro esbarrava no rio. Os meninos brincavam nus no rio 

entre pássaros. Tinha um Bolivianinho, boliviano pé de pano 

entre os guris. E um Gonçalo pé de galo orelha de meu 

cavalo. Acho que o pé de pano do boliviano era só para 

trovar. Assim como o pé de galo do Gonçalo. Descobri nesse 

tempo que os apelidos pregam mais quando trovam. Depois 

descobri naquele lugar a palavra abandono. A palavra 

funcionava dentro e fora das pessoas. Eu não sabia se era o 

lugar que transmitia o abandono às pessoas ou se eram elas 

que transmitiam o abandono ao lugar.  Eu conhecia a palavra 

só de nome. Mas não conhecia o lugar que pegava o abandono. 

Por antes a força da palavra é que me dava a noção. Mas em 

vista do que vi o olhar reforça a palavra.  O Olhar segura 

a palavra na gente. O cheiro e o amor do lugar também 

participam. Todos os seres daquele lugar me pareciam 

perdidos na terra, bem esquecidos como um lápis numa 

península. Mas Nhá Velina Cuê me falou: este abandono me 
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protege. Acho que esse paradoxo reforça mais a poesia do 

que a verdade
5
. 

 

Tu poeta, na sua relação com o abandono entende para que serve a poesia. Para quê 

serve, nos diga? 

 

Para nada. A poesia não serve para nada
6
.  

 

Acho que te entendo e o que diz me faz pensar sobre a pesquisa. Para que serve? Desta 

pesquisa sei para o que não serve: não serve para estabelecer verdade, para explicar, 

para categorizar, para fundar, não serve para ser importante. O importante, todavia seria, 

nesta perspectiva, o que produz a verdade, a certeza, o equilíbrio, a homogeneidade. As 

coisas importantes vêm muitas vezes vestidas de coisas necessárias. O atributo 

―importante‖ em muito vem servindo ao sistema capitalista na criação de efeitos de 

―necessidade‖ com a finalidade de consumo que é a peça principal para manter a 

engrenagem girando. Sob este paradigma, esta pesquisa não serve para nada. Não pode 

ter de forma alguma esse tipo de importância. 

 

Um fotógrafo-artista me disse outra vez: veja que pingo de 

sol no couro de um lagarto é para nós mais importante do 

que o sol inteiro no corpo do mar. Falou mais: que a 

importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem 

com balanças nem com barômetros etc. 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 ela do que a Cordilheira dos Andes. 

Que o osso é mais importante para o cachorro do que uma 

pedra de diamante. E um dente de macaco da era terciária é 

mais importante para os arqueólogos do que a Torre Eifel. 

(Veja que só um dente de macaco!) Que uma boneca de trapos 

que abre e fecha os olhinhos azuis nas mãos de uma criança 

é mais importante para ela do que o Empire State Building. 

                                                           
5
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Que o cu de uma formiga é mais importante para o poeta do 

que uma Usina Nuclear. Sem precisar medir o ânus da 

formiga. Que o canto das águas nas rãs e nas pedras é mais 

importante para os músicos do que os ruídos dos motores da 

Fórmula 1. Há um desagero em mim por tais julgamentos, vão 

encontrar que eu gosto mais de conversar sobre restos de 

comida com as moscas do que com os homens doutos
7
. 

 

Seria o desimportante, aquilo que alberga o que é posto à margem, que é ignorado e 

apagado diante de uma ordem que se pretende universal e única, que desacultura e 

esvazia campos epistemológicos para fins de colonização? Seria o desimportante, algo 

sem valor, ou ainda, algo cujo valor gravita numa atmosfera que inverte o conceito de 

importância? Ao valorizar o riso, a cultura popular, Bakhtin alarga essa compreensão, 

ao lado de Manoel de Barros que em sua poesia encarna tudo isso. É possível pensar 

que as coisas ínfimas são de grandeza infinita? 

 

Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe 

à distância servem para a poesia. O homem possui um pente e 

uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 x 20, sujo de 

mato – os que nele gorjeiam: detritos semoventes, latas 

servem para a poesia. Um Chevrolé gosmento coleção de 

besouros abstêmios o bule de braque sem boca são bons para 

a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande 

importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. 

Cada coisa sem préstimo tem seu lugar na poesia ou na 

geral. O que se encontra em um ninho de João-ferreira: caco 

de vidro, grampos, retratos de formatura, servem demais 

para a poesia. As coisas que não pretendem, como por 

exemplo: pedras que cheiram água, homens que atravessam 

períodos de árvore, se prestam para poesia. 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 líquenes comem – 
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sapatos, adjetivos – têm muita importância para os pulmões 

da poesia tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa 

e mija em cima, serve para a poesia. Os loucos de água 

estandarte servem demais. O traste é ótimo o pobre-diabo é 

colosso. Tudo que se explique o alicate cremoso e o lodo 

das estrelas serve demais da conta. Pessoas desimportantes 

dão pra poesia qualquer pessoa ou escada. Tudo que explique 

a lagartixa da esteira e a laminação de sabiás é muito 

importante para a poesia. O que é bom para o lixo é bom 

para a poesia. Importante sobremaneira é a palavra 

repositório; a palavra repositório eu conheço bem: tem 

muitas repercussões como um algibe entupido de silêncio 

sabe a destroços. As coisas jogadas fora têm grande 

importância – como um homem jogado fora. Aliás é também 

objeto de poesia saber qual o período médio que um homem 

jogado fora pode permanecer na terra sem nascerem em sua 

boca raízes da escória. As coisas sem importância são bens 

da poesia. Pois é assim que um chevrolé gosmento chega ao 

poema, e as andorinhas de junho
8
. 

 

Manoel, você me inspira a pensar também no que serve para esta pesquisa. E entre tudo 

o que me fala, dentre as coisas que não levam a nada, as coisas ordinárias, sem 

préstimo, tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que não se pode vender no 

mercado o que mais acredito servir para este trabalho se refere a tudo que nossa 

civilização, como você bem disse, rejeita pisa e mija em cima. O paradigma ocidental 

capitalista e seus ―civilizados‖ desprezam o que não custa caro, com exceção do 

trabalho humano, este sim, quanto mais barato melhor. Excomungam toda e qualquer 

aproximação humana com o próprio humano e com a natureza. Arrocham o tempo para 

nele não caber as trocas de experiências tecidas na vida vivida, abraços e outros laços. 

Invertem valores, nessa lógica não existe o bem pelo bem, mas o bem por uma suposta 

recompensa. Naturalizam a barbárie, a miséria humana, para que mansamente se 

estabeleçam.  
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De quantos raladores você precisa? ―Te pago um lari ou, então, você me dá de presente. 

Preciso daquele ralador. Não tenho batatas, um lari ou você me dá... Sou sozinha e não 

tenho ninguém.‖ Pede uma mulher cujas rugas anunciam muita idade, ela insiste e olha 

com olhar de desamparo enquanto ouve do mercador
9
 a resposta negativa. Neste lugar 

as transações comerciais acontecem pelo escambo entre batatas e coisas usadas que são 

oferecidas como objetos de necessidade por um mercador que esmaga, mas que também 

é esmagado pelas relações de miséria que o sistema capitalista impõe. ―Chame seus pais 

para comprarem alguma coisa‖, ouvem do mercador as crianças pobres de uma região 

da Geórgia (lugar onde nasceu o poeta Maiakóvski). Um senhor diz que não sonha mais 

porque o tempo já passou, que sonhava quando era jovem... ―O que você quer ser 

quando crescer?‖ Pergunta a documentarista à criança. A resposta vem de um sorriso 

constrangido e mudo. O mesmo sorriso que marca o rosto do menino vestido de terno 

sentado ao balanço cujo tamanho não lhe cabe. Nem terno, nem balanço lhe cabem. O 

capitalismo com suas importâncias atua como arrancador de sonhos e sem sonhos, o que 

somos? De quantos raladores você precisa? 

 

Valei-me Manoel, me diga mais sobre inutilidades, me perdoe Dostoiévski, mas serão 

elas que salvarão o mundo!  

 

Por volta de 1532 andava pelas ruas de Paris o doido do 

Rabelais. O doido apregoava pregos enferrujados. Ele sabia 

o valor do que não presta. Rabelais chegaria a imaginar 

assim: quem atinge o valor do que não presta é, no mínimo, 

um sábio ou um poeta. É no mínimo alguém que saiba dar 

cintilância (é isso! Desculpe estou ouvindo...) aos seres apagados. Ou 

alguém que possa frequentar o futuro das palavras. Vendo 

aquele maluco de rua a apregoar pregos enferrujados o nosso 

pensador imaginou que talvez quisesse aquele homem anunciar 

as virtudes do inútil. (Rabelais já havia afirmado 

antesmente que poesia é uma virtude do inútil)
10
. 
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De Rabelais, querido Manoel, sei quase nada, só um pouco do que me ensina Bakhtin
11

, 

que gostava de afogar muitas pessoas na urina e valorizava o riso, os excrementos as 

coisas do povo e da praça; que a partir de fontes orais permitia nascer palavras novas. 

―Trata-se de palavras virgens que saídas pela primeira vez das profundezas da vida 

popular, da língua falada, entravam para o sistema da língua escrita e impressa‖ 
12

. Sei 

que deu sessenta nomes a peixes de rio do Mediterrâneo e do oceano ouvindo as vozes 

dos pescadores, ―Trata-se de nomes totalmente frescos, tão frescos quanto os peixes que 

enchiam as cestas dos pescadores e que Rabelais examinava provavelmente ao pedir 

explicações‖ 
13

. Pode que num relampejar de uma memória de futuro Rabelais esteja 

aqui aninhado num graveto que se chame GRAVETO 15 O POPULAR NA POÉTICA 

DO POETA REUNIDO EM BREVISSIMOS CAUSOS E ALGUMAS LOROTAS. 

 

Pensando ainda no que serve para esta pesquisa, gostaria de dizer que nesta pesquisa 

tem grande valor o infuncional. As coisas pequenas, servem. As inúteis, servem. Os 

saberes não oficiais, servem. Os sem escuta, servem. O cuspe, o caramujo, a sementinha 

da flor, a poeira da história, a recordação, a simpatia, uma capela inventada, servem. 

Serve o despertador parado, o ninho abandonado com seus ciscos, o besouro-rola-bosta, 

os piolhos, uma palavra ágrafa. Fiapos servem. O nada serve. Um álbum de Infâncias 

sem fotografias, serve. Todas essas coisas e ainda as que não recordamos, servem para 

esta pesquisa. 
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GRAVETO 5 

 

 UMA TESE-NINHO EM CUSPE 

 

 

 

 

O POETA (encostado em asas) 

– Do lugar onde estou já fui embora14.  

 

A PESQUISADORA (ornada de caramujos e outras importâncias) 

– Se eu disser que esta tese tem como Terra primeira um banquinho de madeira, o que 

vais pensar? Chamo de Terra primeira o primeiro plano material de povoamento de 

ideias. Trata-se de um espaço concreto que componho com objetos que me falam, 

porque estão encharcados de sentidos. A cada momento que acesso este plano com o 

olhar posso ver nascer novas existências, umas eu escolho e outras parecem escolher a 

mim para defender seu direito de existir. Este banquinho de madeira alberga um plano 

vasto de valores, ideias, vozes, imagens, tempos, lugares. É uma Terra onde habita o 

que já existe e o que ainda não existe sobre esta tese. É ela o primeiro território onde me 

apoio, busco abrigo e ao mesmo tempo de onde deslizo e vou embora, como você 

Manoel. Importante é dizer também que este povoamento não se deu de modo 
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previamente organizado e com intenções instrumentais. Esse movimento de 

territorialização nasceu de uma escuta amorosa. 

 

A ORIENTADORA (falando em concha com voz de infinito) 

– Olha, vai pra casa... Quando chegar em casa, pega tudo o que você tem, fotos do 

Manoel, anotações de pesquisa, perguntas, poesias, tudo. Pega tudo e espalha em algum 

lugar, na porta do teu armário, na parede, não sei. Avizinha todas as coisas, faz um 

mapa. E olha. Se demora ali. 

 

A PESQUISADORA (gorda de cintilâncias e com cílios de pena de ganso) 

– Aconteceu com isso que Marisol me fez um convite a pensar à moda de Bakhtin e à 

moda ave, porque modo de pensar à cata de coisas de valor para mim do lugar único que 

ocupo no mundo, de coisas que fazem sentido na unidade singular de minha existência. 

Será que Bakhtin cresceu para passarinho, pensava ele, à moda ave? Seria ele um 

catador de gravetos? Levando em conta que o que podemos acessar da obra de Bakhtin 

estava espalhado em diferentes tempos e lugares, e que catava nas obras literárias – uma 

vez que percebe que somente na filosofia e na psicologia não encontraria caminho – 

elementos para do campo da arte, ver a vida, para construir uma filosofia da linguagem 

cujo centro é o valor humando em sua unicidade resposável e responsiva, podemos 

pensar que sua obra seria feita à moda ave e, portanto, uma tese-ninho? Voltando à 

conversa com Marisol, entendi, mas não fiz. Não assim, como mapa. Não naquele 

momento, porque quando à moda ave, pode ser no tempo de depois e no modo de outro 

jeito. Até que em outro momento e de outro modo disse a ela: – Ei Sol, não fiz 

exatamente o que tu havia me dito, mas fiz um templo. São sagrados num pequeno 

banquinho de madeira que fica no canto da minha sala, um livro com a obra completa 

do poeta, um despertador parado, o ninho, o resto como jóia e Manoel. 

 

A ORIENTADORA (de encantamentos de grilo e cílios fluorescentes) 

– Tá tudo aí! – O que é resto?  

 

A PESQUISADORA (com brincos de estrelas) 

– Olha, resto é resto mesmo. Quando fui pegar o ninho caíram restos dele. Um deles 

peguei e fotografei. Olha que escultura linda! Mínima! Um cisco!  
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A ORIENTADORA (com olhos de ver beleza) 

– Maravilhoso! Se isso não é uma jóia, o que seria? O 

cronotopo de sua pesquisa... 

 

A PESQUISADORA (ainda enfeitada, mas agora espremida 

entre vagalumes) 

– No graveto anterior, ESCRITA DE ANTESMENTES, 

pensamos sobre o princípio filosófico desta tese que é o de 

infuncionalidade e isso foi possível em diálogo com o 

abandono. Neste graveto vou tentar tratar da arquitetônica desta tese através do que se 

projeta pelos efêmeros feixes de luz e sombra emanada pela composição deste pequeno 

templo que crio como lugar de demora e inspiração. Seguirei na trilha do título, para 

não me perder no caminho. Mas não sei ainda se trago o cuspe, teria outra palavra? 

 

O CUSPE (alagado em mijos de cigarra em defesa) 

– É cuspe mesmo. Não tem outra palavra. Não queres trazer contigo as coisas 

desprezadas? Eu sou uma delas! Geralmente provoco nojo, mas se esquecem os 

nojentos, de que faço parte das melhores brincadeiras de criança, faço acontecer os 

maiores Campeonatos de Cuspe à Distância do planeta! Venho antes da fala, do diálogo. 

No dialógico em mim, uno e dissolvo, abençôo e ofendo. Nos tempos antigos 

acreditavam em mim como aquele que afastava os espíritos do mal, que exorcizava os 

demônios e curava os enfermos. Para os combatentes romanos sempre fui símbolo de 

força, pois cuspiam nas mãos, antes dos confrontos, os que desejavam fortalecer seus 

punhos. Nas mãos dos pescadores também estava presente como fonte de sorte antes de 

jogarem suas redes ao mar. E, se queres fazer, moça, como Rabelais ao colher as 

palavras frescas dos pescadores para nomear os peixes, é bom que cuspas em tuas mãos 

também, pois será  duro teu trabalho quando te aproximares das crianças. Apesar de 

Cristo usar de mim para curar, fui ao mesmo tempo, motivo de sua humilhação. Diante 

do medo e do momento de raiva saio como defesa para animais diversos. Desloque-se, 

senhora pesquisadora, do seu lugar acostumado e ouça: para que a virtude seja 

repassada, os bebês da Nigéria recebem um cuspe de um parente que seja um bom 

orador para que fale bem; três cuspidas sobre o ombro esquerdo dão aos russos a 

confiança de evitar maus presságios; Na Tanzânia e no Quênia, em algumas tribos, 

cuspir é ato de hospitalidade de saudação. Se a ti provoco asco, me explique então sobre 
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pena fiapo poeira farpa fio fibra pena fiapo poeira farpa fio fibra lasca pena fiapo poeira 

farpa fio fibra lasca pena fiapo poeira farpa fio fibra lasca pena fiapo poeira farpa fio 

fibra lasca pena fiapo poeira farpa fio fibra lasca pena fiapo poeira... O que liga? Com o 

que o passarinho avizinha e garante a proximidade das coisas? O cisco não é o todo da 

obra, mas ao mesmo tempo é a obra toda. A parte do ninho que dele se desloca 

concentra nela toda arquitetura, toda a cata, o cuidado. Com cuspe, substância que vem 

de dentro, o passarinho cria esculturas mínimas num arranjo arquitetônico feito não pelo 

passarinho sozinho, mas por toda a natureza e o que nela se manifesta, assim como 

quando enunciamos. Em cada palavra, há de cisco e cuspe. Em cada pensamento, 

escritura e ato. É o cuspe, como substância que sai de dentro em direção ao encontro do 

que está fora, que aninha e faz dentro e fora perderem sua dimensão. Na Terra primeira 

que povoas, senhora pesquisadora, o cisco esculpido a cuspe tem lugar de jóia. 

 

O CISCO (das alturas de chão) 

– Eu templo. 
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O POETA (com todo peso de pluma) 

– (Tem vez que a natureza ataca o cisco para o bem). 

Principais elementos do cisco são: gravetos, areia, 

cabelos, pregos, trapos, ramos secos, asas de mosca, 

grampos, cuspe de aves, etc. Há outros componentes do 

cisco, porém de menos importância. Depois de completo, o 

cisco se junta, com certa humildade, em beiras de ralos, em 

raiz de parede, ou depois das enxurradas, em alguma 

depressão de terreno. Mesmo bem rejuntado o cisco produz 

volumes quase sempre modestos. O cisco é infenso a 

fulgurâncias. Depois de assentado em lugar próprio, o cisco 

produz material de construção para ninhos de passarinhos. 

Ali, os pássaros vão buscar raminhos secos, trapos, asas de 

mosca para a feitura de seus ninhos. O cisco há de ser 

sempre aglomerados que se iguala a restos. Que se iguala a 

restos a fim de obter a contemplação dos poetas. Aliás, 

Lacan entregava aos poetas a tarefa de contemplação dos 

restos. E Barthes completava: Contemplar os restos é 

narcisismo. Ai de nós! Porque Narciso é a pátria dos 

poetas. Um dia pode ser que o lírio nascido nos monturos 

empreste qualidade de beleza ao cisco. Tudo pode ser. Até 

sei de pessoas que propendem a cisco mais do que a seres 

humanos
15
. 

 

A PESQUISADORA (retirando os brincos de estrelas) 

– Antes de tudo preciso desculpar-me com o cuspe. Aos nojentos como eu, devo 

advertir que o cuspe estará presente nesta pesquisa como conector de vozes. Contigo, 

senhor poeta, e com Bakhtin percebo o cisco como ponto de encontro das coisas 

rejeitadas, despercebidas, guardado num lugar onde se guardam as jóias pelo sentido de 

importância entendido como templo, uma vez que o que compõe sua arquitetônica é 

valorado como sagrado. Cada poeira farpa fio fibra lasca pena como disse o cuspe, ou 

cada graveto, areia, cabelo, prego, trapo, ramo seco, asa de mosca, grampo, e cuspe 

como disse Manoel, é sagrado. Sagrado no sentido de poder e força transformadora 
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 O Cisco –Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo (2001) em Poesia Completa, 2010, p.400-401.  
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situados num tempo onde não há tempo para se olhar os restos. No tempo de máquina 

que achata a vida e empobrece a experiência humana. Manoel sabe bem a que máquina 

me refiro. 

 

O POETA (com ensinamentos de ave) 

– A máquina mói carne. Excogita. Atrai braços para a 

lavoura não faz atrás da casa usa artefatos de couro cria 

pessoas à sua imagem e semelhança e aceita encomenda de 

fora. A máquina funciona como fole de vai e vem incrementa 

a produção do vômito espacial e da farinha de mandioca 

influi na Bolsa faz encostamentos de espáduas e menstrua 

nos pardais. A máquina trabalha com secos e molhados é 

ninfomaníaca agarra seus homens vai a chás de caridade 

ajuda os mais fracos a passarem fome e dá às crianças o 

direito inalienável ao sofrimento na forma e de acordo com 

a lei e as possibilidades de cada uma. A máquina engravida 

pelo vento fornece implementos agrícolas condecora é guiada 

por pessoas de honorabilidade consagrada, que não defecam 

na roupa! A máquina dorme de touca dá tiros pelo espelho e 

tira coelhos do chapéu. A máquina tritura anêmonas não é 

fonte de pássaros. Etc. etc
16
.  

 

O DESPERTADOR PARADO (com toda sua precisão desconcertada) 

– Na condição de despertador estou em vias de extinção – isso por conta da máquina. 

Confesso aqui minha nostalgia, gosto de pensar no tempo em que já fui de sol, de água, 

de areia. Sei que sou produto da máquina, coisa dela, mas nem às suas criaturas ela 

preza. Por isso mantenho minha engrenagem imóvel. Escolhi permanecer parado, abri 

mão de cumprir meu papel de marcar, apressar, organizar o tempo e as experiências 

humanas. Não desejo despertar. Minha inutilidade é a fissura, a fenda, a brecha pela 

qual escapo para a perda de tempo e alargamento da vida.  

 

                                                           
16

 V. A Máquina: A Máquina segundo H. V., O Jormalista – Gramática Expositiva do Chão (1966) em 

Poesia Completa, 2010, p. 139. 
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A PESQUISADORA (já sem brincos de estrela, mas ainda pestanejante com cílios de 

penas de ganso) 

– Nunca o vi funcionar e foi por isso que o quis. Vai ver era um presente de Manoel. Só 

tu para fazer chegar a mim as coisas ‗des‘... desúteis, descabidas, desvistas, desmedidas. 

O ‗des‘ está aninhado no GRAVETO 16 O NADA NA POÉTICA DO POETA e nele 

poderemos compreender um pouco mais sua força. Este despertador desmarca meu 

passo, me lembra da máquina e me permite dizer do que não quero. As palavras não 

estarão aqui como ferramentas, mas como existências. As anêmonas precisam estar aqui 

(se assim desejarem). 

Nestes garranchos a escrita (com)vida a um modo de fazer pesquisa que traz do que se 

aprende nos livros e na vida e que se aproxima em sua feitura da construção de um 

ninho, que aqui chamarei arquitetônica de uma pesquisa-ninho. Não se trata apenas de 

pensar a forma deste trabalho, mas, sobretudo de pensar sua substância, ou seja, o 

desejo que aqui se manifesta é o de experimentar uma metodologia outra de se fazer e 

escrever a pesquisa, explorando uma dimensão heterocientífica (em diálogo com 

Bakhtin e seu Círculo) no seu processo de elaboração e construção.  

Tal possibilidade me ocorreu a partir da necessidade de iniciar a escrita. Preciso 

começar com o que tenho. O que tem a pesquisadora, ou pesquisador, ao iniciar sua 

pesquisa? Fragmentos, intuições, intenções/(in)tensões e inspirações. Tudo ainda solto, 

espalhado. Percebi então que teria que catar, juntar e entrecruzar as ideias para compor 

as primeiras linhas. Esse primeiro fazer me traz a imagem de uma ave a construir seu 



42 

 

ninho, e essa aproximação me foi possível por um presente da natureza, pois ao mesmo 

tempo em que eu me dobrava sobre a necessidade de iniciar as primeiras letras deste 

trabalho, um passarinho construía seu ninho no topo de um pequeno tronco de madeira 

da escola
17

. ―À moda ave‖, ―Manoel de Barros‖, ―crescer pra passarinho‖, ―tese‖, ―o 

ninho‖, ―infância‖... E eu a olhar o ninho. De repente parecia que tudo já estava dito, 

apenas eu não havia ainda entendido. Para escrever à moda ave com Manoel é preciso 

crescer para passarinho, um passarinho que escreva uma tese enquanto ninho, numa 

pesquisa que aninha a palavra, a criança, poesia, filosofia, e mais o que ainda não 

percebi em (des)ordem. Daí a necessidade de um arranjo passarinho que a partir da 

(des)ordem, cria lugar de criação, que desvê a ordem dada nos permitindo transver 

outros modos de fazer e ser. 

E então que estamos diante dos primeiros gravetos desta tese cujo significado pode ser 

ainda o de ramos ou garranchos que cuidadosamente arrumo para a construção que se 

inicia. 

Fui saber de ninhos, e aprendi que as aves os constroem de modos muito diferentes: eles 

podem ser colados, costurados, tecidos, esculpidos ou até mesmo escavados. Podem ser 

construídos com os mais diversos materiais tais como folhas, saliva, pena, paina, pelo 

de outros animais e até mesmo lixo produzido pelo bicho humano. Garranchos, 

fragmentos, restos, sobras, ciscos, fiapos, cavacos, gravetos, teias, fungos, cuspes de 

ideias, experiências e intuição. Em ideias (há)penas!  

Ninhos de todos os tipos: também este trabalho terá de colagens de ideias de outros que 

habitam em mim; de costuras teóricas no alinhavo dos pontos de contato, de tecituras 

epistemológicas feitas através do diálogo, das conversas, dos estudos; também ela será 

esculpida com os gravetos de pesquisa; e escavada de aprofundamentos e criação para 

novas saídas e entradas de conhecimento. Compor esta tese experimentando a 

arquitetônica de um ninho como possibilidade de composição de pesquisa me permite, 

À moda ave, outra escrita acadêmica, uma vez que se opera num plano de deslocamento 

dessa escrita que a liberta do formato tradicional. É fundamental dizer de que liberdade 

estou falando.  
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 Centro Educacional Canto de Criar, Areal – RJ. Escola fundada por mim em parceria com Reinaldo 

Lima no ano de 2001. 
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O CUSPE (com andamentos babosos) 

– Foi saber sobre ninhos sem se reportar diretamente a eles? Hum hum... Você ainda 

não cresceu pra passarinho. Preocupo-me se será capaz. Por outro lado considero que 

como está no começo desta labuta, ainda tenha tempo para crescer, mas não te demores.  

 

O DESPERTADOR PARADO (desritimado de pressa) 

– Não se apresse. Diga-nos, o que está chamando de liberdade? 

 

A PESQUISADORA (com andamentos tagarela) 

– Sim, compreendo liberdade como linha de fuga que não pretende partir do que trata, 

mas experimentar diferentes saídas, entradas, lados, estados, sentidos, entendendo que 

pesquisar também é esgueirar-se por entre fendas estreitas, a tal ponto de aperto que é 

quase impossível se movimentar sem nenhum arranhão.  

Ninhos. Podemos vê-los nos lugares mais insólitos. Insólitos aos nossos olhos, pois aos 

olhos das aves que os constroem existe uma lógica outra, cheia de sentido que irá 

definir entre diversos fatores a escolha não somente do lugar, mas da forma ideal para 

sua construção, projetando-o de acordo com a temperatura, vento, posição do sol, da 

chuva e principalmente à prova de invasores que podem lhes impor seus filhotes ou de 

predadores que podem dizimar o que gestam.  

 

O CUSPE (tentando liga) 

– A que tipo de ninho se destina esta pesquisa?  

 

A PESQUISADORA (em sacodidâncias de pena) 

– Não pretendo uma pesquisa-ninho que se constrói como os ninhos localizados em 

zonas altas das árvores. Não me agrada a ideia de aproveitar das cavidades já existentes, 

contudo reconheço que não se cria sem base existente alguma. Também não desejo 

camuflar nada, embora reconheça que em pesquisa muito fica oculto. Desejo tampouco 

compor esta pesquisa de forma ―não elaborada‖ – no sentido de não organizada de 

modo clássico – como fazem as aves que constroem os ninhos elementares. Ninhos 

escavados com suas galerias internas. Gosto da delicadeza presente nos materiais 

recolhidos para a confecção dos ninhos sobre o solo. É boa também a ideia de estar no 

solo, pois o lugar nos convida a olhar para baixo ao contrário dos ninhos construídos em 
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paredões que nos chamam a olhar para o alto. Em meio a olhar ao chão ou ao alto, me 

inclino a olhar ao chão, mas como aprender a isso? 

 

O POETA (em tom espreguiçado) 

 – Aprendo mais com abelhas do que com aeroplanos. É um 

olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser 

menor para o insignificante que eu me criei tendo. O ser 

que na sociedade é chutado como uma barata - cresce de 

importância para meu olho. Ainda não entendi porque herdei 

esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de 

ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a 

gostar das coisinhas do chão – Antes que das coisas 

celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem: 

Tanto quanto as soberbas coisas ínfimas
18
. 

 

A PESQUISADORA (com ares intelectuais de matraca desandada) 

– Mas só tem esse olhar para baixo quem nasceu tendo, Manoel? Isso é uma incógnita 

para mim, tenho a impressão de que quando a pessoa nasce, nasce com olhos para o 

grande do mundo, olhando para o alto, para todos os lados, algumas coisas na vida é que 

vão nos curvando e direcionando nosso olhar para baixo com o passar do tempo. Mas 

pensando bem, eu acho que também nasci tendo esse olhar, pois me lembro de andar 

literalmente de cabeça baixa, desde menina. Era até motivo de riso. Diziam os adultos 

que era por timidez ou então pelo peso do cabelo. Será que esse olhar uns nascem tendo 

e outros não? Sem pretenções de me livrar do impasse, entendo que estamos a falar de 

olhares diferentes. O teu olhar para baixo é olhar para as coisas ínfimas, existências de 

mundos que quase ninguém vê; enquanto que o meu olhar para baixo era o olhar de 

resistência a um mundo com o qual não concorva.  

Um pouco maiores as crianças ainda preservam esse olhar para baixo enunciando e 

animando o mundo com as coisas mínimas, quando uma caixa de sapatos velha tem 

valor de baú do tesouro, quando a disputa entre duas formigas é do tamanho do 

acontecimento da maior luta de titãs do século, quando se faz o velório de uma 

borboleta, quando o gomo da bananeira vira sofá de princesa. Fico pensando se a 
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 6. Retrato do Artista Quando Coisa – Retrato do Artista Quando Coisa (1998) em Poesia Completa, 

2010 p. 361.   
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criança nasce com teu olhar Manoel – não se preocupe é um ―problema‖ de nascença 

geral –, mas algumas quando crescem um pouco mais se dão a olhar para baixo como 

eu, que de certa maneira fui assim sendo pelo que vivi nas instituições – família, igreja e 

escola – em nome da ―boa educação‖. Seria então que olhar para baixo deixa de ser pelo 

encantamento e passa a ser pelo desacabimento? Se fosse aqui possível atentar para o 

momento exato [no plano do impossível] do quando esse entortar do olhar acontece, eu 

diria que a coisa acontece no momento em que a criança é retirada de seu quintal – 

sobre quintal me refiro a qualquer território povoado pela criança: quintal/canto-

qualquer, lugar de liberdade e criação. 

Penso na possibilidade de situar esta pesquisa-ninho num quintal cujo horizonte seja 

paradoxalmente um plano que nos permita, ao mirar, um olhar mais alargado que 

consegue dentro de todas as suas limitações, enxergar um pouco de cada plano sem 

perder de vista, ao mesmo tempo, o olhar para baixo de Manoel de Barros.  

Penso depois de tanto, que a criança nasce com olhar para todos os lados e também com 

esse teu olhar para baixo, a elas interessam o furinho, o cisco, o botão, o grão, a terra, o 

fiapo, a folha, é tamanho o desejo pelas coisas pequenas que parece que os olhos e as 

mãos não dão conta de sentir e é por isso que a boca e o corpo todo também participam. 

Este pensamento cria para mim a imagem de uma criança cujo corpo ‗caramuja‘. Mas 

sobre caramujos o senhor sabe melhor que eu não é mesmo Manoel, isto tem 

cabimento? 

 

O POETA (responde ridente em lesmonários) 

– Há um comportamento de eternidade nos caramujos. Para 

subir os barrancos de um rio, eles percorrem um dia inteiro 

até chegar amanhã. O próprio anoitecer faz parte de haver 

beleza nos caramujos. Eles carregam com paciência o início 

do mundo. No geral os caramujos têm uma voz desconformada 

por dentro. Talvez porque tenham a boca trôpega. Suas 

verdades podem não ser. Desde quando a infância nos 

praticava na beira do rio. Nunca mais deixei de saber que 

esses pequenos moluscos ajudam as árvores a crescer. E 
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achei que esta história só caberia no impossível. Mas não; 

ela cabe aqui também
19
.  

[...] 

Lesma, s.f. 

Semente molhada de caracol que se arrasta sobre as pedras 

deixando um caminho de gosma escrito com o corpo. Indivíduo 

que experimenta a lascívia do ínfimo. Aquele que viça de 

líquenes no jardim
20
. 

 

A PESQUISADORA (toda bicuda) 

– Venho estudando seu trabalho desde 2015 e me dedicando a compreender as 21 obras 

publicadas entre 1937 e 2007, sobre este assunto me dedico de modo mais apropriado 

no GRAVETO 13 A POÉTICA DE MANOEL DE BARROS EM DOIS PEQUENOS 

POUSOS, mas toco nesse assunto para contextualizar o que venho afirmar a seguir. 

Nesse contexto posso dizer que o senhor poeta vai à infância para buscar o que chama 

de ‗criançamento‘ da palavra. Em busca deste estado de ‗antesmente‘, o senhor tateia. O 

tatear aparece no caramujo, na criança e no poema. O tatear no caramunjo: é coisa de 

tempo lento, coisa de tocar no grande tempo. Um tatear por ‗acoplagem corpórea plena‘. 

O caramujo na poesia é o tempo transformador e lento da própria vida do universo, e 

isto acho que tem a ver com o senhor Despertador Parado. 

 

O DESPERTADOR PARADO (com silêncios de escuta) 

– Sim. 

 

A PESQUISADORA (com continuidades de pavão) 

– O tatear no corpo: O corpo da criança presente na obra do senhor poeta porta o que 

podemos chamar de qualidades ‗caramujas‘, que são as qualidades de ‗acoplagem 

corpórea‘ com o mundo. Um tatear enquanto acoplar por encostar, isto é a, ‗vizinhança 

inesperada‘. Trata-se de um tatear, de um tocar fecundo que deixa e leva do mundo. Um 

tatear lentíssimo que envolve as coisas, crescendo e fazendo-as crescer. É um ‗encostar‘ 
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nas coisas que permite fundir-se com elas, um encostar com o corpo todo. Não se trata 

de um tatear manual apenas. Trata-se de um tatear com toda a ―pele que habita‖.  

O tatear na poesia: Na poesia de Manoel de Barros esse tatear se materializa pela 

vizinhança, pela aproximação. Penso deste modo porque já te ouvi poetar que para o 

senhor as palavras se aproximam por amor e não por sintaxe (2010, p. 450). É um tatear 

que permite encostar na coisa para ver do ponto de vista da coisa. Encostar na pedra 

para pedre(ser). Um tatear caramujo ao mesmo tempo acoplado e escorregadio, posto 

que as palavras na poesia escorregam da regra em sua própria gosma.  

 

O DESPERTADOR PARADO (alarga com seu desmodo temporal) 

– Esse tatear ‗caramujo‘ requer um tempo outro. O tempo da criança e do poeta. 

Nenhum dos dois opera no tempo cronológico, no tempo da produção. O tempo da 

criança, na brincadeira, é fenda temporal.  

 

A PESQUISADORA (de interrompimentos depenados) 

– É tempo Ayón, como diz Walter Kohan, que nos lembra que, para Heráclito, o tempo 

é uma criança crianceando: Heráclito Fr. DK 22 B 52 (LM 9 D 76): αἰὼν παῖς ἐζηι 

παίζων, πεζζεύων• παιδὸς ἡ βαζιληίη (A eternidade, o tempo Ayón, é uma criança que 

joga os dados: de uma criança é o reino). A criança retorna, deseja ‗ouvir outra vez‘, 

porque seu tempo de acoplagem exige o retorno, porque se trata de um tempo profundo, 

que remete ao ‗descomeço‘. Manoel de Barros chama de ‗descomeço‘ uma origem sem 

começo.  

 

O CUSPE (com ares de impaciência e desejos de ligamentos) 

– A conversa está muito boa, mas parece que você digrediu. Estou ainda esperando por 

saber sobre como seria a construção desta tese-ninho?  

 

A PESQUISADORA (enquanto tenta, entre as plumas, se aprumar)  

– Tem razão, mas é que uma coisa puxa a outra e quando vejo... Bem, os ninhos 

coletivos me apetecem porque são construídos com e entre os diferentes, assim como os 

trabalhos afetivos e intelectuais que fazemos coletivamente no grupo Atos (UFF), em 

diálogos com outras universidades e pessoas todas encontrados na vida. Também me 

apraz a ideia de uma tese construída enquanto ninho flutuante... Talvez essa pesquisa 

albergue um pouco de cada, ou talvez dela surja outro tipo de ninho.  
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Aprendemos com a natureza que os ninhos depois que cumprem seu papel são 

abandonados, quando muito, servem de abrigo para algumas aves que costumam usar 

ninhos prontos que outros pássaros já usaram. Ao abandono é preciso dar atenção e 

lugar de importância nesta tese, uma vez que as coisas abandonadas nos chamam a 

também abandonar. A beleza do abandono está no ―abrir mão da funcionalidade‖. O 

ramo que cresce no bico da chaleira desvia de sua função intrumental.  Numa pesquisa 

que pretende compreender as qualidades da palavra da criança, através da escuta 

alteritária bakhtiniana, há que se abandonar os desejos de função, representação, 

utilitariedade e deleite. 

 

O POETA (em línguas de bocó) 

– As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. Nos 

fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso dessaber. A 

gente inventou um truque para fabricar brinquedos com as 

palavras. O truque era só virar bocó. Como dizer: eu 

pendurei um bentevi no sol
21
...  

 

O CUSPE (em tons de escutância amarela) 

– Tua tese-ninho assim será se não perderes este princípio. Há que ser rigorosa. 

 

O POETA (em sol maior) 

- Eu queria crescer pra passarinho
22. 

 

A PESQUISADORA (em imitância de ave) 

– Pois sim senhor! Hei de crescer para pesquisadora passarinha. E à moda ave sairei à 

cata dos gravetos, dos ciscos, das pequenas coisas que vou trazer para compor esta tese 

em sua arquitetônica ninho cuja base teórica está ancorada nos conceitos de alteridade e 

escuta, presentes nos estudos da filosofia da Linguagem de Bakhtin e seu Círculo. Esta 

pesquisa parte da problemática de que de modo geral não escutamos as crianças. Esta 

afirmação é possível de ser verificada no fato de que rimos das crianças. Rimos quando 

esta traz em palavras um pensamento que os adultos não puderam ainda pensar. Rimos 

porque nos surpreendemos. Nos surpreendemos porque não esperamos que a criança 

                                                           
21

1ª Parte A Arte de Infantilizar Formigas – Livro Sobre Nada (1996) em Poesia Completa, 2010, p. 329. 
22

1ª Parte A Arte de Infantilizar Formigas – Livro Sobre Nada (1996) em Poesia Completa 2010, p 334. 
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seja capaz de pensar algo que ainda não pensamos. Não esperamos porque não sabemos 

escutar sua palavra. Não escutamos sua palavra porque esta se constituiu e se constitui 

como outra lógica. Então eu vou à poesia para compreender as qualidades da palavra da 

criança. E por que recorro à poesia? A resposta é porque a poesia também tem essas 

qualidades de pensar o inaudito. 

Por este motivo venho dizendo que esta não é uma tese sobre o poeta Manoel de Barros, 

mas uma tese que é construída com o poeta. O poeta me ajuda a afirmar a palavra da 

criança enquanto palavra poética, porque ambos trabalham com a palavra em ‗estado de 

infância‘.  Crianças e poetas renovam as palavras e ao renovarem as palavras renovam o 

mundo.  

E sobre ninhos gostaria ainda de dizer que em geral são construídos por fêmeas. Essa 

aprendizagem me inspira e encoraja a assumir no feminino a palavra que na pesquisa 

tradicional é utilizada no sentido geral e androcêntrico, pesquisador. De pesquisador à 

pesquisadora, de professor à professora (quando professora, for). Não utilizarei da 

palavra no seu sentido generalizante. 

Não desejo explicar nada, tampouco postular verdades. Meu desejo é o de entendimento 

e criação, tendo a poesia como desvio que abre caminhos para possibilidade de um 

pensamento e uma escrita outra em pesquisa.  

 

A ORIENTADORA (sentindo cheiros de cansaço) 

– Você está muito acadêmica, quando você fala do seu ―ninho‖... Chega a ser 

monológica a fala, pode, por favor, reescrever em tom à moda ave?  

 

NINHO (bakhtineando)    

 – Não te percas dos teus ciscos. E, olha, 

você até que se aproxima das palavras 

de encontro, ainda oscila, mas já se 

arrisca. Observa esta imagem que fazes 

de mim. Se aproxima por demais do 

meu ponto de vista. Vê? Olho para o 

cisco que de mim se perde. Repara como 

de onde estou o banco é alto, diferente 

do que é para ti. E se atente, olhe para você mesma nesse instante. De você, do lugar 

que ocupa no mundo, o que consegue ver?  
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PESQUISADORA (envesguecida)  

– Fragmentos. Minhas mãos, parte do braço, partes de mim. 

 

NINHO (com ares de ninar) 

– Vês assim, porque vês de dentro para fora. Quando olhas o mundo, no limiar, vês o 

mundo e apenas parte de ti, assim como me retratas, percebes? Não apareço inteiro na 

imagem, pois não apareço inteiro para mim. O mesmo não acontece com o Despertador 

Parado, por isso digo que oscilas. Mas, ainda assim, nele capturas outro tipo de olhar, o 

olhar que de fora tu podes ver nele. Tu vês o que ele vê, não como ele vê, mas o que ele 

vê pelo reflexo da vida lá fora, que se projeta em seu ví(dro). Vou te contar uma 

história, fique atenta, precisas catar gravetos, lenha é para fogo alto. Escuta: Quando “o 

riacho” seca, é hora de recomeço. Chegando a Sarepta, a porta da cidade, está uma 

viúva, apanhando gravetos. Não era lenha, eram gravetos. Lenha é para fogo alto. 

Gravetos, para pequeninas chamas, que rapidamente se tornam em brasa, sinal de 

pouca comida. Elias, cansado da viagem, cumprimenta a mulher e lhe pede um pouco 

de água e também pão: “Não tenho comida em casa, só um punhado de farinha e um 

pouco de azeite, vês, só peguei dois gravetos, vou prepará-lo para mim e meu filho para 

que comamos e morramos” 
23

. Não tens o mais importante, não trouxeste ainda as 

palavras das crianças. E quando as trouxer deverás saber reportá-las. 

 

A PESQUISADORA (depenada) 

– Ainda não me dirigi ao encontro delas. Sei onde estão e sei que me aguardam na 

escola e fora dela. Cheguei a me preparar, mas não fui adiante. Me assanhei quando eu 

pensava que saberia ouvir e tratar de modo ético e estéticio a palavra da criança, mas 

parei quando comecei a me aprofundar nos estudos de Bakhtin. Em partilha com 

Marisol, o grupo Atos, Ponzio, Miotello, Volóchinov, Dostoiéviski, Rabelais, nos 

estudos filosóficos e literários dessa gente toda; como sempre entendi que o que eu 

sabia não chegava nem perto do encontro com a palavra do outro. Como trazer a palavra 

da criança, se ainda não encontrei as palavras de encontro? Com Manoel, tenho tentado 

exercícios de extralocalização na escrita, pois o poeta em sua poesia escreve do ponto 

de vista da coisa, e com ele venho tentando, mas Bakhtin me traz uma questão: e sobre 

                                                           
23

 Passagem Bíblica I Rs 17: 12. 
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si, é possível esta extralocalização? Como estar presente e como trazer outras presenças 

sem colonizá-las? Como não ser monológico? 

 

O NINHO (com ensinamentos de ave) 

– É hora de recomeço. Seu riacho está seco. Deves sair a catar gravetos outros. A catar 

como a viúva de Sarepta. Gravetos fazem ninhos, mas estão espalhados por aí, uns já 

foram de outros ninhos que desmancharam, e quando se acha um, acha parte dele, 

achamos uma parte dessa história espalhada, ―ex-palha-da‖, palha toda por aí. Bakhtin 

procurava no romance os gravetinhos onde se acenderam a fogueira de Rabelais. 

Manoel de Barros à cata dos gravetos, restos, ciscos, das coisas que não têm serventia, 

da palavra da criança, anima as coisas mortas pela razão. Pensar é fazer ninho. O texto é 

um pouco ninho, juntam-se gravetos, encaixando, ajustando, costurando, cuspindo, 

compondo, como lugar que aguarda e possibilita o nascimento do que ainda não veio ao 

mundo, como coisa que abriga o que dele/nele vai nascer. Cada graveto guarda a 

memória de todos os nascimentos, assim porque quando pegamos um, acessamos a 

humanidade toda. Cada graveto é uma enunciação, é um enunciado, um elo na cadeia 

discursiva. Cada graveto é cada palavra, frase, ideia única e universal ao mesmo tempo. 

Como ninho, a escrita também se abandona, e como diz o próprio abandono, no 

desarrimo nascem novas existências. É comum de acontecer que alguns escritores, 

assim como algumas aves, se aproveitem de ninhos abandonados por outros, ou de 

textos e ideias de outros para depositar e gestar outras crias, será que todas as palavras 

que usamos pra compor são ninhos abandonados? A palavra na vida e a palavra na arte 

são gravetos e cada graveto desses já esteve em imemoriais ninhos e guarda deles as 

suas histórias e relações. Concordo com a crítica de tua orientadora, pois você falou de 

mim sem se reportar a mim, por isso falou sozinha. Se tivesse me perguntado teria 

sabido que meu rumo é o esquecimento, o abandono e isso não é ruim. Se a mesma ave 

viesse a mim a cada ciclo de reprodução para por seus ovos, estaria eu fadado ao mesmo 

conto. Quando sou abandonado me desconstruo com o tempo e posso, assim, fazer parte 

de outras histórias. Junta teus gravetos, constrói teu ninho e o abandona. Teu ninho 

nunca será teu, nunca estará preso a uma única história, a uma única existência, pois 

quando catas os gravetos estás acessando o grande tempo de muitas histórias ex-palha-

das.  
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TEXTÍCULO  

Me lembro de quando era menina quando aprendi a fazer crochê. Tudo o que via era ponto. 

Pra onde olhasse ficava mirando pra saber que ponto era. Agora pra tudo que olho vejo o 

pequeno e o grande tempo, vejo a cruz que Marisol me desenhou no canto da folha de papel. 

Olha, ela disse, esse é o grande tempo, e traçou uma linha reta na vertical, esse é o pequeno 

tempo, risacando* ao meio a linha que ela fez com um traço na horizontal, e disse, olha, nesse 

meio, nesse ponto onde se encontram o grande e o pequeno tempo das coisas está o homem em 

resposta. Marisol fez pra mim um desenho verbal de imagem que nem fala Manoel. Isso me 

ajudou a ver. Agora em tudo que vejo, vejo em “ponto de cruz”. Será que estou aprendendo? 

Riscando* apareceu aqui com um (a) intrometido, acho que para fazer risar o risco. 
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GRAVETO 6 

GRAVETO PARA LER GRAVETOS 

 

Diante do desejo de deixar pistas de como se deu o processo de composição desta tese 

proponho este GRAVETO 6 PARA LER GRAVETOS cuja função nada tem de 

utilitária. Trata-se apenas de alguns farelos de pão que deixo pelo caminho que 

percorro, para o caso de seguir de volta.  

 

No início, o ato. O ato em resposta. Apesar de minha voz estar prenhe de muitas outras, 

no momento derradeiro da escrita o ato responsivo é somente meu, pois acontece no 

mundo do lugar único e singular de minha existência. É uma tese redigida em fonte 

Times New Roman 12, espaçamento 1,5, com texto justificado, quando sem citações as 

devidas referências estarão disponíveis em Nota de Rodapé. Contudo, é possível 

encontrar no decorrer das páginas, enunciados em outras fontes, numa alusão à 

Mallarmé quando surpreende no poema: ―Um lance de dados jamais abolirá o acaso‖, 

com uma disposição tipográfica cujas palavras se ajuntavam e se dispersavam de forma 

não habitual em caracteres de diversas fontes e espessuras, exercendo influência central 

na poesia moderna. Deste modo lanço mão, em muitos momentos, de alternar as fontes 

das letras para marcar as diferentes vozes que comigo dialogam. É possível também 

encontrar algumas citações de páginas cuja numeração estará escrita por extenso, num 

tom de leitura, como no exemplo, ―em duas páginas antes da página vinte e um‖...  

 

Contava com algumas pequenas escritas ―espalhadas‖, mas que aninhadas adensavam o 

tema. Daí surge o que venho a chamar de arquitetônica de uma ‗tese-ninho‘ composta 

por ‗gravetos‘. 

 

Cada graveto, enquanto graveto que é, tem forma, espessura, densidade e tamanhos 

diferentes, no que pode dar de um graveto conter muitas páginas e outro, poucas. 

Também são variáveis os gêneros na escrita de cada graveto, pode que um assunto seja 

abordado em crônica, carta, conversa, entrevista, poesia e outros até mesmo no gênero 

dissertativo. De acordo com as normas para a escrita de uma tese há um sumário nas 

páginas iniciais para fins de sugestão de leitura que se orienta de acordo com o percurso 
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interpretativo que segui. Cito com letras maiúsculas os títulos dos gravetos no corpo de 

outros gravetos, para marcar o ponto de contato entre um graveto e outro, bem à moda 

ave mesmo que, na construção de seu ninho, apoia, entrelaça, encaixa, avizinha, costura 

cada coisa que cata. Esses pontos de contato são os pontos de encontro entre um assunto 

e outro. Deste modo sinalizo, ―este assunto está aninhado no GRAVETO‖... 

 

Essa arquitetônica brotou da dificuldade de escrever num plano sequencial único. Logo, 

a ideia de avizinhar os temas e não enquadrá-los em um único plano serviu como base 

para a construção dos gravetos. A composição de uma tese por gravetos é a afirmação 

de que é possível criar sem destruir, trata-se da afirmação de uma epistemologia de 

criação sem base na destruição. Esta compreensão foi possível a partir da leitura da 

Professora Sandra Lima, que chama atenção para o fato de que, ao construir um ninho, 

uma ave a nada destrói, ela se aproveita do que na natureza está desprezado. Então que  

passo a pensar que a oposição a uma ideia não significa necessariamente a destruição da 

outra. Mais adiante encontro suporte também nos poetas cubofuturistas russos, cuja 

linha de pensamento era a de criar um mundo novo sem destruir a tradição. 

 

Os gravetos dão o que Bakhtin chama de tom, inundando este gênero (tese) de novos 

sentidos. 

Trata-se de fazer o meio material, que atua mecanicamente sobre o indivíduo, 

começar a falar, isto é, descobrir nesse meio a palavra em potencial e o tom, 

de transformá-lo no contexto semântico do indivíduo pensante, falante e 

atuante (e também criador). [...] 

Cumpre salientar que não se trata de uma redução pura e direta de tudo a um 

denominador comum: a coisa continua coisa, a palavra, palavra, elas 

preservam sua essência e apenas se completam com o sentido. [...] O sentido 

não quer (e não pode) mudar os fenômenos físicos, materiais e outros, não 

pode agir com força material. Aliás ele nem precisa disso: ele mesmo é mais 

forte que qualquer força, muda o sentido total do acontecimento e da 

realidade sem lhes mudar uma vírgula na composição real (do ser); tudo 

continua como antes mas adquire um sentido completamente distinto (a 

transfiguração do ser centrada no sentido). Cada palavra do texto se 

transfigura em um novo contexto (BAKHTIN 2010, p. 404).  

 

Como na construção de um ninho. As aves preservam cada coisa que catam: a pena 

continua pena, o fiapo continua fiapo, a folha continua folha. Cada elemento é 

respeitado na sua forma, beleza, importância e desimportância que, cuidadosamente 

ajeitados, avizinhados permitem uma nova existência, ninho. Essa arquitetônica é uma 

defesa à heterociência nos modos de produção científica. ―Independentemente de quais 
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sejam os objetivos de uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida‖ (BAKHTIN 

2010, p. 308). Trata-se de texto como enunciado que encarna a ideia na sua realização.   

 

Se a ideia é defender que é possível uma escrita outra no campo da ciência a realização 

desta intenção deve ser coerente, encarnada. Não é coeso defender outros modos de 

produção científica repetindo rigorosamente o padrão, reproduzindo o discurso único. 

Se defendo uma escrita estética não posso obedecer somente à escrita técnica. É uma 

tese que com(vida) o estético e o técnico – porque não nega os elementos que compõem 

o gênero. Nesta escritura são respeitados os elementos composicionais de uma tese, pois 

neste trabalho o leitor ou leitora encontrará: um tema e o seu aprofundamento; intenções 

de pesquisa; sujeitos na pesquisa; metodologia; campo; referencial teórico; discussão 

teórico-filosófica; empiria; afirmação e posicionamento político epistemológico; 

originalidade; autoria; referências bibliográficas; pesquisa. 

 

Por que esta defesa? Esta se dá porque se trata de uma tese que com(vida), no sentido de 

―convidar‖ a um trabalho ―com vida‖, que não nega a mim enquanto mulher, na vida, a 

palavra na vida, os sujeitos de pesquisa na vida, a pesquisa na vida, a vida. Estou a falar 

de uma tese tecida no campo das ciências humanas e, como aponta Bakhtin, ―As 

ciências humanas são as ciências do homem em sua especificidade, e não de uma coisa 

muda ou um fenômeno natural‖ (BAKHTIN 2010, p. 312). 

 

 Por isso alego que não podemos estudar e pesquisar com os sujeitos como se fossem 

fenômenos da natureza ou coisas. É contra a coisificação e o silenciamento do sujeito 

nas ciências humanas que esta tese se posiciona. E como coisificamos o outro?  

Negando as relações dialógicas ao optar pelo discurso monológico que não pressupõe 

resposta, porque não se dirige a ninguém. Não pressupor a resposta é o mesmo que 

negar o sentido – que, para Bakhtin (2010), significa aquilo que está em resposta ao 

sujeito. Negando o diálogo e o sentido nega-se também o outro. Coisificamos quando 

nos esquecemos de que um enunciado só tem vida quando em contato com outro 

enunciado e que por trás desse contato existem pessoas e não coisas. Apoio-me em 

Bakhtin quando ele afirma que:  

 

O texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse 

contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente, 

iniciando dado texto no diálogo. [...] Por trás desse contato está o contato 
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entre indivíduos e não entre coisas (no limite). Se transformarmos o diálogo 

em um texto contínuo, isto é, se apagarmos as divisões das vozes (a 

alternância dos sujeitos falantes), o que é extremamente possível (a dialética 

monológica de Hegel), o sentido profundo (infinito) desaparecerá (bateremos 

contra o fundo, poremos um ponto morto) (2010, p. 401). 

 

Continuo problematizando a questão da precisão para as ciências naturais e humanas 

com o apoio de Bakhtin, em virtude de avigorar a necessidade e importância de uma 

escrita dialógica na produção do conhecimento em tese. O idêntico é o limite da 

precisão nas ciências naturais (isso = isso), aprendi com Bakhtin (2010). ―Nas ciências 

humanas, a precisão é a superação da alteridade do alheio sem sua transformação no 

puramente meu (substituições de toda a espécie, modernização, o não reconhecimento 

do alheio, etc.)‖ (BAKHTIN 2010, p. 408-409). Não teria, uma tese, como uma de suas 

principais contribuições a produção de conhecimento pela via da criação, seja na 

afirmação ou na oposição a uma verdade?  

 

Segundo Bakhtin, ―Todo texto verdadeiramente criador é sempre, em certa medida, uma 

revelação do indivíduo livre, e não predeterminada pela necessidade empírica‖ 

(BAKHTIN 2010, p. 312). Nos gravetos posso experimentar exercícios de 

extralocalização na busca das palavras de encontro, das palavras bivocais. Trata-se de 

trazer uma contrapalavra à escrita monológica, egocêntrica, que cala e coloniza as vozes 

alheias no campo das ciências humanas. 

 

Nos gravetos enunciam, entre outras personagens (existências), o Abandono, o Cuspe, o 

Ninho. Aprendo com o poeta a me ‗encostar‘ na coisa para me aproximar do ponto de 

vista da coisa. Manoel encosta na tarde para ―entarde-ser‖, na árvore para ―arvore-ser‖... 

Acoplo-me como caramujo às existências com as quais gostaria de ―com-versar‖ e tento 

ver para onde a existência chama a ver, saio à cata de saber sobre cada existência para 

tentar me aproximar do que ela (a existência/personagem) sentiria, pensaria e diria 

numa tentativa de encontro com a palavra não minha (da autora), mas de uma palavra 

maior que a minha. Por amizade me aproximo das palavras. Migro para o campo da 

Poesia para de suas palavras me contagiar. É ao mesmo tempo um movimento de 

empatia, mas também de extra-localização, que na escritura se faz possível no 

aproximar e no afastar. 
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A criação de novas existências (personagens) me permite trazer ao plano da escrita 

acadêmica outras línguas, dialetos, o discurso familiar do cotidiano, que podem entrar 

nas relações dialógicas com a linguagem científica na qualidade que Bakhtin aponta, 

ensinando que somente: ―sob a condição de um enfoque linguístico, isto é, de serem 

transformados em ―visões de mundo‖ (ou certas visões de mundo centradas na 

linguagem ou no discurso), em ―pontos de vista‖, em vozes sociais, etc‖ (BAKHTIN 

2010, p. 325).  

 

Trata-se de um trabalho produzido no contexto social cuja valoração humana se 

materializa neste tipo de comunicação, uma tese/ideologia. Nesse sentido, uma tese-

ninho pressuporia uma pesquisa para uma epistemologia compreendida enquanto modo 

de pensar e instaurar novos conhecimentos pela via da composição de ideias à moda 

ave, ou seja, de pensar e elaborar com a cata de elementos espalhados, variados, e que 

avizinhados possibilitam o nascimento de um enunciado outro. Os gravetos seriam 

arquitetônicas dialógicas de vozes criadas a partir de certa valoração social da autora e 

que carecem de ser compreendidos no campo das ciências humanas como discurso 

heterocientífico. 

 

 ―A interpretação das estruturas simbólicas tem de entranhar-se na infinitude dos 

sentidos simbólicos, razão por que não pode vir a ser científica na acepção de índole 

científica das ciências exatas‖ (BAKHTIN 2010, p. 398). Não encontro solo nas 

ciências exatas, tampouco na psicologia ou linguística. Apoio-me na Filosofia da 

Linguagem de Mikhail Bakhtin e seu Círculo, e nos estudos da linguagem poética de 

Manoel de Barros. Seria possível este diálogo? Encontro essa possibilidade em Bakhtin 

quando com ele aprendo que: ―Dois enunciados alheios confrontados, que não se 

conhecem e toquem levemente o mesmo tema (ideia), entram inevitavelmente em 

relações ideológicas entre si. Eles se tocam no território do tema comum, do 

pensamento comum‖ (BAKHTIN 2010, p. 320).  

 

É a partir do território comum, mesmo quando em discordância, que estabeleço a 

possibilidade do encontro para permitir enunciar no mundo minhas palavras 

―próprias/alheias‖. Refiro-me às palavras como palavras ―próprias/alheias‖ porque 

aprendo com Bakhtin que todos os meus atos são sempre em resposta ao outro, toda 

minha vida se orienta em relação às palavras do outro.  
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Por palavra do outro (enunciado, produção do discurso) eu entendo qualquer 

palavra de qualquer outra pessoa, dita ou escrita na minha própria língua ou 

em qualquer outra língua, ou seja, é qualquer outra palavra não minha. Neste 

sentido, todas as palavras (enunciados, produções de discurso e literárias), 

além das minhas próprias, são palavras do outro (2010, p. 379). 

  

Em alguns gravetos aparecem os ‗textículos‘, que são uma homenagem ao lado 

rabelaisiano de Manoel de Barros. Para me aproximar de Manoel crio uma espécie de 

roteiro que persigo na pesquisa. Tal roteiro acontece da seguinte forma: Ler o poeta; Ler 

quem Manoel de Barros leu; Ler quem leu Manoel. Nesta perseguição encontro entre 

tantas referências, a de que Manoel de Barros leu Rabelais, e começo a perceber sua 

influência na obra do poeta, seu lado grotesco presente nas poesias que, em geral, 

aparecem fragmentadas nos trabalhos acadêmicos, em redes sociais e por aí em diante. 

Os Textículos rabelaisianamente nascidos implicam com o que Bakhtin vai chamar de: 

 

O problema da seriedade.[...] A necessidade é séria, a liberdade ri. O pedido é 

sério, o riso nunca pede, mas o ato de dar é acompanhado de riso. A 

seriedade é prática e é interesseira no sentido amplo da palavra. A seriedade 

retém, estabiliza, está voltada para o pronto, para o concluído em sua 

obstinação e autopreservação. Não é uma força tranquila e segura de si (esta 

sorri), mas uma força ameaçada e por isso ameaçadora, ou uma fraqueza 

suplicante (BAKHTIN 2010, p. 396). 

 

Neste contexto os Textículos são também uma provocação à escuta séria, adultecida e 

moralizante que num primeiro momento pode não compreender seu verdadeiro 

significado. Textículos: palavra poética, s.m, grau diminutivo; derivada da palavra 

texto; diminutivo de texto; são pequenos textos escritos na velocidade do pensamento 

sem correção gramatical, feitura que permite nascerem palavras poéticas que 

apresentam sentidos outros.  

 

Trata-se também de um plano estético onde pode falar minha voz interior enquanto 

divago, reflito e me evado. É uma voz sussurrante que opera nas sombras, que fala 

baixinho e por isso está escrita no que venho chamar de letra menor. Embora este plano 

estético traga de certa forma nuances íntimas, é importante ressaltar que este plano não 

é pensado como artifício para trazer a minha imagem, uma vez que aprendo com os 

estudos em Bakhtin que, ―O verdadeiro autor não pode tornar-se imagem, pois é o 

criador de toda a imagem, de todo o sistema de imagens da obra‖ (2010, p.399).  
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Ele (o autor para Bakhtin), não é de natureza criada é de natureza criadora da obra. 

Deste modo escorrega de qualquer concepção figurada e por isso só poderá ser visto no 

todo da obra. Contudo, isto não que dizer que, enquanto autora desta tese, não enuncie 

minha palavra, posto que, ―Exprimir a si mesmo significa fazer de si mesmo objeto para 

o outro e para si mesmo (a ―realidade da consciência‖)‖ (2010, p.400). É quando 

compreendo a diferença entre enunciar sobre si, e enunciar a partir de si. Neste 

compreender opto pela segunda possibilidade, penso o mundo a partir de mim na 

relação com o outro e, ao fazê-lo, vou me conhecendo neste fazer.  

 

Os gravetos trazem também os enunciados das crianças, que são compreendidos no 

grande diálogo da comunicação discursiva e não para fins de análise linguística onde 

sua natureza fosse capturada no sistema da língua.  Para Bakhtin, ―A linguística estuda 

apenas as relações entre os elementos no interior do sistema da língua, mas não as 

relações entre os enunciados e nem as relações dos enunciados com a realidade e com a 

pessoa falante (o autor)‖ (BAKHTIN 2010, P. 324). Tento, portanto, a partir da escuta 

destes enunciados, compreender as qualidades da palavra da criança (parte sacrificada 

da cultura porque não é escutada) no contexto de interação com o mundo. De mãos 

dadas com Bakhtin me preocupo em reportar a palavra da criança dando atenção 

especial à inter-relação dos espíritos (BAKHTIN 2010, p. 380) que segundo ele, carece 

de cuidado: 

O complexo acontecimento do encontro e da interação com a palavra do 

outro tem sido quase que totalmente ignorado pelas respectivas ciências 

humanas (e acima de tudo pelos estudos literários). As ciências do espírito; 

seu objeto não é um, mas dois ―espíritos‖ (o que é estudado e o que estuda, 

não devem fundir-se em um só espírito). O verdadeiro objeto é a inter-relação 

e a interação dos ―espíritos‖ (Idem).  

 

Na perspectiva de uma pesquisa, que à moda ave se faz com o que é desprezado, este 

―objeto‖ que, segundo Bakhtin, é ignorado, fertiliza ainda mais esse ninho. No andar da 

pesquisa percebo que para escutar as palavras das crianças será necessária uma 

metodologia de escuta-passarinha. Para aplicar esta metodologia me posiciono da 

seguinte forma:  

De modo geral: 

1 - Não me fixo em nenhum local, vagamundeio. 

2 - Quando alguém se aproxima, sorrio. 
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3 - Procuro não ficar envergonhada ou tampouco ter medo dos bagunceiros ou 

maltrapilhos, cumprimento, digo meu nome, falo sobre o dia...  

4 – Me calo.  

Quando com criança: 

1 - Olho no olho e sorrio. 

2 - Se tiver, compartilho com a criança um ―dodói‖ que bem pode ser um arranhão de 

gato (sempre tenho uns), ou mostro meu sapato, a cor do meu esmalte ou qualquer outro 

assunto sobre as questões mais que preciosas da vida. 

3 - Me calo. 

Quando com adultos: 

1 - Nem sempre olho no olho, mas sempre sorrio. 

2 - Na primeira oportunidade conto um causo de criança, desses de fazer rir. Depois 

seriamente pergunto, por que rimos das crianças?  

3 - Me calo. 

 

Não há outro modo de escutar as palavras das crianças senão pela escuta desinteressada. 

Não haverá entrevista pré-formulada. Pergunta formatada. Descubro que tais palavras 

nascem na conversa e que nesse contexto a escuta é fundamental. A escuta é como uma 

mão em concha, que protege a pequena faísca triboluminescente do vento que a pode 

apagar.  

 

Metodologia de Bico para catar gravetos:  

 

Metodologia de Bico é a atenção e escuta ao que precisa ser juntado, não só o que 

encontro, mas também achados de colegas e colaboradores que na vida e da vida 

recolhem palavras das crianças e me ofertam como verdadeiros presentes. A palavra 

confiosa, por exemplo, chega à minha escuta, pela mensagem que sua colega e  

pesquisadora Minna Gondin generosamente compartilha. Confiosa, palavra enunciada 

através da escrita por Matheus, vista por Minna, diretora da Escola Municipal Professor 

Marcos Waldemar de Freitas Reis (Niterói-RJ), onde o menino cursa o 2º ano do Ensino 

Fundamental, acolhida pela pesquisadora, e que cá é escutada por nós, tem agora seu 

tempo de duração da existência ampliada. Matheus faz a festa de renovação 

(bakhtiniana) da palavra que já existe no dicionário como palavra que significa, ―cheio 

de confiança‖, mas ao enunciá-la do seu modo único e irrepetível a faz renascer, 
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fazendo renascer ao mesmo tempo a ideia de amigo. E com o que aprendo com Matheus 

afirmo: ―Precisamos aprender a ter uma relação de escuta confiosa com as crianças.‖ 

Cato com Bico inúmeros textos, textos que levaram a textos, palavras do cotidiano, 

pessoas, autores, etc. 

 

Esta tese é indicada para quem é capaz de escutar os ―sem escuta‖ que aqui estão 

encarnados na criança enquanto ideologema, que reflete e refrata as crianças que na vida 

não são escutadas de forma confiosa.  Procuro estar diante do outro de modo amoroso e 

―aí o critério não é a exatidão do conhecimento, mas a profundidade da penetração‖ 

(BAKHTIN 2010, p. 394). Amoroso porque não consome, empobrece ou coisifica o que 

diz a criança para fins de análise ou de deleite hedonista. Diante da palavra e da escuta 

da palavra do outro, concordo com Bakhtin quando afirma que ―o indivíduo não tem 

apenas meio e ambiente, ele também tem horizonte próprio‖ (2010, p. 394), e na 

interação entre mim (pessoa que tenta compreender a palavra da criança) e o outro (a 

criança) se cruzam ambas as consciências, a minha, enquanto pesquisadora e a do outro 

que comigo dialoga, mediadas pela cultura nas condições concretas de nossas 

existências.  

 

É importante dizer também, dos desenhos que habitam nesta tese-ninho. Vivem em 

algumas páginas pequenas existências materializadas em desenhos feitos por Sofia 

Lima. São desenhos infuncionais, que a nada ilustram e a nada representam. São 

desenhos que não servem para coisa alguma, como instrumento ou ferramenta. São 

desenhos sem função, mas com importância de cabimento nesta tese, posto que têm 

força discursiva própria. São enunciados artísticos que convidam a quem lê, a pousar os 

olhos no conteúdo desta pesquisa sintonizado em outra frequência enunciativa. 
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GRAVETO 7 

 

ESCRITA LITERÁRIA: A CUNHA QUE ALARGA O GÊNERO 

 

Gostaria de iniciar esta escritura narrando do ponto de vista de uma cunha, de modo 

literário, sabe?  Mas não sei sobre cunha. Não posso escrever do seu ponto de vista. Fui 

aos dicionários e confesso, não gostei do seu significado. Pareceu-me duro. Vejam: 1 - 

Peça de metal o de madeira dura cortada em ângulo, usada para fender pedra ou 

madeira, bem como para calçar, nivelar ou ajustar objetos; 2 - Peça que mantém na 

posição correta a lâmina existente em ferramentas como a plaina; 3 - À cunha = repleto; 

4 - Meter cunha por = recomendar (alguém), interceder (por alguém). Então que desisti. 

– Desistiu porque ainda não aprendeu. 

– Como? 

– Isto mesmo, se desistiu de escrever sob o meu ponto de vista, é porque ainda 

não aprendeu. O que mesmo o Abandono te disse?  

 

– Que eu deveria... Ou melhor, que eu não deveria ir ao dicionário. 

– E o que mais? Foi só isso? 

– Disse ainda que eu deveria ir ao poeta. 

– Por quê? 

– Porque o poeta permite outras existências às palavras. 

– Você só tem isso a dizer? Por que está mordendo os lábios? 

– Estou pensando... E minha pensa não me leva longe, é curta. Estou também, de certa 

forma, envergonhada por a essa altura titubear diante de uma pergunta como esta e de 

ter ido novamente ao dicionário. 

– Não tenha medo de titubear. Vamos com calma então, minha querida: como 

no seu modo pequeno de pensar o poeta permite outras existências às palavras? 

 

– O poeta se despe de palavras. Fica nu. Ou nú, com acento? Espera que vou saber... 

Sofia, nú, tem acento? Nu de pelado? É! Tem não... nem nu e nem cu têm acento. Ué, 
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então por que todo mundo bota acento no cú? Não sei o que esse pessoal ta arranjando 

não, mas tenho certeza porque estudei acentuação no curso de filosofia. Obrigada! 

Continuando... O poeta fica nu. Despalavrado. Desacentuado. E ágrafo, espera. Então as 

palavras vêm. O poeta espera pela palavra. E quando ela vem, ele se deixa tomar por 

ela. Ele a corteja, a trata com delicadeza, a escuta. Não a julga. Gentilmente escuta seus 

segredos, coisas que os dicionários não sabem dizer dela. E nessa, pode que uma 

palavra se mostre com sentidos outros, ou ainda, pode que o poeta no fazer poético na 

labuta com a palavra desvie a palavra de seu sentido habitual, parindo com a palavra 

novos sentidos e novos mundos. 

 

– Diga-me, o que te fez pensar o dicionário sobre mim? 
 
– Que era dura. Uma palavra dura. Aguda, bruta. 

 

– Agora moça, me permita sentir a suavidade do seu olhar. Deixe cair suas 

pálpebras e cerre seus lindos olhos de cor indefinida. Feche os olhos para me 

ver. Ensurdeça para me escutar. Fique nua. Já está? 

 

– Espera, só falta tirar esse último pontinho aqui. Pronto, pode falar. 

– A cunha, além do que diz o livro que as pessoas recorrem para saber do 

significado das palavras, pode ser a risada outra que dispara a tua, o bocejo do 

outro que provoca o teu. O abraço que te aninha expandindo teu calor. É a voz 

daquele que ama e que ao teu ouvido amplifica tua existência. A mão que te 

acaricia te permitindo uma existência superiormente interessante, como diria 

Eça. Cunha é a novidade radical que te invade e te arreganha pro mundo. Cunha 

é a pupila que dilata a tua. A palavra alheia que acende a tua. É a ideia que o 

outro te dá. Cunha é também o conhecimento que na relação com o outro você 

compreende. É a interrogação que te arranca do canto confortável da certeza e 

te joga no multiverso caótico do imponderável.  Cunha é algo que abre de fora 

para dentro, mas essa abertura nem sempre é fácil, para fender uma superfície 

petrificada, somente a insistentes golpes. Veja por exemplo o que acontece em 

sociedades cuja desmemória é sintoma da desaculturação e naturalização 

(dispositivos) produzidas pelos violentos modelos de colonização. Tal 

desmemória petrifica a superfície do pensamento dos sujeitos que a estes 
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dispositivos são submetidos a ponto de cultivarem certo ódio à democracia, de 

repetirem o discurso de quem os oprime como discurso próprio, de não 

reconhecerem o lugar que ocupam historicamente na sociedade. Para abrir 

qualquer tipo de aresta nesta superfície é preciso ser firme e manter a posição 

correta da lâmina. É coisa de precisão cirúrgica, porque cunha é aquilo que abre, 

penetra e expande. Cunha é o que alarga.  

 
– E alargamento significa a abertura que de certa forma força o pensamento de dentro 

para fora à amplidão. Pensar a escrita literária enquanto cunha que alarga a escrita no 

gênero tese é propor essa abertura, esse alargamento, é fissurar essa superfície 

endurecida por uma lógica única de produção de conhecimento. É descolonizar a 

escrita. Penso assim depois que te escutei. 

– E agora que me escutou, o que pensas sobre mim? 

 

– Preciso dizer que no começo fiz como fazem com o cu. Acentuei o que não precisava. 

Você foi comigo uma palavra generosa. Acolheu-me na insegurança, me chamou de 

querida. Falou-me com doçura, nada teve de dura. A mim deixou despida. É uma 

ferramenta violenta, porque viola, abre, rompe. Violenta no sentido de (vio)lenta, vio 

que exprime a ideia de caminho, via; e lenta porque vagarosa. (vio)lenta porque viola, 

abre, rompe pelo caminho lento. Abriu e alargou para mim o sentido da palavra 

violenta. Compreendi que cunha pode ser uma palavra ou uma unha. Ah! Que horas 

são?  Estou atrasada para um encontro e gostaria que viesse comigo. 

 

O encontro 

 

Esta escrita que tem como ponto de encontro e partida a folha de papel (ou folha 

virtual). A folha de papel é entendida como ponto de encontro (ou ponto de contato) 

porque se afigura como espaço praticado por sujeitos que em nenhum momento de suas 

vidas se encontraram (pessoalmente) no grande tempo, mas que nos diferentes pequenos 

tempos de suas existências lançaram seu olhar para este mesmo ponto. E no 

entrecruzamento dos tempos o que faz sentido na unidade de minha existência entra em 

diálogo. A folha de papel é pensada também enquanto ponto de partida porque é deste 

ponto que o diálogo escrito se materializa. A folha de papel é um plano estético criado 

para que eu, Mikhail Bakhtin e Roland Barthes (e mais quem chegar) possam dialogar 
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acerca das questões que envolvem a escrita literária como cunha que alarga, amplia e 

renova o gênero de escrita científica na dissertação de uma tese. Neste encontro, diante 

da folha de papel, Bakhtin e Barthes já haviam chegado. Ambos escrevem sua obra num 

momento de silenciamento no interior de regimes autoritários marcados por 

perseguições pessoais e repressão cultural. Considerando o contexto de silenciamento, 

cabe a pergunta: escreveram para quem? “Bakhtin sabia que a gente iria vir depois, ele 

escreveu para a gente...”, nos ensina Marisol. Esta iluminura da professora me permite 

pensar que Barthes, assim como Bakhtin, também escreveu para os que depois dele 

viriam. Este endereçamento a pessoas de outro tempo potencializa as relações ainda não 

existentes, as relações que estão no por vir e permite a nós esse encontro que, mesmo na 

folha de papel, é um encontro vivo, carregado de tons e emoções verdadeiras, ou 

inventado. 

 

Chego somente agora, esbaforida, esfomeada. Ajeito-me, cato alguns livros, me ponho 

diante do teclado. Embora a ―folha de papel‖ que uso não seja exatamente igual à que 

eles utilizaram me situo, em certo sentido, como eles diante de uma folha de papel – 

mesmo que virtual, posto que escrevo em uma página que aparece para mim numa tela 

de computador e ainda no sentido virtual da palavra do outro enquanto palavra que se 

disse antes de nós, desse dizer que o outro nos deixou como espécie de ponte inacabada 

que nos permite dizer além do dito. Guardadas as devidas distâncias e proporções, é 

fabulosa a ideia que um ponto de vista em comum aproxime pessoas completamente 

distintas em relação ao momento de vida, ao tempo histórico, a cultura, língua, 

nacionalidade...  

 

– O que me move a este encontro é a necessidade de entender algumas questões as quais 

persigo na escrita desta tese, e gostaria de me aproximar dos senhores com a seguinte 

pergunta: Se o autor ou autora de uma tese a escreve às letras da escrita literária, por 

exemplo, entendendo que este gênero (tese) carece de certas condições que atendam a 

determinadas características próprias à escrita científica, estaria o autor ou autora a 

negar o gênero?  É possível enunciar na escritura de uma tese com as forças 

literárias/poéticas? 

– Em cada época de evolução da linguagem literária, o tom é dado por determinados 

gêneros do discurso, e não só gêneros secundários (literários, publicísticos, 
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científicos), mas também primários (determinados tipo de diálogo oral – de salão, 

íntimo, de círculo, familiar-cotidiano, sociopolítico, filosófico, etc). Toda a ampliação 

da linguagem literária à custa das diversas camadas extraliterárias da língua nacional 

está intimamente ligada à penetração da linguagem literária em todos os gêneros 

(literários, publicísticos, de conversação, etc), em maior ou menor grau, também dos 

novos procedimentos de gênero de construção do todo discursivo, do seu acabamento, 

da inclusão do ouvinte ou parceiro, etc., o que acarreta uma reconstrução e uma 

renovação mais ou menos substancial dos gêneros do discurso. (clareia Bakhtin com 

letras inclinadas) 
24

 

 

– Pelo que compreendi, esta possibilidade é real, considerando que as mudanças 

históricas dos estilos de linguagem estão diretamente ligadas às mudanças dos gêneros 

do discurso. Mas percebo na tua resposta que há uma questão de ―tom‖. Sobre esta 

questão gostaria de saber mais. Compreendo que existem formas variadas de gênero e 

nesse confronto alargamos nosso discurso de acordo com o contexto discursivo e neste 

sentido a diversidade dos gêneros do discurso é enorme... (arrisco com as mãos geladas 

por me perceber em diálogo)  

 

– A diversidade desses gêneros é determinada pelo fato de que eles são diferentes em 

função da situação, da posição social e das relações pessoais de reciprocidade entre os 

participantes da comunicação: há formas elevadas, rigorosamente oficiais e 

respeitosas desses gêneros, paralelamente a formas familiares, e além disso diversos 

graus de familiaridade, e formas íntimas (estas são diferentes das familiares). Esses 

gêneros requerem ainda um certo tom, isto é incluem em sua estrutura uma 

determinada entonação expressiva. Estes gêneros, particularmente os elevados, 

oficiais, possuem um alto grau de estabilidade e coação. Aí a vontade discursiva 

costuma limitar-se a escolha de um determinado gênero, e só leves matizes de uma 

entonação expressiva (pode-se assumir um tom mais seco, um tom mais respeitoso, 

mais frio ou mais caloroso, introduzir a entonação de alegria e etc) podem refletir a 

individualidade do falante (a sua ideia discursivo-emocional). Mas também aqui é 

possível uma reacentuação dos gêneros, característica da comunicação discursiva em 

geral; assim, por exemplo, pode-se transferir a forma de gênero da situação do campo 

                                                           
24 Estética da Criação Verbal - 2010, p. 268. 
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oficial para o campo da comunicação familiar, isto é, empregá-la com uma acentuação 

irônico-paródica; com fins análogos pode-se misturar deliberadamente os gêneros das 

diferentes esferas (interrompe Bakhtin num tom generoso) 
25

. 

 

– Quando se refere ao falante, quer dizer que estamos no campo da oralidade? (pergunto 

com uma pedrinha no bico) 

 

– [...] falante (ou o que escreve).
26

 (com poucas palavras alarga a compreensão Bakhtin) 

 

Sacudo o Bico e paro. Releio o que até agora se encontra no encontro da folha de papel. 

Ergo a cabeça e numa espécie de síncope permaneço imóvel por alguns segundos. Volto 

a pousar os olhos sobre os livros que estão a meu lado e miro o olhar no Rumor da 

Língua, pois sinto como se Barthes quisesse me falar, mas, antes de me dirigir ao 

filósofo, sou novamente interpelada pela cunha. 

– Sente? Por que parou? Por que levantou a cabeça? Onde pousou teus olhos?  

 

– Não sei. Mas é uma sensação parecida com a que sinto depois de comer. Depois que 

me alimento, alimento meu corpo, sinto a necessidade de parar. É como se eu estivesse 

ainda ruminando o alimento. Em se tratando de conhecimento, penso que é parecido. 

Entrar num fluxo de compreensão requer em certo momento, suspensão. Escrituras são 

para mim, um banquete! Mas... 

– Mas não é só isso, não é mesmo? 

 

– Não. 

 

– Nunca lhe aconteceu, ao ler um livro, interromper com frequência a leitura, não por 

desinteresse, mas, ao contrário, por afluxo de ideias, excitações, associações? Numa palavra 

nunca lhe aconteceu ler levantando a cabeça?27 (pousa na folha de papel como uma pluma, 

Barthes). 

 

– Já. Mas não é em toda leitura que isso me acontece. E ao mesmo tempo não sei que 

leitura é essa. (respondo quase gaguejante) 

                                                           
25 Estética da Criação Verbal - 2010, p. 284. 
26  Estética da Criação Verbal - 2010, p. 301. 
27 BARTHES, Roland. O Rumor da Língua, São Paulo: Martins Fontes – 2012, p. 26. 
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– É essa leitura, ao mesmo tempo irrespeitosa, pois que corta o texto, e apaixonada a ele volta e 

dele se nutre, que tentei escrever. Para escrevê-la, para que a minha leitura se torne por sua vez 

objeto de uma nova leitura (a dos leitores de S/Z), tive evidentemente de sistematizar todos 

esses momentos em que a gente “levanta a cabeça”28. (responde Barthes com palavras de 

alto quilate) 

 

– Ao lê-lo percebo que fez isso interrogando tua própria leitura. Muito me interessa esse 

movimento de pensar a partir de si e não sobre si. Há uma diferença enorme nesses dois 

modos de pensar. Pensar sobre si é monológico e identitário, e pensar a partir das suas 

vivências é se colocar em questão, bem este é o modo como vejo, mas o que deseja ao 

fazer isto? (questiono toda plumosa) 

 

– Em outras palavras, interrogar minha própria leitura é tentar captar a forma de todas as leituras 

(a forma: único lugar da ciência), ou ainda: suscitar uma teoria da literatura29. (ensina 

pacientemente Barthes) 

 

– É muito valioso o que diz à cerca do teu movimento de compreensão no sentido de 

que nos ensina que interrogar a si mesmo é uma também uma maneira de tentar captar 

fora de si outros modos de fazer, esse ensinamento é muito caro a quem pesquisa no 

campo das ciências humanas.  Mas, o que é S/Z? 

 

– Simplesmente um texto, esse texto que escrevemos em nossa cabeça quando a levantamos30. 

(responde Barthes com ares de simplicidade) 

 

– No encontro com as palavras que te seduzem, te desnudam e te penetram, 

através da leitura apaixonada, no teu caos interno é capaz de fazer novas 

conexões, de ver novos mundos, e quando o está a fazer é que levanta a cabeça 

como se a oferecesse a mim, para que na superfície dura de tua cabeça, num 

golpe certeiro, eu te abra uma fenda. Aqui, a cunha é a leitura apaixonada. 

Quando levanta a cabeça, está a escrever também. Entende? 

 

                                                           
28 BARTHES – 2012, p. 26 
29 BARTHES – 2012, p. 26 
30 BARTHES – 2012, p. 27. 
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– Sim, entendo. No interior da instituição científica é produzida a ideia do que é ciência 

e de seu contrário, do que é válido e do que não é, do confiável e do desconfiável, do 

que tem estatuto de verdade ou não... Em meio as essas dicotomias, me pergunto: o que 

é ciência? E o que torna um gênero elevado ao oficial? 

 

– [...] O que define a ciência (por esta palavra entender-se-á doravante, aqui, o conjunto das 

ciências sociais e humanas) não é nem seu conteúdo (este é muitas vezes mal limitado e lábil), 

nem seu método (varia de uma ciência para outra: o que há de comum entre a ciência histórica e 

a psicologia experimental?), nem sua moral (seriedade e rigor não são propriedades exclusivas 

da ciência), nem seu modo de comunicação (a ciência se imprime em livros, como tudo o mais), 

mas somente o seu estatuto, isto é, a sua determinação social: é objeto da ciência toda matéria 

que a sociedade julga digna de ser transmitida. Numa palavra, a ciência é o que se ensina31. 

(fala Barthes, com palavras que aos meus ouvidos soam como fogos de artifício) 

 

– Isto me lembra de outro graveto, o GRAVETO 11 A POESIA FILOSÓFICA DE 

MANOEL DE BARROS EM CONVERSAS COM NINGUÉNS, aninhado por esta tese 

―alguém/ninguém‖ (Alguém/ninguém/Sofia, a mesma que me ensina a desacentuar o 

cu) se pergunta: e se tivéssemos aprendido a pensar o mundo com o que ensina a poesia 

(como com Manoel de Barros, por exemplo) ao invés de com o que postula a ―ciência‖ 

(a partir de Aristóteles)? Esta lembrança me provoca outra questão: E se tivessemos 

aprendido que a escrita literária também contém conteúdo, método, moral, rigor... 

 

– A literatura tem todos os caracteres secundários da ciência, quer dizer, todos os atributos que 

não a definem. Seus conteúdos são aqueles mesmos da ciência: não há por certo uma única 

matéria científica que não tenha sido, em algum momento, tratada pela literatura universal: o 

mundo da obra é um mundo total onde todo o saber (social, psicológico, histórico) tem 

cabimento, de modo que a literatura tem para nós essa grande unidade cosmogônica de que 

fruíam os antigos gregos, mas que nos é hoje recusada pelo estado parcelar da nossa ciência32. 

(Barthes dilata minhas pupilas e minha pensa) 

 

– Há algum ponto de contato ou algum traço que une a ciência e a literatura? 

 

                                                           
31

 BARTHES – 2012, p. 04. 
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– Como a ciência, a literatura é metódica: tem os seus programas de pesquisa, que variam 

conforme as escolas e conforme as épocas (como aliás os da ciência), as suas regras de 

investigação, por vezes mesmo as suas pretensões experimentais. Como a ciência, a literatura 

tem sua moral, certa maneira de extrair, da imagem que ela se propõe do seu próprio ser, as 

regras do seu fazer e de submeter, consequentemente, os seus empreendimentos a certo 

espírito de absoluto. Um último traço une a ciência e a literatura, mas esse taço é também 

aquele que as separa mais certamente do que qualquer outra diferença: as duas são discursos 

(o que bem exprimia a ideia de logos antigo), mas a linguagem que a ambas constitui a ciência e 

a literatura, não assume, ou, se preferirem, não a professa da mesma maneira33. 

 

– Como assim? 

 

– Para a ciência, a linguagem não passa de um instrumento, que se quer tornar tão transparente, 

tão neutro quanto possível, submetido à matéria científica (operações, hipóteses, resultados) 

que, ao que se diz, existe fora dela e a precede [...] Para a literatura, ao contrário, pelo menos 

aquela que adveio do classicismo e do humanismo, a linguagem já não pode ser o instrumento 

cômodo ou o cenário luxuoso de uma “realidade” social, passional ou poética que preexistia a ela 

e que, subsidiariamente, teria a incumbência de exprimir, mediante a sua própria submissão a 

algumas regras de estilo: a linguagem é o ser da literatura, seu próprio mundo: toda a literatura 

está contida no ato de escrever, e não mais no de “pensar”, de “pintar”, de “contar”, de “sentir”34. 

 

– Por que levantou a cabeça? Parece perdida, Fernanda. Respira. Suspira. 

Desfranze esse cenho e volta a pousar seus olhos nas amareladas páginas que 

acaricia. Volta então a ler/escutar/escrever o que Barthes diz adiante.  

 

– É que uma pergunta me espeta a cabeça... Eu fico pensando no que será de uma tese 

como esta, que em resumo muito resumido, não serve para repetir o discurso unilateral 

de que uma escrita científica deve obedecer a apenas um padrão. 

 

– O estruturalismo nunca passará de uma ciência a mais (nascem várias, em cada século, 

algumas passageiras) se não conseguir colocar no centro do seu empreendimento a prórpia 

subversão da linguagem científica, isto é, numa palavra, “escrever-se”: Como não questionaria a 
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 BARTHES – 2012, p. 04. 
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linguagem que lhe serve para conhecer a linguagem?35 [...] Resta ao estruturalista tornar-se 

“escritor”, não para professar ou praticar o “belo estilo”, mas para reencontrar os problemas 

candentes de toda enunciação, desde de que não mais se envolva na nuvem benfazeja das 

ilusões propriamente realistas, que fazem da linguagem um simples médium do pensamento36. 

 

– O senhor toca na questão da enunciação, que é uma categoria cara aos nossos estudos 

e tentativas de uma escrita outra no corpo de uma pesquisa heterocientífica. Percebo no 

contexto do discurso científico clássico, em que o pesquisador ou pesquisadora recorre a 

formulações impessoais para se expressar, quando isso ocorre noto que, ainda assim, ele 

ou ela, o sujeito que pesquisa, está presente, visto que o que traz ou omite, parte desse 

sujeito. Parece-me, pois, que quando a neutralidade é substituída pela unicidade, pela 

singularidade inseparável do pesquisador ou pesquisadora, a pesquisa corre o risco de 

ser esvaziada do seu valor enquanto trabalho científico produtor de conhecimento. 

Parece-me que tais produções ficam relegadas ao plano do fantasioso. O que pensa 

sobre isso? 

 

– Dessas formas, a mais capciosa é a privativa, aquela que é ordinariamente praticada no 

discurso científico, do qual o cientista se exclui por preocupação de objetividade; o que fica 

excluído é sempre a “pessoa” (psicológica, passional, biográfica), de modo algum o sujeito; ainda 

mais esse sujeito se compenetra, por assim dizer, de toda a exclusão que impõe 

espetacularmenta à sua pessoa, de modo que a objetividade, no nível do discurso – nível fatal, 

não há que esquecer –, é um imaginário como qualquer outro37. 

 

– Desculpe, mas tem algo que me incomoda quando o senhor se refere ao imaginário. É 

que venho buscando compreender a palavra na companhia do poeta Manoel de Barros, 

como já deve saber, e este me ensina que quem descreve não é conhecedor do assunto, 

mas quem inventa é (e isto ainda repetirei por aí).  O poeta me mostra a diferença entre 

invenção e mentira. Inventar é criar e mentir é repetir, até porque ao repetir não estamos 

a reproduzir exatamente ao que repetimos, posto que refletimos e refratamos ao mesmo 

tempo. Sobre este assunto trataremos de modo mais demorado no GRAVETO 12 NO 

MÍNIMO QUATRO PORTAS DE ENTRADA PARA A COMPREENSÃO DE UMA 
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OBRA E MAIS UMAS TANTAS QUE SE ABRIRAM DEPOIS. Como poderia a 

ciência, evitar o risco da mentira? 

 

– A bem dizer, só a formalização integral do discurso científico (o das ciências humanas, 

entenda-se, pois para as demais ciências isso já é largamente admitido) poderia evitar para a 

ciência os riscos do imaginário – a menos, bem entendido, que ele aceite praticar esse 

imaginário com pleno conhecimento de causa, conhecimento que não se pode atingir senão na 

escritura: só a escritura tem o condão de abolir a má-fé que se liga a toda linguagem que se 

ignora38. 

 

– Isso porque a escritura alberga toda linguagem, não é? 

 

– Só a escritura – e aí está a primeira abordagem de sua definição – efetua a linguagem 

na sua totalidade39. 

 

– Somente a escritura pode questionar a autoridade que o discurso científico 

autoproclama na medida em que compreendermos o que o senhor chama de ―hierarquia 

flutuante‖ enquanto característica de um sistema vasto de linguagem onde nenhum 

código de linguagem se sobrepõe a outro. (interfiro toda de sabiá) 

 

– Consequentemente, só a escritura pode quebrar a imagem teológica imposta pela ciência, 

recusar o terror paterno espalhado pela “verdade” abusiva dos conteúdos e dos raciocínios, abrir 

para a pesquisa o espaço completo da linguagem, com as suas subversões lógicas, o 

amalgamar-se de seus códigos, com os seus deslizamentos, os seus diálogos, as suas 

paródias40. 

 

– Depois de tanto, brota a pergunta: O que, diante do que se apresenta (ainda) enquanto 

modo de se fazer pesquisa e do como se escrever um trabalho científico, se deva 

esperar? 
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– Mutação da consciência, da escritura e dos fins do discurso científico, eis o que talvez seja 

preciso pedir hoje, quando entretanto as ciências humanas, constituídas, florescentes, parecem 

deixar um espaço cada vez mais exíguo para uma literatura comumente acusada de irrealismo e 

de desumanidade. Mais precisamente: é o papel da literatura representar ativamente à 

instituição científica aquilo que ela recusa, a saber, a soberania da linguagem41. 

 

– Fernanda, pare novamente. Sacuda suas penas imaginárias (ou não?). E 

continue a ouvir o que Barthes tem a dizer. 

 

– Sim estou me emplumando, ou melhor, me atentando. 

 
– Finalmente, da ciência à escritura, há uma terceira margem que a ciência tem que 

reconsquistar: a do prazer42. 

 

– Suponho que o prazer a que se refira esteja ligado ao desejo, não é mesmo? 

 

– Parece-me haver, em todo caso e pelo menos, três tipos de prazer de ler ou, para ser mais 

preciso, três vias pelas quais a imagem de leitura pode capturar o sujeito leitor. Segundo o 

primeiro modo, o leitor tem com o texto lido uma relação fetichista: tira prazer das palavras, de 

certas palavras, de certos arranjos de palavras; no texto delineiam-se plagas, isolatos, em cuja 

fascinação o sujeito leitor se abisma, se perde: esse seria um tipo de leitura metafórica ou 

poética. (...) Conforme o segundo modo, que está no extremo oposto, o leitor é, por assim dizer, 

puxado para frente ao longo do livro por uma força que é sempre mais ou menos disfarçada, da 

ordem do suspense. (...) Há, finalmente, uma terceira aventura da leitura (chamo de aventura a 

maneira como o prazer vem ao leitor): é, se assim se pode dizer, a da Escritura; a leitura é 

condutora do Desejo de escrever43. 

 

– Eu, por exemplo, leio poesia dos três modos, posto que nela me abismo, com ela 

estabeleço uma relação desejosa que me faz desejar sempre o adiante, ao mesmo tempo 

em que me chama a escrever. É como se desejasse escrever como escreve o escritor de 

que gosto? (pergunto já ‗sabiando‘ que não sou tão sabiá assim) 
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– Não é que necessariamente desejamos escrever como o autor cuja leitura nos agrada; o que 

desejamos é apenas o desejo que o escritor teve de escrever, ou ainda: desejamos o desejo que 

o autor teve do leitor enquanto escrevia; desejamos o ame-me que está em toda escritura44. 

 

– Penso que esta deveria ser uma preocupação fundamental para quem escreve: o prazer 

que provoca. Percebo através dos estudos que faço de tua obra, específicamente no 

Rumor da Língua, que tu te demoras a pensar acerca de quem lê, tu te voltas a olhar 

para o leitor e não somente para o escritor. A certa altura me perguntei se há essa 

dicotomia entre leitor e escritor – posto que quando o autor escreve traz também de suas 

leituras e, tu ensinas, que ao ler também se escreve (no erguer a cabeça)... Contudo, 

continuando no estudo de tua obra, compreendi que não dicotomizas os dois (escritor e 

leitor), apenas deixas cair o olho no ato de quem lê, naquele momento único de fazer. É 

difícil imaginar que uma escrita técnica seja lida de modo que não seja igualmente 

técnico – o que exclui a multipicidade de sentidos que um assunto ou tema contém. 

Uma escrita técnica que imprime apenas uma leitura técnica empobrece a experiência de 

leitura, uma vez que impede o sujeito de inferir, de transformar. O que se cria a partir de 

uma análise de dados (ressaltando que o problema não é a análise em si, mas a descrição 

técnica dos resultados)? Seria, portanto uma leitura ―decodificante‖. Nas ciências 

humanas cujo campo imprime a necessidade de compreensão (e não somente de 

apreensão), que tipo de leitura carecemos? 

 

– [...] Uma leitura “verdadeira”, uma leitura que assumisse a sua afirmação, seria uma leitura 

louca, não no que ela inventasse de sentidos improváveis (“contra-sensos”), não no que ela 

“delirasse”, mas por ela captar a multiplicidade simultânea dos sentidos, dos pontos de vista, das 

estruturas, como um espaço estendido de fora das leis que prescrevem a contradição (o “Texto” 

é a própria postulação desse espaço)45. 

 

– Entendo, mas não sei se concordo com a tua recusa ao delírio.  

 

– Delírios verbais me terapeutam (sussurra Manoel de Barros). 

 

– A mim também... (respondo).  
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*** 
 

TEXTÍCULO  

 

Nossa mãe, manoel de barros é uma coisa. to aqui escrevendo compenetrada e ele vem 

de repente e me cochicha. Aí o que acontece. Não acho a referência desta fala dele, 

estou perdendo um tempão e nada. Quer saber não vou colocar referência, ninguém vai 

notar. Mas isso é uma tese! Mas eu não tirei isso do livro, ele me cochichou! Mas isso é 

uma tese!Vou ao livro e nada... Só pode estar querendo chamar a minha atenção.É que 

eu não tenho referência bibliográfica com Manoel,tenho referência cantográfica*. 

Acho as cosas pelos cantos, tá nesse cantinho do lado direito... e assim vai. Achei! Mas 

não pela minha cantografia... ela é imprecisa, tenho que reconhecer que a referência 

bibliográfica é mais eficiente, menos poética, porém, mais eficiente nesses casos. Tá no 

poema Desejar Ser, na página 339, da Poesia Completa do ano de 2010. Ufa! Que 

alívio! Isso é uma tese!  

Mais uma palavra poética: referência Cantográfica* 

 

*** 

 

– Voltando à nossa conversa, sobre contradição, tenho uma a revelar: enquanto 

pesquisadora, confesso que embora defenda uma heterociência e outras possibilidades 

de escrita no universo acadêmico, ainda me vejo em certos momentos entre o discurso 

da cientificidade (o discurso da lei) e o discurso do desejo, ou da escritura (tal como 

denomina). Qual seria o trabalho a ser assumido no fazer a pesquisa? (pergunto tentando 

recuperar o foco e o tom de seriedade). 

 

– O trabalho (de pesquisa) deve ser assumido no desejo. Se essa assunção não se dá, o 

trabalho é moroso, funcional, alienado, movido apenas pela necessidade de prestar um exame, 

de obter um diploma, de garantir uma promoção na carreira. Para que o desejo se insinue no 

meu trabalho, é preciso que esse trabalho me seja pedido não por uma coletividade que 

pretende garantir para si o meu labor (a minha pena) e contabilizar a rentabilidade do 

investimento que faz em mim, mas por uma assembléia viva de leitores em que se faz ouvir o 

desejo do Outro (e não o controle da lei)46. 

 

– Vejo daqui algumas linhas se desenharem na sua testa, Fernanda, e ao mesmo 

tempo noto seus olhos brilhantes e fixos nas páginas de Barthes, o que há?  

 

                                                           
46 BARTHES – 2012, p. 99. 



78 

 

– É que há muito Bakhtin está calado, mas ao mesmo tempo em que me incomodo com 

seu silêncio, o desejo, pois não quero perder o fluxo da conversa com Barthes. Contudo 

é quase uma crise, porque sinto que preciso ouvir Bakhtin...  

 

– Ora, em nossa sociedade, em nossas instituições, o que se pede ao estudante, ao jovem 

pesquisador, ao trabalhador intelectual, nunca é o seu desejo: não se lhe pede para escrever, 

pede-se-lhe para falar (ao longo de inúmeras exposições) ou para “relatar” (em vista de controles 

regulares)47. (continua como água de rio, Roland Barthes). 

 

– Nossa sociedade e nossas instituições se diferem em muito do contexto histórico e 

cultural das tuas, mas por outro lado, as nossas muito se espelham nas suas – como via 

de regra de um fazer colonizado. Penso, portanto, que o trabalho de pesquisa que é fruto 

de uma solicitação forte, formulada na vida, manifesta a força libertária que se 

materializa num modo outro de pensar e fazer pesquisa. E é isto que nos ensina 

Bakhtin... Ele nos ensina a encontrar os fazeres onde essa força explode. (chamo 

Bakhtin, mas ele ainda se mantém calado, como se estivesse esperando o momento 

certo para se pronunciar) 

 

– Talvez já esteja na hora de abalar uma ficção: a ficção de querer que a pesquisa se exponha, 

mas não se escreva. O pesquisador seria essencialmente um prospector de materiais e é nesse 

nível que se levantariam seus problemas; chegado o momento de comunicar “resultados”, tudo 

estaria resolvido; “dar forma”, não passaria de uma vaga operação final, rapidamente levada a 

efeito graças a algumas técnicas de “expressão”aprendidas no colégio e cuja única norma seria 

submeter-se ao código do gênero (“clareza”, supressão das imagens, respeito às leis do 

raciocínio)48. 

 

– O problema é que quando o pesquisador, ou pesquisadora, se lança à escritura, não 

para exprimir ou explicar, muitas vezes é criticado pelo risco de dispensar as regras do 

trabalho científico. Preocupação que, aliás, considero deveras pertinente, mas por outro 

lado, me pergunto como posso pensar em um modo outro de escrita acadêmica, de 

ciência, se no corpo do que produzo reproduzo o que gostaria de alargar?  
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– [...] O importante é que neste ou naquele nível de seu trabalho (saber, método, enunciação) o 

pesquisador decide não se deixar ilaquear pela lei do discurso científico (o discurso da ciência 

não é necessariamente a ciência: ao contestar o discurso do cientista, a escritura não dispensa 

em nada as regras do trabalho científico)49. 

 

– Sim! E esta perspectiva muito se aproxima da ideia de criação sem base na destruição 

ou negação de algo. Desculpe interromper, por favor continue.  

 

– O que é uma pesquisa? Para saber, seria preciso ter uma ideia do que seja um “resultado”. O 

que é que se encontra? O que é que se quer encontrar? O que é que está faltando50?     

 

– Para responder a estas perguntas, entendo que é preciso saber em que campo as 

questões de pesquisa serão colocadas... 

– Sem dúvida isso depende, em cada caso, da ciência solicitada. Mas a partir do momento em 

que uma pesquisa diz respeito ao texto (e o texto vai muito além da obra), a própria pesquisa se 

torna texto, produção: todo “resultado” lhe é literalmente im-pertinente. (...) Eis porque a fala a 

que deve submeter uma pesquisa (ensinando-a), além da sua função parenética (“Escreva”), tem 

como especialidade trazer a “pesquisa” à sua condição epistemológica: ela não deve, busque o 

que buscar, esquecer sua condição de linguagem – e é isso que lhe torna finalmente inevitável 

encontrar a escritura51. 

 

– Estes apontamentos esbarram com a questão do método. Gostaria de saber um pouco 

mais sobre o que pensa acerca do método.  

 

– O método torna-se uma Lei. (...) Tudo passou para o método, nada mais resta para a escritura; 

o pesquisador fica repetindo que o seu texto será metodológico, mas esse texto nunca chega: 

nada mais seguro, para matar uma pesquisa e fazê-la juntar-se ao grande lixo dos trabalhos 

abandonados, nada mais seguro que o Método52.  

 

– Há algum risco ou perigo nisto? Se há, qual seria o perigo do método?  

                                                           
49 BARTHES – 2012, p. 101. 
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80 

 

– O perigo do Método (de uma fixação ao Método) vem do seguinte: o trabalho de pesquisa deve 

atender a duas demandas: a primeira é uma demanda de responsabilidade: é necessário que o 

trabalho aumente a lucidez, chegue a desmascarar as implicações de um procedimento, os álibis 

de uma linguagem, constitua afinal uma crítica (lembremos mais uma vez que criticar quer dizer: 

por em crise) (...) A segunda demanda é da ordem da escritura, espaço de dispersão do desejo, 

onde dispensa é dada à lei: é preciso então, em dado momento, voltar-se contra o Método, ou 

pelo menos tratá-lo sem privilégio fundador, como uma das vozes no plural: como uma vista, em 

suma, um espetáculo, encaixado no texto; o texto, que é, afinal de contas, o único resultado 

“verdadeiro” de qualquer pesquisa53. 

 

– Sinto como se um raio me abrisse a cabeça. Sinto que consigo acompanhar tua linha 

de raciocínio, mas também sinto falta de algo. Intuo que deixamos de pensar o lugar de 

algo que ainda não trouxemos, para compreender um pouco mais do que seria uma essa 

ciência outra, falta algo de outro lugar, que não somente o da escritura. 

 

– O lugar da filosofia. Ela começa onde termina a cientificidade exata e começa a 

heterocientificidade. Pode ser definida como metalinguagem de todas as ciências (e de 

todas as modalidades de conhecimento e consciência)
54

. (incendeia Bakhtin)  

 

– Posso inferir que não se trata de uma análise linguística, investigativa, crítico-literária, 

mas que estamos a tratar de uma pesquisa que se demora a perpassar e deslizar pelos 

campos limítrofes do texto. Podemos afirmar que o texto é, como ensina Barthes, o 

único resultado verdadeiro de qualquer pesquisa? 

 

– O texto é a realidade imediata (realidade do pensamento e das vivências), a única da 

qual podem provir essas disciplinas e esse pensamento. Onde não há texto não há 

objeto de pesquisa e pensamento. [...] Não é nossa intenção um aprofundamento na 

história das ciências humanas, particularmente da filologia e da linguística – estamos 

interessados na especificidade do pensamento das ciências humanas
55

... 
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– Daí o lugar da filosofia! (exclamo feliz, mas rapidamente me recomponho 

envergonhada) Desculpe interromper outra vez, por favor ... 

 

– [...] Voltado para pensamentos, sentido e significados dos outros, etc., realizados e 

dados ao pesquisador apenas sob a forma de texto. Independentemente de quais sejam 

os objetivos de uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida
56

. (esgarça a 

conversa Bakhtin) 

 

– Concorda, Barthes? 

 

– O texto é um tecido de citações, oriundas dos mil focos da cultura 57. (concorda e acrescenta 

Barthes) 

 

– Desculpem-me também por insistir no desejo de concordância... (desculpo-me, num 

tom de arrependidura) 

 

– A concordância é uma das formas mais importantes de relações dialógicas. A 

concordância é muito rica em variedades e matizes. Dois enunciados idênticos em 

todos os sentidos (“belo clima!”- “belo clima!”), se realmente são dois enunciados 

pertencentes a diferentes vozes e não um só enunciado, estão ligados por uma relação 

dialógica de concordância. Trata-se de um determinado acontecimento dialógico nas 

relações mútuas entre os dois e não de um eco
58

. (acolhe, como que num afago, 

Bakhtin). 

 

 – Gostaria de continuar a prosa sobre texto, por favor. (Aliviada chamo adiante, 

emoldurada em bolha de sabão) 

 

– O texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto de contato 

desses textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente, iniciado dado 

                                                           
56 BAKHTIN – 2010, p. 308. 
57 BARTHES – 2012, p. 62. 
58 BAKHTIN – 2010, p. 331. 
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do texto no diálogo. (...) Por trás desse contato está o contato entre indivíduos e não 

entre coisas (no limite)
59

. (continua Bakhtin) 

 

– Essa concordância; preciso voltar a ela. Quando estamos a falar sobre concordância, 

não estamos a dizer sobre o discurso convergente. A ideia de concordância neste 

contexto se aproxima da ideia de ponto de contato. Ao pensar deste modo vem à minha 

mente a imagem do que seria faiscar. Triboluminescenciar. A imagem que me vem é de 

quando estamos com uma pedra em cada mão e que, distantes, nada emitem, nada 

produzem, mas que, em contato, no atrito (muitas vezes na violência do atrito) emitem 

luzinhas, pequenas faíscas, triboluminescências, como nos ensina o GEGe (Grupo de 

Estudos dos Gênero do Discurso), orientado pelo professor Miotello. Vou aproveitar 

que chegamos a falar do sujeito que está excedente ao texto e tocar na questão do autor. 

O que é, ou quem é o autor? (continuo, caída de minha bolha que em contato com essa 

atmosfera discursiva explode). 

 

– O autor é uma personagem moderna, produzida sem dúvida por nossa sociedade na medida 

em que, ao sair da Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal 

da Reforma, ela descobriu o prestígio do indivíduo ou, como se diz mais nobremente, da “pessoa 

humana”. Então é lógico que, em matéria de literatura, seja o positivismo, resumo e ponto de 

chegada da ideologia capitalista, que tenha concedido a maior importância à “pessoa” do autor60. 

(responde Barthes) 

 

– Seria o mesmo que entender que a obra de Munch
61

 se resume a seu delírio, ou 

melhor, que toda loucura afigurada na obra de Munch fosse somente as ―suas‖ loucuras. 

Como se o entendimento da obra dependesse do conhecimento do sujeito localizado no 

excedente a ela. Como se a voz do autor fosse uma voz única e confidente. Como se o 

autor coincidisse com seu herói. 

 

– O verdadeiro autor não pode tornar-se imagem, pois é o criador de toda a imagem, 

de todo o sistema de imagens da obra
62

. (...) O autor criador não pode ser criado na 

esfera em que ele próprio é o criador. (...) As ciências exatas são uma forma 

                                                           
59 BAKHTIN – 2010, p. 401. 
60 BARTHES – 2012, p. 58. 
61

 Refiro-me a Edvard Munch autor de O Grito. 
62

 BAKHTIN – 2010, p.399. 
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monológica do saber: o intelecto contempla uma coisa e emite um enunciado sobre ela. 

Aí só há um sujeito: o cognoscente (contemplador) e falante (enunciador). A ele só 

contrapõe a coisa muda. Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser 

percebido e conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser percebido e 

estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tronar-se 

mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico
63

. 

(aumenta a possibilidade de compreensão Bakhtin) 

 

– A partir daí compreendo a ideia que trazes sobre a necessidade da Morte do Autor. 

Essa morte seria aquilo que Manoel de Barros já me ensinou a buscar: chegar a forças 

de indigência, que corresponde à perda do Eu monológico. Contudo, aprendo em 

Bakhtin que, na medida em que o autor, enquanto sujeito ―depositário‖ das palavras 

outras, vai reelaborando-as e se apropriando delas, nesse movimento a consciência do 

autor se monologiza, num monologizar temporário. Mas aqui precisamos compreender 

que a perda do Eu monológico não significa o mesmo que o processo pelo qual a 

consciência se monologiza. Enquanto aquele se refere ao esforço de coisificar as vozes 

alheias, onde só eu me manifesto enquanto sujeito criador e falante; este se nutre dessas 

vozes para se abrir a novos diálogos. É este o caminho? 

 

– Ao monologizar-se, a consciência criadora é completada com palavras anônimas. 

Esse processo de monologização é muito importante. Depois a consciência 

monologizada entra como um todo único e singular em um novo diálogo (já com novas 

vozes externas do outro). A consciência criadora monologizada une e personifica 

frequentemente as palavras do outro, tornadas vozes alheias anônimas, em símbolos 

especiais: “voz da própria vida”, “voz da natureza”, “voz do povo”, “voz de Deus”, 

etc
64

. (provoca Bakhtin) 

 

– Para nós, é a linguagem que fala, não o autor; escrever é (...) atingir esse ponto em que só a 

linguagem age, “performa”, e não “eu”65. (cantarola baixinho Barthes) 

 

                                                           
63 BAKHTIN – 2010, P.400. 
64 BAKHTIN – 2010, p. 403. 
65

 BARTHES – 2012, p. 59. 



84 

 

– Ao mesmo tempo em que o autor deve buscar chegar às ―forças de indigência‖, 

necessita também de monologizar-se. O autor deve calar o Eu/Eu para deixar fruir o 

eu/outro dando início à cadeia discursiva dialógica que se alarga para novos enunciados 

abertos ao ―com‖ e não ao ―para‖ ou ―sobre‖. O que tento aqui, neste encontro, na folha 

de papel, é justamente este enunciar ―com‖ na busca desta ―performa‖. Todavia 

confesso que a certa altura me pergunto: seria esta arquitetônica apenas um apanhado de 

citações aqui repetidas por mim? 

 

– (...) nenhuma oração, mesmo a de uma só palavra, jamais pode repetir-se: é sempre 

um novo enunciado (ainda que seja uma citação)
66

. (envolve num morno abraço 

Bakhtin)  

 

– Para nós, é a linguagem que fala, não o autor; escrever é (...) atingir esse ponto em que só a 

linguagem age, “performa”, e não “eu”67. (Barthes cantarola novamente e bem alto dessa 

vez) 

 

– Há um cio vegetal na voz de uma artista. Ele vai ter que 

envesgar seu idioma ao ponto de alcançar o murmúrio das 

águas nas folhas das árvores. Não terá mais o condão de 

refletir sobre as coisas. Mas terá o condão de sê-las. Não 

terá mais ideias: terá chuvas, tarde, ventos, 

passarinhos... nos restos de comida onde as moscas governam 

ele achará solidão. Será arrancado de dentro dele as 

palavras a torquês. Sairá entorpecido de haver-se. Sairá 

entorpecido e escuro. Ver sambixuga entorpecida gorda 

pregada na barriga do cavalo – vai o menino e fura a 

canivete a sambixuga: escorre sangue escuro do cavalo. 

Palavra de um artista tem que escorrer substantivo escuro 

dele. Tem que chegar enferma de suas dores, de seus 

limites, de suas derrotas. Ele terá que envesgar seu idioma 
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ao ponto de enxergar no olho de uma garça os perfumes do 

sol
68
. 

 

– Por que choras? 

 
– Porque não sou artista. Seco meu pranto com a barra do vestido cheirando a tempero, 

pois escrevo no fazer da comida enquanto cada alimento chega ao ponto de pronto. Foi 

daí que aprendi a saber de tal ponto pelo tempo do olfato e não pelo tempo do relógio, 

porque dele me perco, do tempo do relógio, em cada linha que escrevo. Não sou artista. 

Ouço dizer do quão duro é ser artista, mas quase nunca alguém se manifesta a dizer 

sobre o quão é difícil a vida sem poder ser. Além do mais, Manoel me ensina mais que 

todos... Me emociona. Bakhtin me ilumina, Barthes me empolga, mas nenhum deles 

sabe do que estou falando. Nenhum deles teria a possibilidade de compreender nossa 

marcha. A marcha de todas as Marias. Elejo esse nome, Maria, porque nele cabem todas 

nós. Maria é um nome muito comum na América Latina, geralmente é dado às meninas 

que nascem nas classes populares em forma de agradecimento e homenagem religiosa. 

Maria é um nome sagrado. Por outro lado, e talvez por ser justamente (com)sagrado 

pelos menos abastados é também um nome profanado, que aparece em expressões que o 

empobrecem de sentido assim como empobrecem ainda mais aqueles que o elegem 

como nome importante. ―Maria vai com as outras‖, é por exemplo, uma expressão usada 

para se referir a uma pessoa que demonstra não ter vontade própria ou opinião; ―Maria 

Mijona‖ é um jeito de se referir a alguém que está vestida com roupas desproporcionais, 

a alguém que anda mal arrumada; por ―Maria Maluca‖, são chamadas as mulheres 

―destemperadas‖, que são ―excessivamente‖ espontâneas. Dessa forma o nome Maria 

vai sendo esvaziado de sentido, de afeto. Maria passa então de substantivo próprio a 

substantivo comum. E é justamente por este aspecto que o elejo, porque de tão comum, 

acaba se tornando universal. É o sagrado e o profano no mesmo lugar. Saber da marcha 

das Marias é saber da marcha de Lenir macumbeira, de dona Ana rezadeira, de Lenice, 

de Elza, de Mena, de Rita, de Sueli, de Maria de Fátima, de Sandra, de Marisol, de 

Denise, de Angélica, de Letícia, de Ana Elisa, Márcia, Ana, Natália... Todas 

desconhecidas pelo grande tempo, eu garanto. Mas únicas e singulares no pequeno 

tempo da história do feminino na face da Terra. Todas sagradas e profanas. 

Por que voltou só agora senhora cunha, onde estava? 
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– Eu estava em cada palavra que brechava tua cabeça, em cada emoção que 

sentia, em cada pergunta, hesitação, excitação. Eu estava no lugar nenhum pra 

onde olhava enquanto “liescrevia”. Mas te conto que estou de certa maneira 

decepcionada contigo. Veja, chegaste até aqui estudando e escrevendo no 

interstício dos teus dias de trabalho e vida e me diz que não é artista? Se  assim 

for, creio que fendi tua cabeça no lugar errado, ou talvez tua cabeça seja dura 

demais para mim. 

 
– Te entendo, no teu lugar também me sentiria assim, mas perceba, não sou mais a 

mesma. Mudo no nano tempo, da primeira à última palavra, não sou mais a mesma e 

por isso te digo, toda Maria, toda mulher que resiste nesse mundo é artista; cada mulher 

que com mãos de tempero pega na pá, na caneta ou no pincel, que pega no volante, 

numa câmera, que abre um livro, que lava, passa, que toca uma tecla, que pega numa 

vassoura ou num bisturi, num giz ou num martelo, numa agulha, numa escova, numa 

panela ou num telescópio, num arreio, na palha de aço ou de trigo, que acaricia o outro é 

artista porque com mãos improváveis transforma o mundo. 

 

– Precisava ouvir isto de ti. Preciso responder ainda por que voltei, voltei porque 

tenho para ti uma última pergunta: Isto é uma tese?  

 

– Isto é uma escritura. Escritura a mãos de tempero. E só aqueles cuja cabeça partiu e 

espero que a todos, poderão compreender este ato de pesquisa, cuja escritura se realiza 

na linguagem, com o outro, como uma tese. 
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GRAVETO 8 

 

UMA HISTÓRIA MUITO INFANTIL 

 

Era essa vez, 

Uma menina que morava num lugar muito, muito distante daqui. 

A pequena menina morava com seus pais e seus quatro irmãos 

num pequeno sítio onde havia um lindo pomar, muitas galinhas, 

alguns cavalos, vacas leiteiras e seus bezerrinhos, bois, cabras, 

horta e até um pequeno roçado. Tinha bica e lago. Na bica se 

podia ir, no lago não! Mas no lago havia muitos patinhos e a 

menina adorava ficar de longe, escondidinha bem no meio do 

mato a admirar aquelas criaturinhas. No sítio tinha também uma 

charrete muito bem cuidada para o caso de necessidade. Tudo era 

feito em casa: a manteiga, o queijo, o pão, as roupas que vestiam, 

menos os calçados e os enfeites de cabelo, estes dona Ana, a mãe, 

comprava na venda de seu Armando quando ia à cidade na 

companhia de seu Duca, o pai. Filó, a menina, conta que sua mãe 

era mais brava que seu pai e que quando sua mãe dava uma 

bronca seu pai a chamava escondidinho num canto e lhe cantava 

canções de amor bem baixinho para que a tristeza fosse embora. 

 

“Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora 
E conta logo tua mágoa toda para mim 
Quem chora no meu ombro eu juro que não vai  
embora 
Que não vai embora 
Porque gosta de mim” 
 

 
As palavras de amor do pai a seguiram por toda vida e as de 

correção da mãe também. Certa vez dona Ana achou por bem que 
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Filó haveria de estudar, mas por perto não havia escola. Então 

que dona Ana tratou de arrumar uma trouxinha de roupas para 

a menina e mandá-la morar com Rosinha, que morava em uma 

fazenda onde tinha uma escola para as crianças da redondeza. 

Filó não poderia estar em melhores mãos, acreditava dona Ana, 

porque Rosinha além de ser sua sobrinha era também madrinha 

de Filó. Seu Duca e dona Ana, partiram com Filó de charrete em 

direção à Fazenda Harmonia e lá chegando confiaram a menina 

à madrinha Rosinha. Madrinha Rosinha tinha uma filhinha que 

se chamava Margarida e que tinha mais ou menos a idade de Filó. 

Filó que estava muito triste de ter que deixar seus irmãos, seus 

patinhos, seu pomar e tudo mais para trás, se apegou à ideia de 

poder contar com a companhia de Margarida. Filó também se 

apegou à ideia de estudar e aprender muitas coisas, 

principalmente ler! Filó pensou que o tempo passaria logo e que de 

certa forma também estaria em casa. 

Mas nada disso aconteceu. Filó não podia brincar com Margarida 

porque madrinha Rosinha não gostava que sua filha, tão educada 

e bem vestida brincasse com Filó, que era uma menina simples e 

que gostava de brincar descalça pelo campo. O tempo não passou 

rápido e a cada dia tudo desacontecia. Assim que foi para a escola 

Filó ganhou um pedaço de ardósia e cacos de tijolo para escrever 

as letras que a professora ensinava, mas as mãozinhas pequenas 

de Filó não davam conta de fazer tantas voltinhas e cruvinhas 

naqueles desenhos que a professora chamava de letras. Toda vez 

que se quebrava um caco e a letra não saía, ou então que a 

alguma pergunta a resposta não respondia, Filó era obrigada a 

escolher entre levar uma palmada na mão ou ficar de joelhos 
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sobre grãos de milho. Filó sempre escolhia a palmada porque 

ardia e doía muito, mas era mais rápido que ficar ajoelhada no 

milho. Na casa grande, Filó também não podia comer o que os 

outros comiam, a ela era oferecido somente o que sobrava. 

Cotinha, a moça que trabalhava na fazenda conseguia às vezes 

esconder para a menina alguns biscoitos e farelos de rosca feitos 

por ela. Para espantar a fome Filó passava a tarde catando araçá 

e pequenas goiabinhas que davam em magrelas e adolescentes 

goiabeiras que margeavam os currais. Mais parecia um 

passarinho, a menina, de tanto que ciscava. E Filó ficava a cada 

dia mais triste. Dona Ana mandava vez em quando, um dos 

meninos que ajudavam na lida, à Fazenda Harmonia para saber 

de Filó e Filó repetia incansavelmente o que acontecia, contava 

vez por vez, palavra por palavra e dona Ana não acreditava. 

Dona Ana perguntava à madrinha Rosinha que negava dizendo 

que estava tudo muito bem e que aquelas reclamações era coisa de 

criança manhosa. Filó ficava cada dia mais triste, suas únicas 

companhias eram Cotinha e os piolhos que brotavam em seus 

cabelos escorridos e negros. Sim! Os Piolhos!  

E certo dia, brincando com eles a menina teve uma incrível ideia 

e pediu à Cotinha que tirasse um piolho de sua cabeça o matasse 

sem esmagar e o desse para ela. E assim Cotinha fez, a menina de 

tão mal tratada estava a escorrer de piolhos e por isso não foi 

uma tarefa tão difícil de executar. Filó esperou o ajudante de seus 

pais passar e entregou a ele um pedacinho de papel de embrulho 

bem dobradinho como um bilhete sem palavras e pediu que o 

entregasse à sua mãe daquele jeito. E assim aconteceu. Quando 

dona Ana abriu o papel dobrado encontrou nele o piolho de Filó e 
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caiu em prantos. Naquele bilhete ágrafo a palavra da vida. Nesse 

momento cada palavra da menina ressoou em seus ouvidos. Na 

mesma hora dona Ana chamou S. Duca e seguiram então ao 

encontro de Filó. Lá chegando sem avisar, pegaram madrinha 

Rosinha de surpresa que com toda veemência, negava o absurdo. 

Rosinha pediu para que fossem embora porque tudo estava bem, 

mas os pais de Filó insistiram em ver a menina e quando a viram 

Filó estava sem banho, descabeladinha e muito assustada. Seu 

Duca abraçou-se à menina e seus corações, tamanha força que 

batiam, pareciam se tocar. Dona Ana, que era dona também das 

broncas, brigou com a família e voltou para casa com sua filha. 

Enquanto dona Ana brigava ferozmente com todos, S. Duca ainda 

abraçadinho com Filó cantava baixinho palavras de amor. 

Filó nunca mais voltou à escola, mas conta que guardou o sonho 

de ser professora um dia. 

 

A história de Filó é a história de Filomena, minha mãe, que aos dezesseis anos se casou 

e aos dezoito teve o primeiro dos seus oito rebentos que vieram depois (eu sou o último 

deles). Minha mãe seguiu a vida fazendo queijo, manteiga, goiabada, catando ovo e 

cuidando de muitas outras fazendas enquanto cuidava também de seus filhos ao lado de 

meu pai que cuidava de outras coisas. Da história de minha mãe carreguei o amor pela 

palavra da criança. As palavras de amor de meu avô dirigidas à minha mãe chegam até a 

mim e de mim ricocheteiam mundo a fora. Chamo esta história de ‗Uma história muito 

infantil‘ porque somente na infância, neste ‗estado de licença poética‘ se é capaz de 

sobreviver a algumas desventuras dessa vida e antes que me aventure a prosseguir me 

deterei ainda por algumas poucas linhas ao título deste graveto que nada tem de óbvio. 

Aos desavisados ―Uma História‖, nada tem de história no contexto do gênero, ―história 

infantil‖. Na realidade a história a que me refiro é a história enquanto acontecimento.  

 

Estudando sobre o conceito de história em Benjamim ouço dele que... 
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O passado traz consigo um índice secreto, que o impele à redenção. Pois não somos 

tocados por um sopro do ar que envolveu nossos antepassados? Não existem, nas 

vozes a que agora damos ouvidos, ecos de vozes que emudeceram? [...] Se assim é, 

então existe um encontro secreto marcado entre as gerações precedentes e a 

nossa. Então, alguém na terra esteve à nossa espera. Se assim é, foi-nos concedida, 

como a cada geração anterior à nossa, uma frágil força messiânica para a qual o 

passado dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. O 

materialista histórico sabe disso (2012, p. 242). 

 

Entre mim e o mundo, a pele. Sobre esta pele se acumula a poeira dos tempos que 

envolveram aqueles que antes de mim vieram. Em meus ouvidos ainda escuto o 

sussurro dos meus antepassados. As palavras de minha mãe acompanhadas das palavras 

de meus avós e eles das dos seus e assim ao infinito, me fazem um apelo: confie na 

criança. Filha da classe popular vejo presente nesta cena aquilo que Benjamim realça do 

que quem aprende com Marx deve saber sobre a luta de classes:  

 

 [...] é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas 

e espirituais. [...] Elas vivem nessa luta sob a forma da confiança, da coragem, do 

humor, da astúcia, da firmeza, e atuam retroativamente até os tempos mais 

remotos. Elas questionaram sempre cada vitória dos dominadores (p.243).  

 

Nesta cena, vejo a luta de uma criança pela comida e pela palavra que, com efeito, leva 

à luta pela existência em todos os seus sentidos, seja no sentido de garantir sua 

existência ao matar sua fome, seja no sentido de garantir sua existência fazendo valer 

sua palavra. Vejo uma luta travada por uma criança corajosa, astuta e firme que ri e que 

com um bilhete ‗túmulo‘, enterra o dominador, ‗o adulto que fala a verdade‘. Vejo o 

entrecruzamento destes diferentes tempos, o grande tempo da história e o pequeno 

tempo de minha vida, e é desse lugar que respondo. Defender a criança enquanto 

‗palavra poética encarnada‘ é questionar cada palavra de ‗verdade‘ daqueles que as 

dominam.  
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A relação com o passado tecida a partir desse fragmento de história, muito infantil, em 

nada se alinha com o historicismo, posto que tende para o materialismo histórico onde a 

relação 

 

... Faz desse passado uma experiência única. Ele deixa aos outros a tarefa de se 

esgotar no bordel do historicismo, com a meretriz “era uma vez”. Ele permanece 

senhor das suas forças, suficientemente viril para mandar pelos ares o continuum da 

história (p. 250). 

 

Por isso a primeira linha desta pequena história muito infantil, traz ao invés de ‗era uma 

vez‘ a inscrição ‗era essa vez‘, como data mítica de um calendário sagrado e profano do 

acontecimento singular, único e irrepetível de onde o humano responde com a vida na 

vida, com a palavra poética. No lugar do uma vez entre tantas (abstrata), essa particular 

e extraordinária vez (encarnada). A palavra de Filó endereçada à sua mãe no papelzinho 

de embrulho, a palavra ágrafa, o piolho/palavra que nada explicou, que a nada 

descreveu e a nada representou, chamou Dona Ana a ver.  Posso pensar que porque 

Dona Ana escutou Filó eu existo, e por este motivo posso contar esta história.  

 

Neste graveto se enuncia: escute/confie na palavra da criança! Este é o princípio 

filosófico desta tese. A questão: por que não escutamos/confiamos na palavra da 

criança, berra em meus ouvidos. Pressuponho que não confiamos nesta palavra porque 

esta palavra está orientada por outra lógica. E porque se trata de uma lógica outra, não a 

reconhecemos. Compreender a poesia me permite compreender as qualidades e as 

forças das palavras das crianças como dimensão renovadora da linguagem humana. A 

palavra/piolho de Filó carrega as qualidades do desvio, da inversão, da invenção e 

subversão, porque sem saber escrever Filó descola a palavra das suas letras, desviando-a 

do seu referente, invertendo a lógica de criar imagem através da palavra para, através da 

imagem, criar palavra, inventando outro modo de dizer ao subverter a língua. A palavra 

poética de Filó alberga as forças criadoras, libertárias e detritívoras, posto que cria e 

liberta (a si e a palavra) pela via de uma palavra que cria em condições extremamente 

adversas. Filó tirou ―leite de pedra‖, bem assim como faz o poeta. 
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GRAVETO 9 

 

 

A PA(LAVRA) E A DESPALAVRA MESMO:  

Numa entrevista inventada e 

 em conversas outras ao cuspe 

 

 

 

Se neste trabalho não se pretende estudar a linguagem sob o ponto de vista da 

linguística, sob que perspectiva este estudo se apoia? Em primeiro plano esta pesquisa 

busca estudar a palavra da criança aos olhos da poesia de Manoel de Barros em diálogo 

com a perspectiva da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin, que germinou e se 

alastrou nos círculos bakhtinianos a partir das contribuições de um de seus maiores 

colaboradores, Valentin Nikolaevich Volóchinov. Esta entrevista inventada traz (na 

íntegra) as falas de Manoel de Barros e Volóchinov devidamente referenciadas em suas 

obras. Vou tentar, como manda o figurino, seguir as orientações acadêmicas para a 

elaboração de uma entrevista, mas pode que não. Esta escrita intitulada a PA(LAVRA) 

E A DESPALAVRA MESMO: numa entrevista inventada ao cuspe e em conversas 

outras,  traz a PA(LAVRA) nesta grafia porque pretende através deste diálogo afirmar a 

palavra enquanto matéria sígnica aberta e ideológica, compreendendo o trabalho 

humano de invenção e criação da cultura e de si, no laboro de transformação do mundo, 

dialogando inicialmente com Manoel de Barros e Volóchinov. Onde me dedico à 

DESPALAVRA MESMO, conto com a arte gráfica da poeta, Mirtha Dermisache, num 

encontro mais que de repente com sua ―escrita ilegível‖, entre outras preciosas 

contribuições catadas, à Bico, de Bakhtin, Derrida, Barthes, Ponzio, Miotello, Skliar e 

Marisol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Entrevista inventada cedida à escritura da presente tese. 

  Meados de 2018. 

 

O poeta cuiabano Manoel Wenceslau Leite de Barros (1916-2014) estreou no mundo no 

dia 19 de dezembro de 1916. Estudou em colégio interno em Campo Grande e mais 

tarde mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou bacharel em Direito, em 1941. 

Seu primeiro livro não era de poesia e foi apreendido pela polícia. Ocorreu que aos 18 

anos, como membro da Juventude Comunista, grafitou as palavras: "Viva o 

Comunismo" em uma estátua. Foi salvo pela dona da pensão onde morava que pediu ao 

policial que foi em sua busca para não prender um menino tão bom que até teria escrito 

um livro, chamado Nossa Senhora de Minha Escuridão. Tal pedido sensibiliza o policial 

que não prende o poeta, mas apreende o seu livro. Viajou para Bolívia e o Peru, 

conheceu Nova York e era familiarizado com a poesia modernista francesa. Desde os 13 

anos a poesia está presente em sua vida, mas escreveu seu primeiro poema somente aos 

19 anos. Seu primeiro livro publicado foi "Poemas concebidos sem pecado" (1937), 

feito artesanalmente por amigos numa tiragem de 20 exemplares mais um, que ficou 

com ele. Em 1960 passou a se dedicar à sua fazenda no pantanal, onde e quando 

―compra o ócio‖ para ficar à disposição das palavras que, segundo ele, iam ao seu 

encontro. O autor de versos cujos rudimentos regionais se aninhavam a reflexões 

existenciais num tom surrealista pantaneiro ascende na medida em que busca ser menor, 

nunca se deixou entrevistar, negava as convivências literárias até Millor Fernandes o 

―descobrir‖, na década de 1980, e a partir daí torna-se um dos poetas mais lidos no 

Brasil. Sua consagração como poeta se deu ao longo das décadas de 1980 e 1990. 

Recebeu o Prêmio da Crítica/Literatura, concedido pela Associação Paulista de Críticos 

de Arte. Recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia, concedido pela Câmara Brasileira do 

Livro, pela obra ―O Guardador de Águas‖. Dizia-se imbiografável, mas sensibilizado 

pelo sonho do diretor Pedro Cézar permite nascer o documentário Só dez por cento é 

mentira – A desbiografia oficial de Manoel de Barros, pela Biscoito Fino, premiado no 

Festival de Cinema de Paulínea (2009). Anticanônico, desvê e transvê a rima, os 

sonetos, a métrica, criando e defendendo a existência de uma poesia outra que inaugura 

um mundo onde todas as coisas têm voz. Dedicava-se a fazer bloquinhos onde, a lápis 

(cuja ―ponta abriga nascimentos‖), gostava de escrever e desenhar à moda de Picasso. 

Importava-lhe o que diziam as crianças. Manoel é antes de tudo um sujeito que confere 

ao pensamento infantil um status de importância. Quando ele transcreve a fala de seu 
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filho com cinco anos de idade e atribui a essa fala legitimidade de poesia, ele nos mostra 

sobre seu trato respeitoso e crível ao pensamento infantil. O poeta não lida com o que a 

criança cria de maneira ―encantada‖ ou surpresa porque ele não se surpreende com a 

capacidade criativa e inventiva da criança. Ao contrário, ele acredita na potência 

criadora da criança. Ele acredita no poder que a criança tem quando nos ensina que ―a 

criança erra na gramática, mas acerta na poesia‖. Para ele, o que vale é a artesania, 

inventa inutensílios para acastelar os bocós. Intitula-se um ―ser letral‖ e como tal 

assume-se como poeta da palavra, e em sua poesia escreve do ponto de vista da coisa, 

aprazia-lhe inventar palavras e neologismos. Manoel de Barros, filho de João e Alice, 

casado com Stella, foi pai de Martha, Pedro e João, e faleceu aos 97 anos em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 13 de novembro de 2014. 

 

Valentin Nikolaevich Volóchinov nasceu em 30 de junho de 1895 em São Petersburgo, 

Rússia. Fez seus estudos secundários nos anos de 1904 a 1913 e aos dezoito anos 

ingressou na faculdade de Direito, mas não concluiu seus estudos em função do 

abandono de seu pai. Começou então a trabalhar para sustentar sua mãe que por 

questões de saúde se encontrava impossibilitada de ajudar com as despesas. Sua saúde 

também era delicada e a tuberculose o impediu de ser aceito no exército. Casou-se em 

1920 com Helena Okolovitch e começou a dar aulas particulares. Participou, a convite 

de amigos, em 1919, em Nevel, de um grupo que começa a se reunir informalmente 

para estudos e discussões, entre tantas, sobre questões religiosas e a filosofia de Kant. 

Este grupo passou a ser chamado posteriormente de ―Círculo de Bakhtin‖. Sua produção 

bibliográfica atesta sua atuação como poeta e crítico da música. Em meados dos anos 

1920 a teoria marxista tinha se tornado hegemônica e constava das leituras obrigatórias 

para ingresso no ILIAZV (Instituto da História Comparada das Literaturas e Línguas do 

Ocidente e Oriente) e isso de certa forma nos permite compreender acerca da influência 

do marxismo em sua obra. Volóchinov retomou seus estudos acadêmicos na 

Universidade de São Petesburgo no departamento de literatura e de artes da Faculdade 

de Ciências Sociais. Com o tema acerca da transmissão da palavra do outro em obras 

literárias matriculou-se no doutorado no ILJAZV em 1926. Era do seu desejo a 

construção de uma sociologia da arte. Suas obras mais conhecidas no Brasil são: O 

artigo ―A palavra na vida e a palavra na poesia‖; ―O freudismo: um esboço crítico‖ e 

―Marxismo e filosofia da linguagem‖.  Apesar de na época acharem que era um alter 
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ego de Bakhtin, Volóchinov era real, e com a saúde frágil morre aos 41 anos, em 13 de 

junho de 1936 numa época difícil de perseguição e extrema violência em que viu os 

círculos sendo desfeitos, seus amigos exilados e fuzilados. Volóchinov parte desse 

mundo em meio a tempos de profunda agonia e tristeza. 

 

Cuspe: Coragem! Estou aqui, seja sincera, faça logo a pergunta sobre esta coisa 

que tanto deseja saber. Estarei aqui quieto. Por enquanto.  (encoraja o Cuspe) 

 

Pesquisadora.: Está bem, antes de tudo gostaria de agradecer pela oportunidade de 

estar diante dos dois, mesmo que pela via dos estudos que faço através do que cada um 

deixou em escrita. Não são contemporâneos. Não se corresponderam. Não produziram 

sua obra no mesmo tempo, sob a mesma ótica, mas me permitem no meu tempo e na 

unidade singular da minha existência dialogar com os dois a partir do que em mim faz 

sentido. A primeira pergunta é bem simples, e já me desculpo pela simplicidade de tal 

questão, que de certa forma denuncia algumas fragilidades e indefinições de minha 

parte. É que inicio o processo desta pesquisa apenas com uma intuição. Inicialmente 

havia duas questões flutuantes: entendia a palavra da criança por palavra ―neo-nata‖, 

palavra recém-nascida que no grande tempo é anciã, mas que ao ser pronunciada pela 

primeira vez de modo único e singular renasce renovando os sentidos. Contudo no 

decorrer da pesquisa já não vejo mais sentido em compreender esta palavra deste modo, 

posto que ―neo-nata‖ não carrega o sentido dialógico onde o igual e o diferente habitam 

o mesmo lugar, esta palavra não alberga a divergência que alarga os sentidos dos signos 

e do mundo.  ―Neo-nata‖ carrega o ―novo-nascido‖, ―novo-novo‖.  A palavra da criança 

é como o Jano-bifronte que Bakhtin aprecia, aquele que olha em direções distintas e 

opostas ao mesmo tempo. Por este motivo é que no meio do ciscar nos estudos em 

pesquisa, compreendo agora a palavra da criança enquanto ‗palavra poética‘.  

Esta compreensão recente é tardia? Deveria a pessoa que pesquisa iniciar seu trabalho 

com todas as clarezas? 

 

Valentin Volóchinov.: No início da pesquisa não se pode construir uma definição, 

apenas indicações metodológicas: é preciso antes de mais nada, apalpar o objeto real 

da pesquisa, destacá-lo da realidade circundante e apontar previamente seus limites. 

No início da pesquisa, o instrumento de busca consiste nem tanto no pensamento que 
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cria fórmulas e definições, quanto em olhos e mãos que tentam apalpar a existência 

real de um objeto. Entretanto, justamente no nosso caso os olhos e as mãos estão em 

uma situação difícil: os olhos nada veem e as mãos não têm nada para apalpar. Talvez 

o ouvido esteja numa situação melhor, pois tende a ouvir a palavra, ouvir a língua 
69

.  

 

P.: Obrigada professor, pela acolhida, diante do que me diz me sinto mais leve, pois é 

mesmo assim que me sinto: na condição de cegueira e de mãos vazias, logo é pela 

necessidade de escuta que me mobilizo a esta entrevista. Gostaria muito de ouvi-los e 

por isso segue a pergunta, primeiramente ao Sr. Manoel de Barros e em seguida ao Sr. 

Valentin Volóchinov: Já que busco compreender as qualidades e forças da palavra da 

criança, gostaria de saber, o que é antes de tudo, a palavra?  

 

Manoel de Barros.: Palavra dentro da qual estou há milhões de 

anos é árvore. Pedra também. Eu tenho precedências para 

pedra. Pássaro também. Não posso ver uma dessas palavras 

que não leve um susto. Andarilho também. Não posso ver a 

palavra andarilho que eu não tenha vontade de dormir 

debaixo de uma árvore. Que eu não tenha vontade de olhar 

com espanto, de novo, aquele homem do saco, a passar como 

um rei de andrajos nos arruados de minha aldeia. E tem mais 

uma: as andorinhas, pelo que sei, consideram os andarilhos 

como árvore
70
. 

 

V.: Nenhuma palavra reflete com absoluta precisão (“objetivamente”) o seu objeto, o 

seu conteúdo. A palavra não é, de fato, a fotografia daquilo que denota. A palavra é um 

som significante, pronunciado ou pensado por uma pessoa real num momento preciso 

da história real e que, por conseguinte, tem o aspecto de uma enunciação completa ou 

de uma de suas partes constituintes, de um de seus elementos. Fora da enunciação, a 

palavra só existe no dicionário, mas nesse é uma palavra morta, não é senão um 

conjunto de linhas retas ou semicirculares de marcas de tinta tipográfica sobre uma 

folha de papel em branco
71

. 
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P.: Quando então a palavra torna-se palavra? 

 

V.: A palavra torna-se palavra somente no intercâmbio comunicativo social vivo, na 

enunciação real, que pode ser compreendida e avaliada não somente pelo falante, mas 

também pelo seu auditório, seja este potencial ou realmente existente
72

. 

 

P.: E as palavras têm vida? 

 

M.B.: As palavras têm carne aflição pentelhos – e a cor do  

êxtase
73
.  

 

P.: A palavra só faz sentido no contexto cultural de uma enunciação que se constrói na 

vida com tudo que tem de ―carne, aflição e pentelhos‖ na relação que se estabelece entre 

os sujeitos, ou de outro/mesmo modo, a palavra só faz sentido no contexto de espaço e 

tempo valorados como faísca que nasce do atrito provocado por no mínimo dois. Na 

escola – lugar onde, em geral, distanciam-se as coisas da vida – muito disso se 

desconsidera. A palavra da vida é trocada pela palavra da ―cartilha‖, cuja palavra não 

tem ―cor‖. E quando chega o menino com outras palavras que não sejam as da escola 

todo um arcabouço de correção é montado. Não nego a importância dos conhecimentos 

historicamente construídos como ortografia, gramática, entre outros, o que questiono é a 

valoração única ao conteúdo que desloca em grande medida a palavra da vida para a 

palavra do livro. Imagino o que já vieram te dizer, Manoel. 

 

M.B.: Veio me dizer que eu desestruturo a linguagem. Eu 

desestruturo a linguagem? Vejamos: Eu estou bem sentado num 

lugar. Vem uma palavra e tira o lugar de debaixo de mim. 

Tira o lugar em que eu estava sentado. Eu não fazia nada 

para que a palavra me desalojasse daquele lugar. E eu nem 

atrapalhava a passagem de ninguém. Ao retirar debaixo de 

mim o lugar, eu desaprumei. Ali só havia um grilo com a sua 

flauta de couro. O grilo feridava o silêncio. Os moradores 

do lugar se queixavam do grilo. Veio uma palavra e retirou 
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o grilo da flauta. Agora eu pergunto: Quem desestruturou a 

linguagem? Fui eu ou foram as palavras? E o lugar que 

retiraram de debaixo de mim? Não era para terem retirado a 

mim do lugar? Foram as palavras pois que desestruturaram a 

linguagem. E não eu
74
. 

 

P.: O Sr. acha que essa ―acusação‖ pode ter a ver com seu idioleto? 

 

M.B.: Escrevo em 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 agradável do 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 para não cair na tentação 

de me achar menos tolo que os outros. Sou bem conceituado 

para parvo. Disso forneço certidão
75
. 

 

P.: Sr. Volóchinov, aproveitando que o poeta anteriormente tocou na questão da 

linguagem, como surge e o que é a linguagem na tua perspectiva? 

 

V.: A linguagem nasce da necessidade de comunicação dos reagrupamentos humanos 

da primeira idade da pedra. Inicialmente se compõe de gestos, da mímica e depois do 

material sonoro. Servindo a estas necessidades de comunicação dos homens, a 

linguagem serve ao mesmo tempo como instrumento particular de um processo 

econômico, serve de conjunto mágico. Sendo produto da vida social, refletindo-a não só 

no campo semântico, mas também nas formas gramaticais, a linguagem tem ao mesmo 

tempo uma enorme influência inversa sobre o desenvolvimento da vida econômica e 

sócio-política. Com a ajuda da linguagem se criam e se formam os sistemas 

ideológicos, a ciência, a arte, a moral, o direito, e ao mesmo tempo a linguagem cria e 

forma a consciência de cada homem
76

.  
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P.: E o senhor, Manoel, o que pensa? 

 

M.B.: Não tive preparatório em linguagem de aranquã. 

Caligrafei seu nome assim. Mas pode uma palavra chegar a 

perfeição de se tornar um pássaro? Antigamente podia. As 

letras aceitavam pássaros. As árvores serviam de alfabeto 

para os Gregos. A letra mais bonita era a  (palmeira). 

Garatujei meus pássaros até a última natureza. Notei 

que descobrir novos lados de uma palavra era o mesmo que 

descobrir novos lados do Ser. As paisagens comiam no meu 

olho
77
. 

 

P.: O que me dizem me leva a outra questão, na questão que compreende a palavra 

enquanto ―artefato‖ de trabalho. Me faz pensar no que os poetas cubofuturistas russos 

nos ensinam sobre a possibilidade de mudança e transformação da realidade. Segundo 

eles, para se mudar o mundo é preciso mudar as palavras do mundo. Aprendo com 

Marisol, Miotello e Ponzio que a mudança de um conectivo, por exemplo, altera 

radicalmente o sentido das interações com o outro e como consequência, com o mundo. 

Faz total diferença ―ter medo do outro‖ ou ―ter medo pelo outro‖. Fico cá pensando no 

que seria se ao invés de termos aprendido a ser e estar no mundo segundo as palavras do 

homem racional, do homem político, tivéssemos aprendido a ser e a estar no mundo a 

partir da escuta das palavras do poeta... Nesse laboro na construção de mundos a 

(pa)lavra! O que pensas a respeito da sobreposição da língua culta ao discurso cotidiano 

Sr. Manoel? 

 

M.B.: Contenho vocação para não saber línguas cultas. Sou 

capaz de entender as abelhas do que alemão. Eu domino os 

instintos primitivos. A única língua que estudei com força 

foi a língua portuguesa. Estudei-a com força para poder 

errá-la ao dente. A língua dos índios Guatós é múrmura: é 

como se ao dentro de suas palavras corresse um rio entre 

pedras. A língua dos Guaranis é gárrula: para eles é muito 

mais importante o rumor das palavras do que o sentido que 
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elas tenham. Usam trinados até na dor. Na língua dos Guanás 

há sempre uma sombra do charco em que vivem. Mas é língua 

matinal. Há nos seus termos réstias de um sol infantil. 

Entendo ainda o idioma inconversável das pedras. É aquele 

idioma que melhor abrange o silêncio das palavras. Sei 

também a linguagem dos pássaros – é só cantar
78
. 

 

P.: O murmúrio dos Guatós, o rumor e os trinados dos Guaranis, a sombra do charco da 

vida dos Guanás encarnados em suas palavras, o idioma inconversável das pedras... Na 

tua poesia Manoel, ao deslocar teu ponto de vista para o ponto de vista de uma 

existência outra, traz a palavra de outrem. Bakhtin ensina que o tema daquele que fala 

tem um peso muito grande na vida cotidiana
79

. Ao errar a língua portuguesa ao dente, 

senhor poeta, tu a recria e pela potência criadora tua poesia é arte! Compreendi lendo 

em seu livro, Sr. Volóchinov, A Construção da Enunciação e Outros Ensaios, mais 

especificamente no texto, A Palavra na Vida e a Palavra na Poesia, onde começa por 

examinar detalhadamente alguns estudos sobre a arte contemporânea destacando 

opiniões que chama de ―opiniões errôneas‖, o senhor ressalta que estas são opiniões 

tecidas por alguns marxistas. Aponta ainda que a sociologia vem se demorando sobre as 

questões concretas da história da literatura, mas que não tem seriamente tentado estudar 

a estrutura imanente de uma obra artística. Na crítica que tece o senhor ressalta dois 

pontos falsos: Por um lado ter como objeto da investigação a estrutura da obra; e por 

outro, deter-se na psique individual do artista ou do contemplador. Onde estaria o erro? 

 

V.: Os dois pontos de vista pecam em um mesmo erro: tentam encontrar uma parte na 

totalidade 
80

. 

 

P.: E esse posicionamento denuncia a reprodução de um modo unilateral de 

pensamento, não é mesmo? Se o artístico não está nem no objeto nem na psique isolada 

do criador ou do ouvinte, onde está? 
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V.: O artístico representa uma forma especial da interação do criador com os ouvintes, 

na relação fixada em uma obra de arte 
81

. 

 

P.: O autor, como nos ensina Bakhtin, só pode ser visto no todo de sua obra, uma vez 

que é de natureza criadora e não criada. Gostaria de compreender um pouco mais dessa 

―forma especial da interação do criador com os ouvintes‖ a que o Sr. Volóchinov se 

refere ouvindo o poeta. Longe de tentar analisar seu trabalho enquanto objeto e 

tampouco sob a perspectiva de entendimento a partir da psique isolada do criador ou do 

ouvinte, pergunto: Em que se materializa essa forma especial de comunicação na tua 

poesia, Sr. Manoel? Seria no seu modo transvidente de ver o mundo através da lógica da 

contradição, da inversão?  

M.B.: Poema é lugar onde a gente pode afirmar que o delírio 

é uma sensatez. A limpeza de um verso pode estar ligada a 

um termo sujo. Por não ser contaminada de contradições a 

linguagem dos pássaros só produz gorjeios
82
. 

P.: Compreendo, é como se virasse o mundo de ponta a cabeça e nessa torção que faz 

desloca as coisas de lugar, acastelando (como bem diz) as coisas menores. Não é o meu 

desejo ―rastrear‖ teus passos. Contudo o que tento é aprender a ver. Não para fins de 

colonização, mas para fins de defender essa possibilidade outra de lidar com a palavra. 

Por isso insisto: Posso pensar que esta forma especial de enunciação está também no 

valor que confere às coisas ínfimas? 

M.B.: O início da voz tem formato de sol. O dom de esculpir 

o orvalho só encontrei na aranha
83
. 

P.: Quem me dera aprender esse olhar acostumado para baixo! Quem me dera se 

encostada na pedra pudesse eu apedrecer... Estaria esta ―forma‖ presente, também, no 

deslize epistemológico, na extralocalização em que fala do ponto de vista ―da coisa‖? 

As palavras de encontro, as palavras de outrem, estão no mundo que inaugura através da 

criação de palavras outras, como se dá a construção desse mundo? 
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M.B.: Pelos meus textos sou mudado mais do que pelo meu 

existir. Não é por fazimentos cerebrais que se chega ao 

milagre estético senão que por instinto linguístico. 

Sabedoria pode ser que seja ser mais estudo em gente do que 

em livros
84
. 

P.: Fala de instinto, mas não podemos nos iludir com a ideia de que ouvir os instintos 

não seja trabalhoso, caindo na esparrela de achar que ouvir o instinto seja menos 

responsável e trabalhoso que ouvir a razão. Ouvi de Bianca Ramoneda
85

 (atriz, escritora 

e jornalista) que o senhor, às vezes, passava noites em branco à procura de uma única 

palavra. Isso é trabalho duro! Qual a sua relação com a palavra senhor poeta? 

 

M.B.: Eu queria pegar na semente da palavra 86. 

 

P.: Compreender esta relação que estabelece Sr. Manoel, esta forma única de 

enunciação realizada no material da tua obra artística me ensina a tentar compreender a 

palavra da criança como forma de enunciação poética, como forma de enunciação 

artística realizada no material da palavra. Por isto saio à cata delas no discurso cotidiano 

comum nos enunciados das crianças. Na sua opinião Sr. Volóchinov, o que posso 

encontrar no discurso cotidiano comum? 

 

V.: Nele se encontram os fundamentos, as potencialidades de uma forma artística 

futura
87

. 

 

P.: A palavra parida pela criança se aninha no discurso cotidiano comum e por isso está 

prenhe de potência criadora (porque artística), também é ―palavra na e da vida‖?  

 

V.: A palavra na vida, não se centra em si mesma. Surge da situação extraverbal da 

vida e conserva com ela o vínculo mais estreito. E mais, a vida completa diretamente a 

palavra, que não pode ser separada da vida sem que perca seu sentido
88

.  
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M.B.: Uma palavra está nascendo na boca de uma criança: mais 

atrasada do que um murmúrio. Não tem história nem letras – 

Está entre o coaxo e o arrulo
89
.  

 

P.: Toda palavra tem história, senhor Manoel, porque acessa o grande tempo, como nos 

ensina Bakhtin, a ideia de primeira ou última palavra é uma impossibilidade porque o 

contexto dialógico se estende ao passado e futuro em seus deslimites. Preciso tomar 

muito cuidado quando me referir à palavra da criança enquanto palavra que é ―parida‖ 

pela criança, pois o que me ensinam me atenta para a possibilidade de que esse modo de 

enunciar possa ser mal compreendido. Quando enuncio dessa forma, não é correto, 

porque parto do pressuposto de que compreendo a palavra como ―algo que estava dentro 

da criança e de seu interior, saiu‖, como palavra com sentido centrado em si mesma. 

 

M.B.: Em passar sua vanígula sobre as podres coisas do chão, 

a lesma deixa risquinhos líquidos... A lesma influi muito 

em meu desejo de gosmar sobre as palavras neste coito com 

letras! Na áspera secura de uma pedra a lesma esfrega-se. 

Na avidez de deserto que é a vida de uma pedra a lesma 

escorre... Ela fode a pedra. Ela precisa desse deserto para 

viver
90
.  

 

P.: Exa... Desculpe se o riso interrompe a palavra! Rio de virar para trás porque quando 

ouço de ti tais coisas, como, ―coito entre palavras e letras‖, ―lesmas fodendo as pedras‖, 

imagino na hora, a expressão daqueles que te leem como se fosse um poeta ―para 

crianças‖... Sabe essas pessoas que amputam tua poesia para usá-la para fins de 

epígrafe, como adereço? Acho graça! Desculpe, mas era exatamente essa aproximação 

que gostaria de fazer. Já ouvi de Eduardo Galeano (em um de seus poemas) que estamos 

―grávidos de palavras‖. Ao monologizar as palavras de Galeano e tomá-las como 

minhas-alheias as trago para um novo contexto, renovando-as como metáfora para 

compreender este signo enquanto matéria da qual, na relação com o outro (e com o 

mundo), engravido. Pois, pois... pode que seja (no idioleto manoelês)... A palavra não 
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está em si mesma, tampouco no eu. A palavra da criança é um material sígnico, que é 

fecundada ―no entre nós‖, nas relações alteritárias que se estabelecem entre eu e o outro, 

mediadas pelo mundo; gestada ―no em mim‖, no ato de monologizar; e parida ―no in 

mundo‖. Neste contexto a palavra ―parir‖ faz sentido. 

 

―No in mundo‖, a este enunciado careço de dar atenção. Enuncio desta forma a palavra 

parida ―no in mundo‖ em dois sentidos: antes, pela possibilidade de pensar a palavra 

no/dentro (in) do mundo, como matéria que o forma e o transforma; e depois, pelo valor 

de sentido sonoro a que esta aproximação de palavras ―in mundo‖, remete. Em 

português (do Brasil) quando falamos ―in mundo‖, a sonoridade remete a outra palavra, 

―imundo‖, que denota a ideia de algo muito sujo, repugnante, torpe, que revolta a 

consciência e até moralmente baixo (se pensada pelo campo dos estudos do 

comportamento humano).  

 

– Esqueceu-se de dizer que se trata também de algo impuro, profano, 

contaminado, com defeito, mancha. Mas vamos adiante “Senhora sabe-tudo”, o 

que tem o imundo a ver com a palavra que nasce? (chega o cuspe enchuvarando) 

 

– Você não me disse que iria ficar quieto? Contudo, agradeço que tenha se manifestado, 

senhor Cuspe, mas estranho e me incomodo com seu tom de ironia. Posso até, afetada 

pela arrogância (enquanto condição humana) que me constitui me portar desse modo 

arrogante-sabedor em alguns momentos na vida. Mas aqui, tento não. Em alguma linha 

talvez, em muitas quem sabe... Mas aqui, justamente aqui, neste ponto, o que faço é 

valer a palavra da pesquisadora e autora que se enuncia no gênero tese e que nesta 

escritura compartilha aquilo que compreende. Veio para me ridicularizar? A que custo 

se intromete nessa entrevista? 

 

– Quieto, por enquanto, disse eu! E se... Não foi o caso, mas e se estivesse vindo 

para te ridicularizar? Não é a senhora que se põe em defesa das coisas menores, 

desprezadas e ridículas? De toda forma confesso que ultimamente tenho 

andado com minhas taxas descontroladíssimas, minha glicose está um horror!  

Tenho de fato andado com o nível de acidez às alturas e se lhe causei algum 
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desconforto, desculpe-me. Venho para problematizar. Sou a liga, lembra? De 

que valem teus gravetos, tuas penugens, fiapos, seja lá o que for, se não tiveres 

liga para arrumá-los? Sou o que aproxima um texto do outro para que na 

fricção entre os pontos de contato nasçam novos sentidos! Te provoquei para que 

afirmasse teu papel com todas as letras. (respondeu o cuspe, entre bolhas) 

 

– Tudo bem. Mas você foi infantil com essa coisa de ―Sabe-tudo‖, desnecessário!  

 

– “INFANTIL”? (pergunta gargalhando alto o cuspe, com ares de arapuca!) 

 

– Está certo! Pode parar! Já ganhou! Usei pessimamente mal a palavra! Expressei-me 

como se expressam aqueles que desqualificam as crianças quando chamam de infantil a 

tudo aquilo que consideram tolice! Satisfeito? Mas entendo teu papel e não vou ficar 

aqui a escrever uma novela entre uma pesquisadora e seu cuspe... 

 

– Desculpe interromper, mas seria uma boa ideia! Veja, tenho até uma sugestão 

para o Título: “Os Pesquisadores Também Cospem!‖ (brinca o cuspe engracejando 

o clima) 

 

– Sorte a sua que preciso voltar ao que estava falando e que inclusive em muito 

considero a ―tolice‖. Já estou perdendo o fio da meada! 

 

– Então vamos lá. (encoraja ponteando finalmente o cuspe) 

 

– Estava tratando do sentido que pode assumir a palavra parida no contexto ―in mundo‖ 

sob o ponto de vista e escuta da qual ―in mundo‖ sonoramente remete. A relação se faz 

quando partimos de algumas perguntas, como por exemplo: O que sustenta a ideia de 

seu contrário, a limpeza? Existe algo que seja nesse mundo absolutamente puro? A 

pertinência do contexto da palavra no ―in mundo‖ se dá justamente porque a palavra é, 

em essência, poética, ou seja, contraditória, criadora, aberta, atravessada pela vida 

porque enunciada nela. Porque enunciada na ação responsiva de um ―euoutromundo‖. 
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No mundo e na vida há de ―isto‖ e ―aquilo‖ no mesmo lugar. Refiro-me à palavra não 

esterilizada, mas a palavra suja mesmo, suja de nós e de tudo o que há no mundo. Como 

chega a palavra em teus poemas Manoel? 

 

M.B.: Os rios recebem, no seu percurso, pedaços de pau, 

folhas secas, penas de urubu e demais trombolhos. Seria 

como o percurso de uma palavra antes de chegar ao poema. As 

palavras, na viagem para o poema, recebem nossas tropezas, 

nossas demências, nossas vaidades. E demais escorralhas. As 

palavras se sujam de nós na viagem. Mas desembarcam no 

poema escorreitas: como que filtradas. E livres das tripas 

do nosso espírito
91
. 

 

P.: Neste caso, senhor poeta, caminharemos por veredas opostas. Não concordo que as 

palavras possam ser ―filtradas‖ como me diz. Penso que em qualquer plano, seja no 

campo da poesia, da literatura, das artes plásticas, do cinema, da fotografia... Enfim, 

penso que a palavra ao ser enunciada carrega e carregará toda e tudo da história humana 

na face da Terra, desde o primeiro cenho que se cerrou entre um humano e outro, em 

cada fonema em qualquer língua, posto que toda palavra acessa o grande tempo, visto 

que é, como ensina Bakhtin, um elo na cadeia discursiva e por essência, ideológica. 

Confesso que me sinto meio lodosa ao discordar de ti, mas... 

 

M.B.: No lodo, apura o estilo, o sapo92. 

 

P.: Pois sim! Além do que, se na relação entre o autor (nos termos de Bakhtin) e o 

―herói‖, aquele se posiciona fixamente no plano da identificação em relação a este, 

perdemos a possibilidade de alterar a obra e a vida. Maria Letícia
93

 alarga as 

possibilidades de compreensão quando afirma: “Essa postura de identificação com o 

herói gera uma relação de idolatria: o sujeito se espelha no ídolo, se fecha na sua 

identidade, sem a possibilidade de uma visão transgrediente, gera um encontro 

empobrecido, pois o novo não é percebido!”. Perdemos também a possibilidade do 
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acontecimento estético que, para Bakhtin, se dá num movimento de penetração no outro 

(no herói) e retorno (ao autor). Se eu me fundir com o senhor, Manoel, toda a 

possibilidade de acontecimento artístico será destruída, pois preciso preservar minha 

pessoa como criadora e autônoma. E isso me faz sentir meio que saindo da toca, se é 

que me entende.  

 

M.B: Bicho acostumado na toca encega com estrela94. 

 

P.: E não é? Marisol vive tentando me ensinar isso. O engraçado é que disso a gente 

nasce sabendo, a gente nasce berrando discordantemente, depois somos educados até 

que desaprendemos de discordar. Por outro lado, se estiver se referindo à palavra 

enquanto signo neutro que é, penso que aí teremos um ponto de contato. Senhor 

Volóchinov, o senhor pode nos ajudar com isso? 

 

V.: A palavra não é apenas o mais representativo e puro dos signos, mas também um 

signo neutro
95

. 

 

P.: É nesse sentido a que se refere à palavra, Senhor poeta? 

 

M.B: Há quem recite a palavra ao ponto de osso, de oco; ao 

ponto de ninguém e de nuvem. Sou mais a palavra com febre, 

decaída, fodida, na sarjeta. Sou mais a palavra ao ponto de 

entulho. Amo arrastar algumas no caco de vidro, envergá-las 

pro chão corrompê-las até que padeçam de mim e me sujem de 

branco. Sonho exercer com elas o ofício de criado: usá-las 

como quem usa brincos
96
. 

 

V.: Ela pode assumir qualquer função ideológica: científica, estética, moral, 

religiosa
97

. 
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P.: Sim. É importante marcar com tinta forte esta questão: compreender a palavra 

enquanto signo neutro não significa pensar que esta esteja ―esterilizada‖ de ideologia.  

Ela é neutra porque nela cabem todos os sentidos. E porque cabem todos os sentidos ela 

é aberta. E quanto mais aberta, mais artística a palavra. E, se artística, porque não, 

poética? Nossas palavras estão entrelaçadas com as palavras de outrem, como um ninho, 

e é justamente este emaranhado entre palavras minhas e palavras de outrem, que é 

determinante para o que Bakhtin vem a chamar de ―processo de transformação 

ideológica da consciência individual‖ (2014, p. 145). 

  

Gostaria de agradecer novamente pela possibilidade do encontro com os senhores e de 

encerrar esta entrevista inventada com as considerações de Manoel de Barros sobre o 

que o senhor espera da palavra. 

 

M.B.: Agora só espero a despalavra: a palavra nascida para 

o canto – desde os pássaros. A palavra sem pronúncia, 

ágrafa. Quero o som que ainda não deu liga. Quero o som 

gotejante das violas em cocho. A palavra que tenha um aroma 

ainda cego. Até antes do murmúrio. Que fosse nem um risco 

de voz. Que só mostrasse a cintilância dos escuros. A 

palavra incapaz de ocupar o lugar de uma imagem. O 

antesmente verbal a despalavra mesmo
98
. 

 

Despeço-me de Manoel e de Volóchinov. Fecho os livros. E com o olhar cheio de nada, 

que pode muito bem ser um olhar nadejado, continuo vendo a palavra de Manoel, ou 

melhor, a ―despalavra mesmo‖. 

 

– Você está falando da palavra. Mas mais que isso, dos sentidos da linguagem, 

sua origem, sua constituição. É uma oportunidade para olhar a obra do Manoel 

e trazer sua compreensão das questões. Acho que podia ouvir mais o poeta. (diz 

o cuspe transvidente) 
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– Está bem, seguirei sua orientação. Mas antes preciso saber se o poeta ainda deseja  

continuar no que agora se transforma em conversa. Se for de seu interesse Manoel, fale-

me mais a respeito da despalavra. 

 

– Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da 

despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter 

qualidades humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ter 

qualidades de pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem 

ter qualidades de sapo. Daqui vem que os poetas podem ter 

qualidades de árvore. Daqui vem que os poetas podem 

arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem 

humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar 

o mundo com as suas metáforas. Que os poetas podem ser pré-

coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos. Daqui vem que os 

poetas podem compreender o mundo sem conceitos. Que os 

poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por 

afeto
99
. 

 

– Daqui vem que a criança é palavra poética encarnada não é mesmo?  

 

– As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por 

crianças
100

. 

 

- Sim! Por favor, me diga mais sobre isto. 

 

- No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio 

do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a 

criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não 

sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para 

som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele 
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delira. E pois. Em poesia que é voz de poeta, que é a voz 

de fazer nascimentos – o verbo tem que pegar delírio
101

.  

 

- Por isso... 

 

- Eu briguei naquele menino com uma pedra... Crianças 

desescrevem a língua. Arrombam as gramáticas. (como um 

cálice lilás de beco) 
102
. 

 

– Por isso insisto em afirmar a criança enquanto sujeito poético. A criança encostada na 

árvore é ela, a própria árvore... 

 

– Um instante... Desculpe interromper novamente, mas veja, já ouvi você dizer 

que afirma a criança enquanto sujeito poético e também a ouvi dizer que a 

criança é a própria palavra poética. Você está se referindo à mesma coisa? (estala 

o cuspe pegajoso) 

 

– Sua pergunta é importante. É que se me deixo guiar pela sociologia da infância que 

afirma a criança enquanto sujeito cultural, pela geografia da infância que a afirma 

enquanto sujeito geográfico, sinto-me propensa a vir de cá, do campo da Filosofia da 

Linguagem, afirmá-la enquanto sujeito poético. De acordo com essa lógica penso que 

tal afirmação faz sentido. Por outro lado no avançar dos estudos que se situam no 

campo da Filosofia da Linguagem de Bakhtin, percebo que cabe questionar se a criança 

é um sujeito cultural, posto que parece ser ela própria, cultura; assim como vale 

repensar se também não seria ao invés de sujeito geográfico, a própria geografia; nesse 

sentido também é pertinente pensar a criança, não enquanto sujeito poético, mas 

enquanto a própria palavra poética encarnada.  

 

– Está buscando definir a criança? (burrifa o cuspe) 
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– Não. Estou atenta ao risco de cair no perigoso desejo de capturar e definir a criança 

como tão fortemente procurou-se fazer no campo da psicologia, por exemplo, e por isso 

alerto: tal intencionalidade é no mínimo violenta, posto que em grande medida serve 

para fins de colonização dos modos de ser da criança. Quando afirmo a criança de um 

modo ou de outro, não se trata de uma afirmação que busca definir a criança nisto ou 

naquilo, mas que segue no sentido de dizer do percurso interpretativo que a 

compreendo. Insisto que a ideia de criança deve permanecer na sua condição 

indecifrável. Considerar, por exemplo, que a criança erra ao dente a palavra, não se trata 

de aprisionar a criança nesta condição definindo-a, mas por outro lado de problematizar 

este ―errar‖, uma vez que nele está a força libertária que racha a superfície plana e linear 

donde se asfalta a palavra. Pode ser da finura de um fio de cabelo essa brecha, mas no 

encontro com outras e outras fissuras, a explosão!  

 

– As palavras guardam em si a força da multiplicidade. Quanto mais se contém 

a palavra, maior a força explosiva, maior a explosão. (dá liga, o cuspe) 

 

– Sim, entendo... Espere um pouco, preciso fechar a janela, olha isso! Como venta! Veja 

o estado em que ficou minha mesa! O teclado do computador! Num sopro resolvo com 

essas folhinhas secas coloridas de ferrugem. Agora sim, vamos continuar. Estava 

pensando... 

 

– No seu cabelo! 

 

– Como? O quê, no meu cabelo? 

 

– Tem uma coisa grudada na sua franja. Não vê? 

 

– Claro que não! Deve ser folha, aposto! O que é? 

 

– Não sei bem daqui, mas parece uma pluminha bem pequenininha, ou melhor, 

parece um guarda-chuvinha, com um cabinho e uma coisinha na ponta, passe a 

mão para ver. 
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– Ah sim! É uma semente de dente-de-leão! Vou tirá-la, espere. Agora sim, vê? 

 

– Por que tirou a coitada? Estava bonitinha em seu cabelo! 

 

– É que tenho medo de que ela caia neste ninho. Tenho medo de sementes em ninhos. 

Nem todas as sementes podem vir parar em ninhos. Dente-de-leão é uma semente que 

com o vento busca lugar de cair e brotar; vai que ela caia aqui e cisme de ficar, vai que 

enraíze?  

 

– Tolice! Já viu ninho brotado? 

 

– Na verdade não, mas ninhos são muito bem construídos por passarinhos e eu ainda 

não cresci para passarinho! 

 

– Ñ te me est d passa ... 

 

– Desculpe, mas pode repetir? Pode também falar um pouquinho mais alto? 

 

– Ela fala francês? 

 

– Não deu para saber ela falou muito baixinho, repita, por favor, Vossa Delicadeza! 

 

– Ñ te me est d passa!  

 

– Não me parece francês Cuspe. Senhor Manoel, o que acha dessa palavra? 

 

– A palavra é bonita e selvagem. Não está registrada nos 

léxicos. Ouço nela um rumor de espinheiro com água. Tem 

tudo para ser ninho e altar de um socó-boca-d’água
103
. 
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– É q fa e idiole interrompi. 

 

– Ah! Sim! Só agora compreendi quando falou baixinho: ―Ñ te me est d passa!‖, 

―não tenha medo estou de passagem!‖ foi isso não foi? Ela fala em idioleto 

interrompido! Sentem esse cheiro de provisoriedade? Suas palavras que não têm ―fim‖. 

São palavras incompletas, inacabadas!  

 

– Sã pala co e  

E so o própri inacabamen  

Po iss so etern  

Mi eternida ve d q e nunc so 

Est semp sen n cadei infini d vi 

So u coi m aber 

Ñ conclu nunc 

M condi d semen                               

Guar a fl 

M condi d fl 

Guar o alimen 

M condi d alimen 

Guar o estru 

M condi d estru 

renas 

pala sã co e                    

 

– Sim, tuas palavras são como tu. Mas mais que isso, as palavras, cada uma delas, são 

como tu.  
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– Não compreendi nada do que ela disse. Pode ter a generosidade de me 

ajudar? 

 

– Em cada palavra, pelo que percebi, falta a última letra ou a última sílaba. Por isso são 

palavras inacabadas. São literalmente palavras em aberto. Veja: 

 

 

Sã pala co e                      São palavras como eu 

E so o própri inacabamen          Eu sou o próprio inacabamento 

Po iss so etern                   Por isso sou eterna 

Mi eternida ve d q e nunc so     Minha eternidade vem de que eu nunca sou 

Est semp sen n cadei infini d vi   Estou sempre sendo na cadeia infinita da vida    

So u coi m aber                  Sou uma coisa em aberto 

Ñ conclu nunc                    Não concluo nunca                  

M condi d semen                 Em condição de semente                             

Guar a fl                         Guardo a flor 

M condi d fl                      Em condição de flor 

Guar o alimen                    Guardo o alimento 

M condi d alimen                 Em condição de alimento 

Guar o estru                     Guardo o estrume                  

M condi d estru                  Em condição de estrume 

Renas                            Renasço 

pala sã co e                      Palavras são como eu                   

 

– Consegui compreensão não por decifração, mas porque me permiti deslizar para o  

pequeno grande mundo de tais sementinhas. Não têm um nome ―próprio‖ e sua flor 
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pode ser chamada de ―Taraxacum Officinale Serralha Radiche‖, Dente-de-leão-dos-

jardins, Falsa-serralha, Chicória-silvestre, Alface-de-cão, Alface-de-coco, Soprão, 

Salada-de-toupeira, Amargosa, Amor-dos-homens, Chicória-louca, Pára-quedas, Radite-

bravo. Fiquei sabendo que vieram da europa [engraçado quando escrevo europa com 

letra minúscula o corretor corrige indicando que é com maiúscula, o mesmo não 

acontece quando escrevo américa], talvez por isso, Cuspe, você tenha pensado que ela 

falava em francês... Dizem também que constantemente é confundida como erva 

daninha, pelo modo pouco exigente com que se espalha e brota, o Dente-de-Leão é uma 

flor frequentemente dizimada por sua aparente desimportância. Se autossemeam todos 

os anos com a ajuda dos ventos vindos da natureza e das crianças que as assopram e as 

libertam de seus pompons de paina que as avizinham num delicado buquê. Tudo isso 

me disseram, mas só faço pensar na sua condição de abertura, de permanente 

provisoriedade, só a compreendi porque fui ao seu encontro no contexto de sua 

existência, do seu existir paina, onde sua palavra faz sentido. Manoel estava certo, esse 

dentinho-de-leão tem tudo para ser ninho e altar, porque é como a palavra em sua 

potência e vacuidade. 

 

– Fernanda, cate os livros que você avizinhou, chame outros para esta conversa, 

a vacuidade é uma face da palavra que muito se aproxima do conceito de 

ambivalência que Ponzio ensina. Mas sobre vacuidade penso que o professor e 

filósofo Carlos Skliar podem nos ajudar. 

  

– Experiências com a Palavra: notas sobre Linguagem e Diferença. Está aqui! Do que se 

trata quando falamos em vacuidade das palavras? 

 

 – A vacuidade das palavras não é outra coisa que a marca de seu sem-sentido 

precedente.
104

 (responde Carlos Skliar por baixo dos caracóis de seus cabelos) 

 

– A palavra enquanto signo isolado da cadeia discursiva não alberga por si só um 

sentido. Não existe um sentido prévio no corpo de uma palavra, há justamente um 
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vácuo. Um vão. Um espaço aberto onde a palavra emprenhe de sentidos outros na 

relação com outra palavra que a responda.  

 

– Sem o encontro da palavra com a palavra que a compreende, a palavra não apenas 

não pode compreender a si mesma, ela sequer subsiste por si mesma.105 (infere 

Augusto Ponzio depois de ajeitar galantemente seu colete de lã vermelha) 

 

– Essa perspectiva, senhores, destrona a lógica clássica que estabelece a relação entre 

linguagem e a decifração num tempo onde o regime dos signos se tornou binário e 

quando a significação foi refletida na forma da representação. Como um signo pode 

representar o que significa? A esta questão a idade clássica responde através da análise 

da representação enquanto que o pensamento moderno responderá pela análise de 

sentido e da significação. 

 

– A nomeação é um ato violento, negação da vida, “assassínio diferido (Blanchot)”. O 

engano da linguagem no duplo sentido, que engana e se engana, consiste em iluminar, 

em distinguir em definir as coisas, mas nesse modo não faz outra coisa a não ser, 

justamente mantendo-as, parando-as, agarrando-as no nome e no conceito, apertar a 

ausência na ilusão da presença. A linguagem obtém a presença da coisa, recusando a 

própria vida, a própria presença. O nome da coisa nos dá o significado da coisa, a sua 

identidade, negando dela a existência peculiar, singular, negando dela a alteridade. 

(arrebata Ponzio com seu falar penetrante)
106

 

 

– Que a palavra parede não seja símbolo de obstáculos à 

liberdade nem de desejos reprimidos nem de proibições na 

infância etc. (essas coisas que acham os reveladores de 

arcanos mentais) Não
107
. (complexifica Manoel de Barros) 

 

– Porque em cada palavra há vacuidade e vazio. Distanciamento e 

amorosidade. Tempo e vento. Uma palavra que se diz, ao mesmo tempo, uma 

                                                           
105

 PONZIO 2010, p.81. 
106

 PONZIO 2010, p.81. 
107

 BARROS, Manoel de. Poesia Completa. 2010, p. 261. 
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palavra que se desdiz. A marca da palavra é, apenas dita, a vacuidade da 

palavra108. (encaracola Skliar) 

  

– Não tenho condições de interferir, a vizinhança de suas vozes ecoa enunciando algo 

que de minha parte, se eu tentasse intrometer-me, cairia no erro do desejo de agarrar. 

Contudo me permito dizer do que compreendo: a palavra enquanto signo aberto  

provisório, inacabado, ambivalente (e em virtude de sua capacidade de acolhimento e 

alteridade, em constante movimento de transformação) materializa o dado e o criado no 

enunciado verbalizado. Estou no caminho certo, Bakhtin? 

 

– O dado e o criado no enunciado verbalizado. O enunciado, 

nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo já 

existente fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo 

que não existia antes dele, absolutamente novo e singular 

e que, ademais, tem relação com o valor (com a verdade, 

com a bondade, com a beleza, etc.)109. (Ensolara e assombra Bakhtin) 

 

– Por isso é impossível encarcerar a palavra na perspectiva da representação. Luciano 

Ponzio nos traz o conceito de ―afiguração‖ em resposta à perspectiva da representação 

em sua pesquisa pictórica, cuja questão ele mesmo poderia nos dizer... 

 

– Falamos de “pesquisa pictórica” porque aquilo que nos interessa confrontar com 

a concepção estética de Bakhtin e a atividade artística voltada para criar passagens 

no interior do ordinário visível, vislumbres que circulam delimitam o mundo 

“real”, o mundo da “representação”. [...] A questão diz respeito à concepção e ao 

emprego dos signos, e é, portanto, de ordem semiótica. E o signo que está 

diretamente envolvido na pesquisa pictórica, interessada não na representação, 

mas na afiguração, é o ícone 110. (Contribui o professor Luciano Ponzio enquanto suas 

sobrancelhas brincam de gangorra) – Márcia Concencio pesquisa e disserta sobre a 

possibilidade de renovação do conceito de afiguração, trazendo-o para um novo 

contexto, não é mesmo Márcia? 
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– Na minha dissertação para explicar o conceito de afiguração no contexto da 

alfabetização, eu busquei dialogar com os textos de Luciano Ponzio, que por 

sua vez, dialogava com Peirce, Barthes e Bakhtin. Nesse diálogo, pude 

compreender que o signo tem aquelas três valências: simbólica, indicial e 

icônica. As duas primeiras valências levam ao “fechamento” ao “já dado” e 

afirmam o caráter representacional do signo. A terceira valência é a dimensão 

do signo que não é representável, que não representa, mas se assemelha, 

afigura. Sua função no signo é a de favorecer a criação, a invenção, o 

deslocamento, fazer ver o que ainda não existe! Assim a representação está 

relacionada às valências simbólica e indicial. E a afiguração está relacionada à 

valência icônica.  No contexto da alfabetização e meu trabalho, busquei fazer 

crítica da redução do ensino da língua escrita à sua dimensão representativa, 

instrumental. Dimensão importante, que não deveria ser tratada como forma 

única, mas facilitadora para aquilo que é caraterística específica da espécie 

humana: criar, fazer ver o novo, fazer escrituras. (ensina Márcia em palavras de 

som azul, disfarçadas de joaninha)
111

. 

 

– A palavra poética como enunciado na cadeia discursiva não reproduz o que se vê, mas 

torna possível ver. Faz nascer uma nova existência. Esta pesquisa se avizinha com os 

estudos de Luciano e com os seus, Márcia, na medida em que compreende a palavra não 

como signo que espelha ou representa algo, mas enquanto ícone que afigura, que torna o 

invisível, visível mesmo que no já visto. É o signo que festeja o inédito no comum pelo 

seu caráter icônico, dialógico e alteritário. É a ―despalavra mesmo‖.   

 

– A despala nasc n desv! (assopra a sementinha) 

 

– Isso! Mas quem mais desvê a palavra? Saio à cata, jogo na rede: ―palavras ilegíveis‖, 

―inefável‖, ―ágrafo‖. E entre tantas... Dois nomes: Mirtha Dermisache e Roland Barthes. 

Com este já havia me encontrado, mas com ela, jamais! Tudo escuro! Sigo tateante. Um 

tropeço. Topo em algumas imagens como estas vejam: 
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Pinho, orientada por Marisol Barenco, UFF, Rj.  
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– E fica no ar aqui o porquê desses sentidos relacionados a ele. (espumeia o 

cuspe) 

 

– Não tenha pressa! Espere para compreender os sentidos que persegue... Perceba, estou 

enunciando minha condição de cegueira e quando nesta condição nada é obvio mesmo, 

me acompanhe, veja o que fui encontrando pelo caminho. 
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Mirtha Dermisache. Sin título (Carta), ca. década, 1970. Tinta sobre papel, 26,5 x 17,2 cm. Ejemplar 

único. Cortesía Archivo Mirtha Dermisache (AMD) 
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Mirtha Dermisache. Sin título (Carta), ca. década, 1970. Tinta sobre papel, 28,5 x 20,2 cm. Ejemplar 

único. Cortesía Archivo Mirtha Dermisache (AMD) 
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Mirtha Dermisache. Sin título (Texto), ca. década, 1970. Tinta sobre papel, 28,1 x 23 cm. Ejemplar único. 

Cortesía Archivo Mirtha Dermisache (AMD) 
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Mirtha Dermisache. Diario N° 1. Año 1 (tapa), 1972. Impresión offset sobre papel, 47 x 36,6 cm. Primera 

Edición Jorge Glusberg, Buenos Aires: Centro de Arte y Comunicación (CAyC), 1972. Cortesía Archivo 

Mirtha Dermisache (AMD 
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E por fim, uma carta112
... 
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 Carta de Roland Barthes, 28 de março de 1971. Cortesia de Mirtha Dermisache Archive (AMD). 
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– Não vai traduzir? (insiste o cuspe) 

 

 

– Vou, mas veja, só estou mostrando o que caiu no ninho. Trôpega, esbarro ainda em 

alguns artigos
113

 dos quais destaco: Leer lo no escrito: los grafismos de Mirtha 

Dermisache, por Francisca García (Universität Potsdam); Consideraciones sobre la 

escritura asémica: el caso de Mirtha Dermisache por Belén Gache (Universidade de 

Buneos Aires); e Sobre el Lenguaje y sus Limites: Las escrituras ilegibles de Mirtha 

Dermisache, por Fernando Bruno. Num primeiro instante não os leio. Intuo.  

 

– Mas depois leu? Não entendi porque colocou isso aqui! (desconfioso se zangou 

o cuspe com urgências de sentido) 

 

– Li! Mas antes intuí. Vou repetir, estou apenas dando a ver o que se mostrou para mim, 

no percurso da pesquisa quando comecei a perseguir as palavras inefáveis. Mirtha 

Dermisache cai como uma pluma nesta pesquisa. Cato com o Bico. Não sei se sou eu 

que com a cabeça sacode a pluma presa em meu Bico ou se é a pluma que presa em meu 

Bico sacode minha cabeça. Quem é Mirtha? O que são essas coisas de Mirtha? O que 

tem Barthes a ver com ela? Leio a Garcia, Gache e Bruno na tentativa de responder a 

essas três pequenas perguntas. A começar por: quem é Mirtha Dermisache? O que são 

essas coisas de Mirtha? O que tem Barthes a ver com elas? 

 

– Quem é Mirtha Dermisache? 

 

– Os outros que chamei para a conversa, Francisca, Belém e Fernando me disseram: 

uma mulher que veio a esse mundo no dia 21de fevereiro de 1940 (na Argentina) e se 

foi dele em 5 de janeiro de 2012. Foi artista visual e poeta. Sua arte visual não 

reproduzia imagens e tampouco sua obra foi escrita em espanhol ou em qualquer outro 

idioma. Sua produção única, singular e irrepetível (que nasce na metade dos anos 60), é 
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composta por caligrafias inventadas, ilegíveis, que extrapolam a lógica da representação 

na pintura e escrita.  

 

– Outros poetas vêm propondo a reinvenção do mundo através da reinvenção 

da poesia desde o fim do século XIX, como os cubofuturistas russos Elena Guro 

e Khlébnikov que mesmo mantendo a forte relação com a tradição russa, 

chegavam no antes da palavra para renová-la, renovando assim o próprio 

gênero através da linguagem transmental e a língua zaúm na criação da 

supernarrativa; de Mallarmé, que por exemplo, se preocupa com a distribuição 

do texto pelo espaço; Henri Michaux, que pensou a fronteira entre escrita e 

desenho ao inventar caligrafias; Isidore Isou, que criou o movimento Letrismo; 

Léon Ferrari com os Escritos Deformados. Contudo é Dermisache quem chega à 

“despalavra mesmo”.  O que são essas coisas de Mirtha?  (lubrifica o cuspe depois 

de ter pesquisado também) 

 

– Vamos começar tateando por aqui: Dermisache fez seu primeiro livro
114

 em 1967, 

com aproximadamente 500 páginas, que mais tarde foi dividido em duas edições 

separadas. Trata-se de um livro aparentemente comum. Contudo não há título, 

referência à autora, índice, capítulos, fotografias, ilustrações, apenas uma primeira 

página em branco seguida de uma série enorme de escritos ágrafos que ocupam todo 

livro. Em algumas páginas podemos encontrar algo que se assemelha a estrutura 

formal da escrita, incluindo linhas, parágrafos, quebras de linha e espaçamento. Em 

outras, nos deparamos com elementos próximos à pintura e ao desenho livre, 

estruturas circulares, de orientação vertical ou diagonal, ou totalmente abstratos e 

irregulares e podem ocupar um espaço muito pequeno da página ou tomá-la 

completamente.  

 

– Até aqui tudo bem, mas o que tem Barthes a ver com ela?  
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– Mirtha Dermisache trabalhou duro nessas grafias, ano após ano. Em meados de 1971 

Roland Barthes as conceituou como "escritos ilegíveis", modo com que até hoje seu 

trabalho é reconhecido. Naquele ano, Barthes enviou a ela a carta que catei com Bico. 

 

– Posso simplesmente dizer o quanto estou impressionado, não 

apenas pela grande qualidade plástica de seus golpes (isso não é 

irrelevante), mas também, e acima de tudo, pela extrema 

inteligência dos problemas teóricos da escrita que seu trabalho 

implica. Você conseguiu produzir uma certa quantidade de 

formas, nem figurativas nem abstratas, que pudessem ser 

colocadas sob a definição de escrita ilegível, que propõe aos seus 

leitores, não apenas as mensagens ou as formas contingentes da 

expressão, mas a ideia, a essência da escrita. (em voz escrita de Barthes 

à Mirtha) 

 

– Ah! Então é isso... Barthes de certa forma confere sua contra-assinatura (no 

sentido de Derrida) ao trabalho dela!    

 

– Contam que Dermisache reagiu dizendo:  

 

– “A partir desse momento, eu entendi o que estava fazendo. Para mim, foi 

como ele me explicou o que eu fiz”
115

. (responde Mirtha em voz de doce memória)   

 

– Essa sensação de reconhecimento que só o outro pode dar... As palavras de Barthes 

enunciam esse reconhecimento, como um abraço que somente o outro pode dar. O que 

você chamava de ―grafismos‖, Mirtha, ganha daí em diante o nome de ―escritos 

ilegíveis‖.  
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– Derrida, que te conscientiza de teu estado de cegueira, sustenta que os 

gestos, sua repetição, seu ritmo, convergem em uma expressão 

prélinguística116. Com apoio em Derrida podemos afirmar que Dermisache não 

representa, afigura. Teria ela chegado ao antesmente da palavra? Talvez, a 

despalavra mesmo?  

 

– Ou seriam os traços de Dermisache, figuras meramente ilustrativas? Garatujas sem 

sentido? Têm alguma função? Para que serve uma palavra que não pode ser lida? Pode 

alguém escrever o que não se lerá?  

 

– Já sabe que não são. Então é melhor ir para o ponto que quer: afirmar que 

não são nem figuras nem ilustrações, nem garatujas, que não têm função 

porque são da ordem do artístico, o infuncional de Ponzio. 

 

– Bakhtin e Manoel de Barros criticam o paradigma cientificista que sustenta a ideia 

meramente funcional e representativa da palavra. Ao lado deles, Valentin Volóchinov, 

Roland Barthes, Jacques Derrida, se posicionam fortemente de modo contrário à 

concepção da linguística tradicional de que a palavra – oral ou escrita - tenha uma 

função meramente comunicativa. No Prazer do Texto, Barthes enuncia em defesa de 

que a verdade da escrita não está em seu caráter funcional ou em sua eficácia 

comunicativa. 

 

– Trata-se, por transmutação (e não somente por transformação) 

de fazer surgir um novo estado filosofal de matéria 

linguageira117. (desvê Barthes) 

 

– A linguagem proposta por Dermisache se opõe à ideia de utilidade e função. Seus 

traços propõem esse tal estado filosofal a qual Barthes se refere na medida em que 

permite novas existências questionando ao mesmo tempo a lógica de representação e 
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significância coisificante entre as palavras e as coisas. As existências (grafias) de 

Mirtha problematizam a própria possibilidade de comunicação e seus limites. 

 

As escritas ilegíveis de Mirtha Dermisache não dão acesso ao percurso interpretativo 

de identificação, ela abre possibilidades para a compreensão respondente. Diante da 

obra da artista, não nos é possível identificar alguma coisa, mas por outro lado, nos é 

possível responder a ela. Não tratamos ―reposta‖ no sentido daquilo que se dá diante a 

um estímulo, mas de algo que implica num ato de alteridade dialógica, implica uma 

tomada de posição, onde interpretado e interpretante são ao mesmo tempo, como 

ensina Augusto Ponzio (2007), pergunta e resposta em um diálogo.  

 

Dermisache me chama a olhar sua obra com os olhos que Luciano Ponzio (2019) 

lança sobre a obra de Bakhtin, Maliévich e Chagall em seus estudos sobre ícone e 

afiguração, anteriormente trazidos nesta escritura. Luciano se baseia na concepção de 

estética bakhtiniana que em suma, nega a ideia de representação, imitação, identidade 

e de reflexo com apoio na ideia de afiguração que tem relação com o que está visível e 

invisível, num fazer que não repete o visível, mas que chama a ver o que ainda não se 

vê. 

 

 – “Aquilo que se vê, evoca algo que não se vê, a presença diz a ausência, aquilo 

que se oferece remete a algo fugidio”
118

.  (ajuda Luciano) 

 

– Nesse sentido a afiguração tem um caráter icônico, ou seja, ícone é um signo que vai 

para além da cópia ou repetição, e por essa face alargadora requer a capacidade de 

acolhimento e alteridade daquele que diante da obra se põe em resposta atribuindo a 

ela novos sentidos. Os estudos de Luciano Ponzio me auxiliam a compreender as 

escritas ilegíveis de Mirtha Dermisache enquanto obra artística inacabada porque 

aberta a um número infinito de interpretantes.  

 

Percorrer o percurso interpretativo da Filosofia da Linguagem bakhtiniana me permite 

compreender a palavra ou a despalavra, enquanto material sígnico aberto e ideológico, 

porque criada pelo sujeito no contexto social e que não tem função meramente 
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representativa. Neste sentido a palavra é, por princípio, poética, visto que não tem 

função, mas tem valor criador, transformador, explosivo. Concordam? Cuspe? 

Manoel? Onde estão todos? 

 

– Talv m out grave! 

 

– Ah minha queridinha, devem estar mesmo em outro graveto, vamos também? Ainda 

bem que você ficou. 
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GRAVETO 10 

 

PODERES DE ERA E TRIBOLUMINESCÊNCIAS  

EM PALAVRAS POÉTICAS OUTRAS 

 

- Antes a gente falava: faz de conta que este sapo é pedra. 

E o sapo eras. Faz de conta que o menino é um tatu e o 

menino eras um tatu. A gente agora parou de fazer comunhão 

de pessoas com bicho, de entes com coisas. A gente hoje faz 

imagens. Tipo assim: Encostado na porta da tarde eu estava 

um caramujo. Estavas um caramujo – disse o menino porque a 

tarde é oca e não pode ter porta. A porta eras. Então tudo 

faz de conta como antes
119

? 

 

– Pode que sim, Manoel, mas só se Era...―Finge que eu era mãe e que tu era filha. 

Finge que eu tinha saído para trabalhar... aí finge que tu chorou, vai...‖ diz a criança 

fingidora a outra em meio à brincadeira de recreio. Parafraseando outro poeta, o Pessoa, 

eu diria que a criança é uma fingidora e finge tão completamente que fingindo cria, 

enquanto pensamos que deveras mente. O que aqui compreendo enquanto ―poder de 

Era‖ aprendo contigo, Manoel. Poder de Era nada mais é se não a potência criadora ou, 

como ensina Augusto Ponzio, sobre a capacidade secundária de modelação, e seu 

caráter inventivo. E não é somente em Ponzio que encontro suporte para afirmar a 

criança enquanto sujeito poético ou palavra poética encarnada (porque sujeito que cria) 

gostaria de dizer isto, gostaria de dizer com outras vozes que em diferentes momentos e 

contextos entram em fricção neste diálogo. 

 

Tenho aqui alguns achados que gostaria de compartilhar, refiro-me a um coro de vozes 

outras espalhadas em diferentes obras, que com o Bico – porque de modo cuidadoso e 

seletivo – ponho-me a catar (à moda ave), aninhando fragmentos de textos, que gostaria 

de chamar de ―fiapos‖. Estes fiapos depois de aninhados, uma vez em contato uns com 

os outros, fazem nascer novos sentidos que permitem ver a criança enquanto sujeito que 

compreende responsivamente e se enuncia criando novas possibilidades de ser e estar no 
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mundo com sua palavra poética (ou de outra/mesma maneira, palavra poética 

encarnada). 

 

A representação é um efeito que diante da Filosofia da Linguagem se evapora. 

Refletimos e refratamos simultaneamente qualquer fenômeno. Refletimos representando 

um acontecimento e refratamos distorcendo-o pelo nosso valor único e irrepetível, pela 

nossa visão de mundo. Recriamos o que, ao mesmo tempo representamos, logo, o que 

representamos nunca vem ao mundo do mesmo modo. A repetição pura jamais se 

realiza, posto que não existe o que não mude. Nesse sentido o pensamento é de natureza 

responsiva, dialógica e criativa, aprendemos com Bakhtin que a leitura, ou a retomada 

de uma leitura, e até mesmo uma citação é um acontecimento novo e singular no que 

Bakhtin vai chamar de ―vida do texto‖. Cada acontecimento retirado do seu contexto, e 

enunciado em um novo contexto faz a festa da renovação. É à tua moda Manoel, o 

desver e o transver.  

 

– [...] O olho vê, a lembrança revê e a imaginação 

transvê
120
. 

 

Fiapo I 

 

Começo com um fragmento de leitura catado de Walter Benjamim
121

. Intitula-se: 

CRIANÇA ESCONDIDA. Esta escritura é a última de uma sequência de pequenos 

outros textos. Pode parecer estranho, mas gostaria de começar este diálogo com 

Benjamin de trás para frente. ―A criança que está atrás da cortina torna-se ela mesma 

algo ondulante e branco, um fantasma.‖ [...] ―E atrás de uma porta ela própria é porta, 

está revestida dela como de pesada máscara e, como mago dote, enfeitiçará todos os que 

entram sem pressentir nada‖ (BENJAMIN 2012, p. 40). Bico este fiapo e encontro a 

afirmação da criança enquanto sujeito poético, posto que na sua relação com o mundo 

não está somente a repetir aquilo que vê. Ao tornar-se ela mesma cortina ou porta, cria 

neste instante outro modo de existir. Existe daí em diante ondulante e branca, ou o que 

quer que seja, com toda sua verdade.  

 

                                                           
120

 Trecho da Poesia As Lições de R.Q, 2010, p. 349-350 – Poesia Completa. 
121

 Rua de Mão Única 2012, p.40. 
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 As escritas que antecedem à do fiapo que trouxe a ver estão por Benjamim aninhadas 

numa escritura intitulada AMPLIAÇÕES, nela pequenos textos enunciados em um 

parágrafo cada um, seguem a ordem: CRIANÇA LENDO que em resumo afirma a 

criança enquanto sujeito capaz de imersão, densidade, confiança e deslimites na relação 

com a leitura onde, segundo ele, a criança... ―É indizivelmente concernida pelo 

acontecer e pelas palavras trocadas e, quando se levanta, está totalmente coberta pela 

neve do lido‖ (BENJAMIN 2012, p.37). A criança de Benjamin é capaz de mergulhar 

confiosa e desmedidamente no interior de um livro e dele emergir encharcada.  

 

Em A CRIANÇA QUE CHEGOU ATRASADA, Benjamim acastela o poder de criação 

de uma nova existência, uma existência invisível da qual muitas vezes necessita a 

criança para sobreviver às possíveis consequências do ―insulto‖ e assim... ―Como uma 

pobre alma à meia noite, ela faz ruído a cada passo, e ninguém a vê. Se então se senta 

em seu lugar, ocupa-se mansamente até o toque do sino. Mas não há nenhuma benção 

nisso‖ (2012, p.38). Há de invisibilidade produzida. Digo da invisibilidade como 

estratégia ou consequência do apagamento e da coisificação que se dá nas relações de 

poder entre um e outro. Mas há também da invisibilidade criada. Trata-se de certo tipo 

de invisibilidade poderosa. De um poder de estar, sem ser visto, de invisibilizar-se. Este 

existir invisível, em muitos contextos, é uma questão de sobrevivência.   

 

Benjamim olha enviesado para os menores atos, para os mais aparentemente mecânicos, 

como o alimentar-se, por exemplo, e em CRIANÇA MASTIGANDO, ―des-cobre‖ um 

sentido radicalmente novo... ―Na fresta da despensa entreaberta penetra sua mão como 

um amante através da noite [...] A mão, Don Juan juvenil, logo penetrou em todas as 

celas e aposentos, deixando para trás camadas que escorrem e massas que fluem: 

donzelice que se renova sem queixa‖ (2012, p. 38). Para Benjamim a mão Don Juan 

juvenil em busca de alimento tece uma relação poética de sedução, conquista e prazer 

com as guloseimas que geralmente estão guardadas ―fora do alcance da criança‖. 

Recordo-me das inscrições nos rótulos das embalagens de produtos e medicamentos que 

indicam ―este produto deve ser mantido fora do alcance das crianças‖. Esta advertência 

contém uma sabedoria acerca das crianças, pois é como se também nos dissesse, ―as 

crianças vão explorar‖. Parece que quanto mais ―fora do alcance‖, mais sedutoras e 

mais elaboradas são as estratégias para o alcance. Daí que pode acontecer de a lixeira 

ser virada de boca abaixo para servir de base para a escalada, em cima da lixeira, três 
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livros, uma almofada, tudo apoiado no móvel, cujas gavetas servirão de escada para 

superar a altura a qual separa o objeto de desejo quase inatingível das mãos da criança. 

 

―Há muito o eterno retorno de todas as coisas tornou-se sabedoria de criança, e a vida, 

uma antiquíssima embriaguez de dominação, com a retumbante orquestra no centro, 

como tesouro da coroa [...] O carrossel se torna base insegura. E emerge a mãe, a estaca 

multiplicante cravada, em torno da qual a criança que chega em terra enrosca e amarra 

de seu olhar.‖  CRIANÇA ANDANDO DE CARROSSEL (2012, p.39). Benjamim 

celebra a criança que é capaz de ver o que já se viu há milênios tal como pela primeira 

vez, um modo outro de ver o mundo com olhos de carrossel. A cada volta, volta a olhar 

sua mãe, a cada volta desvolta, desvê, vê de novo, renova! 

 

Ao narrar acerca da CRIANÇA DESORDEIRA, Benjamin mostra aquilo que nossos 

olhos adultecidos costumam enxergar como bagunça enquanto uma apaixonada relação 

entra a criança com esse desejo à moda ave, de catar, de juntar, de colecionar... O monte 

de coisas ajuntadas é um monumento que não se deve arrumar, posto que ―Arrumar 

significaria aniquilar uma construção cheia de castanhas espinhosas que são manguais, 

papéis de estanho que são um tesouro de prata, cubos de madeira que são ataúdes, 

cactos que são totens e tostões de cobre que são escudos‖ (2012, p. 39). Nas gavetas e 

armários, ou em pequenas caixas de papelão, novos mundos e novas existências. Que 

casa que não as tem? No GRAVETO 12 NO MÍNIMO QUATRO PORTAS DE 

ENTRADA PARA A COMPREENSÃO DE UMA OBRA E MAIS UMAS TANTAS 

QUE SE ABRIRAM DEPOIS, conto de uma casa em especial cujas gavetas guardam  

matéria de poesia. 

 

Fiapo II 

 

Em outra obra
122

 Benjamim continua afirmando a criança em sua condição criadora com 

maior ênfase através da sua relação com o brinquedo. Para ele não é o conteúdo 

imaginário do brinquedo que determina a brincadeira da criança, mas ao contrário, para 

ele, ―A criança quer puxar alguma coisa e torna-se cavalo, quer brincar com areia e 

torna-se padeiro, quer esconder-se e torna-se ladrão ou guarda‖ (BENJAMIN, 2012, p. 
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70), Benjamim afirma a criança enquanto sujeito histórico e acrescento: a criança é 

sujeito histórico e poético.  

 

Fiapo III 

 

Augusto Ponzio joga lenha nessa fogueira, elevando às alturas o poder de fogo a esta 

defesa da criança enquanto sujeito poético. Com base no aprofundamento dos estudos 

que realiza no campo da Filosofia da Linguagem, afirma: ―comunicação pressupõe 

modelação‖ (2007, p.16). Ancorado nos estudos aplicados da teoria dos sistemas de 

modelação ensina sobre a distinção de três níveis de modelação, os sistemas primário, 

secundário e terciário. O primeiro está relacionado à capacidade simulativa, trata-se de 

um ―sistema que permite a qualquer organismo simular um mundo de acordo com 

modalidade espécie-específicas‖ (2017, p. 15). Mais tarde, no andar da evolução 

humana, surge o sistema secundário de modelação que podem ser indicacionais 

(reconhecidas em diversas espécies vivas) ou extensionais (da faculdade unicamente 

humana). O sistema de modelação terciário situa-se no campo da abstração de 

modelação do tipo simbólico e pressupõe língua e linguagem.  

 

É para o sistema terciário de modelação como um dos aspectos da semiose da 

linguagem que gostaria de pousar o olho.  Tal especialidade me permite pensar que 

mesmo diante do oficial, do estabelecido a linguagem é a fissura que abre para a 

construção de novos mundos até então impossíveis.  

 

Fiapo IV 

 

Outro cotejo possível encontro em Jean-Paul Sartre. Nesta escritura ele trata da questão 

da subjetividade no campo da filosofia marxista. Trata a subjetividade como um 

―universal singular‖ e busca compreender como as condições objetivas são 

interiorizadas e vividas, para assim defender a ideia de que se constituem de práxis 

coletivas. Para ele a matéria da invenção é o que chama de subjetividade. Nesse 

movimento o sujeito repete constantemente, mas ao mesmo tempo ―não cessa de inovar 

pelo mesmo fato de inventar a si próprio, já que há uma reação do que inventou sobre 

ele mesmo‖ (2015, p. 54). 
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- Pelos meus textos sou mudado mais do que pelo meu 

existir
123
. 

 

– Sim... É isso, Manoel. Bakhtin também parece concordar, veja, Sartre diz: ―Ou seja, o 

essencial da subjetividade é de ela só se conhecer por fora, em sua própria invenção e 

nunca por dentro‖ (2015, p. 54). Bakhtin não trabalha com a ideia de subjetividade, mas 

tentando uma aproximação entre os diferentes pontos de vista, o que Sartre chama por 

subjetividade, Bakhtin compreende por singularidade. Contudo, guardadas as devidas 

distâncias, percebo um ponto de contato, ambos entendem que o reconhecimento dessa 

subjetividade ou singularidade é de natureza dialógica. E Bakhtin enfatiza com tintas 

mais fortes, a importância do outro, ―Só o corpo interior – a carne pesada – é dado ao 

próprio homem, o corpo exterior é antedado: ele deve criá-lo com seu ativismo‖ (2010, 

p. 48), em relação com o mundo e com o outro, tudo o que é ―meu‖ é de natureza 

emprestada. Assim como tu em relação a teus textos, Manoel, escrituras que cria e por 

elas é reinventado, as crianças criam e por aquilo que criam são criadas, renascem ao 

fazer nascer novas formas de existência. 

 

Fiapos V e VI 

 

Estes dois fiapos vieram grudados. São fiapos catados de Bakhtin na obra Estética da 

Criação Verbal, mais especificamente, quando trata do corpo interior, ―O Corpo como 

valor: O Corpo Interior‖. A passagem por estas linhas me leva a pensar em como a 

criança se vê quando as palavras ditas sobre ela não são de amor, quando rimos delas e 

não com elas. Sobre este riso, aninhei no GRAVETO 11 A POESIA FILOSÓFICA DE 

MANOEL DE BARROS EM CONVERSAS COM NINGUÉNS. Contudo gostaria de 

trazer o que em Bakhtin me provoca a responder acerca desta questão. 

 

Os diversos atos de atenção, amor e reconhecimento do meu valor a mim dispensados 

por outras pessoas e disseminados em minha vida como que esculpiram para mim o 

valor plástico do meu corpo exterior. De fato, mal a pessoa começa a vivenciar a si 

mesma de dentro, depara imediatamente com atos de conhecimento e amor de pessoas 

íntimas, da mãe, que partem de fora ao encontro dela: dos lábios da mãe e de pessoas 
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íntimas a criança recebe todas as definições iniciais de si mesma (BAKHTIN, 2010, p. 

46). 

 

Muitas vezes a novidade radical, trazida ao mundo pela criança, é soterrada pelo adulto 

que a tudo subestima e por este motivo de tudo se espanta, como se espanta aquele que 

está diante de um disparate. Em meio às páginas tantas, uma por acaso revisitei. O livro 

estava bem ali, como que a me fitar. Tocava em um, folheava outro e meus olhos vez 

em quando voltavam a nele pousar. Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã me 

aguardava. Mas o que poderia a Loucura me dizer em favor da criança? 

 

Fiapo VI 

 

―Cometer disparates, despropósitos, não é este todo o encanto da infância?‖ 

(ROTERDÃ, 1997, p.14). Na defesa de si e dos velhos, uma consideração sobre a 

criança e seus disparates, também ela, a loucura, nas palavras de Roterdã, reconhece 

esta capacidade enquanto coisa de criança. Porque desestabiliza, fissura, transgride, 

desmancha, derruba, entorna e desarruma a arrumação do mundo que é ofertado a ela. 

 

Fiapo VII e VIII 

 

Rancière enuncia que as coisas que a criança se apropria de modo mais significativo, 

como a palavra, por exemplo, aprende sem que ninguém a explique. A palavra está no 

entorno, está no mundo e segundo ele a criança aprende a lidar com as palavras segundo 

sua própria inteligência. E esta mesma criança que aprendeu a falar por sua própria 

capacidade intelectual e pela relação que estabeleceu com os outros a sua volta, tem sua 

potência negada quando parte para o momento do encontro pedagógico nas escolas que 

têm como base epistemológica o princípio da explicação. Na obra, O Mestre Ignorante, 

Rancière faz uma crítica severa à logica da explicação como base nas relações humanas 

de ensino e aprendizagem. Lógica essa que mantém o sujeito na condição de 

subalternidade. Nessa esfera cria-se a condição de dependência intelectual entre aquele 

que sabe em relação àquele que não sabe. Defende o que vai chamar de emancipação 

intelectual. 
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Os fiapos que junto por último cato de Eduardo Galeano, em O Livro dos Abraços. 

Galeano se faz presente em um pequeno conto intitulado, Arte Para as Crianças. São 

fiapos que amparam com precisão a ideia de que as crianças têm poderes de Era... Que 

as crianças são sujeitos poéticos. 

 

Arte Para as Crianças 

 

Ela estava sentada na cadeira alta, na frente de um prato de sopa que chegava à altura 

de seus olhos. Tinha o nariz enrugado e os dentes apertados e os braços cruzados. A 

mãe pediu ajuda: 

– Conta uma história para ela, Onélio – pediu. – Conta você que é escritor... 

E Onélio Jorge Cardoso, esgrimindo a colher de sopa, fez seu contato: 

– Era uma vez um passarinho que não queria comer a comidinha. O passarinho tinha o 

biquinho fechadinho, fechadinho, e a mamãezinha dizia: “Você vai ficar anãozinho, 

passarinho, se não comer a comidinha”. Mas o passarinho não ouvia a mamãezinha e 

não abria o biquinho... 

E então a menina interrompeu: 

– Que passarinho de merdinha – opinou. 

 

Triboluminescências 

Triboluminescência I 
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Triboluminescência II 

 

Triboluminescência III 

 

 

 

 que são as triboluminescências? Cada fiapo puxado anteriormente, por Manoel 

de Barros, Benjamin, Ponzio, Sartre, Bakhtin, Roterdã, Rancière e Galeano me 

dão pistas para compreender a palavra da criança como ato.  Chamo de 

triboluminescências todo e qualquer ato criativo, inventivo humano, que se materializa 

como se materializam pequenos feixes de luz; é toda e qualquer iluminura que na falta 

de lampejos do estruturalismo, do cientificismo, do tecnicismo, do individualismo, de 

O 
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qualquer ―ismo‖, vagalumeia. É o movimento de luz que se gesta na fricção entre dois 

diferentes, no encontro alteritário, e que se materializa enquanto palavra poética fazendo 

nascer uma palavra outra que alberga em si o grande e o pequeno tempo, a força 

ancestral da palavra na história da humanidade e ao mesmo tempo a força da palavra 

que nasce. Sobre o nascimento, Benjamin diz deste modo:  

 

Mas o momento do nascimento, que é o decisivo, é apenas um instante... Sua 

percepção, em todos os casos está ligada a um relampejar. Ela passa voando, e, 

embora talvez possa ser recuperada, não pode ser fixada, ao contrário de outras 

percepções. Ela se oferece ao olhar de modo tão efêmero e transitório quanto uma 

constelação de astros (BENJAMIN, 2012, p. 119). 

 

Esta palavra/existência em seu estado de triboluminescência carece de escuta e esta é a 

intenção do que vem a seguir neste graveto. 

   

Sabe, quando na escuridão você vê uma luzinha que acende e apaga, que se move como 

se estivesse a te chamar? Certa vez a criança que fui construiu a teoria de que as estrelas 

viviam, durante o dia, escondidas na Terra, elas ficavam espalhadas pelo chão ou em 

pequenas moitinhas de mato, capim ou planta ―ordinária‖. Quando entardecia elas 

subiam ao céu e lá ficavam abrilhantando a noite até o momento do nascer do sol, 

quando despencavam ao chão novamente para o outro dia. Alguém pode até achar que 

se tratava de uma teoria fundamentada na ideia de ciclo da chuva, só que com estrelas 

acontecia. Mas nada disso. Nada sabia de tal teoria. Naquela época ainda acreditava que 

os trovões eram apenas o barulho de quando Deus, na faxina, arrastava seus móveis. 

Sim, de quando Deus arrumava sua casa. Tal teoria tinha rigor, vou tentar dizer melhor. 

Numa tarde, caminhava pelo terreno baldio que havia ao lado de casa quando de repente 

vi uma luzinha piscando. Ela piscava e subia em direção ao céu. Foi uma e depois outra 

e mais outras e mais outras. Umas mais rápido, outras mais lentas. Quando percebi 

estava rodeada de luzinhas que acendiam e apagavam e acendiam. Foi aí que lampejou, 

só poderiam ser estrelas, que outro ser então seria? Qual haveria de ser o ser que de 

noite ao céu iria, todo assim de lamparina? Até que certa tarde, estirada no vermelho do 

chão da varanda, pousou em mim, uma estrelinha. Ela tinha asas, patinhas e pequenas 

anteninhas. Foi só aí que entendi a verdadeira história das estrelas. Percebi de imediato. 

Sem mais fantasia. Que as estrelas quando na Terra se escondiam, disfarçavam-se 
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desses pequenos bichinhos, camuflavam-se nessas pequenas alegorias. O disfarce foi tão 

bom, tão bom, que anos mais tarde, numa página de um livro de ciências, veja só, a 

fotografia de tal bichinho aparecia e mais a seguinte forma o descrevia: [Vaga-lume ou 

pirilampo são denominações comuns de insetos coleópteros das famílias Elateridae, 

Phengodidae ou Lampirydae, notórios por suas emissões de luz fosforescente. As suas 

larvas alimentam-se principalmente de vegetais e outros insetos menores. Também há 

espécies com hábitos terrícolas, que roem raízes e base do caule de plantas. A espécie 

de vaga-lume mais comum no Brasil é a Lampyris noctiluca, na qual apenas os machos 

são alados.] Quanta informação não é mesmo? Mas nenhuma linha sequer sobre sua 

estrelice!  

 

Triboluminescência é compreendida neste trabalho como lampejo, a iluminura de uma 

nova existência que nasce do atrito entre dois ou mais sujeitos que na vida se 

encontram, e se realiza na materialidade da palavra, da imagem, do pensamento. A arte 

nasce deste lampejo, desta faísca e se encontra na enunciação que se realiza através 

destas materialidades. O que enuncia a autora destas imagens que nomeei por 

triboluminescências I, II e III ? O sentido não está na psique da menina que realiza estas 

fotos e tampouco isoladamente nas fotos, mas no modo com que a autora (uma outra 

ela) se comunica conosco através de sua obra
124

 em meio às ―pautas‖ das folhas do 

caderno escolar.  
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 Trata-se de fotografias das páginas de caderno escolar de Sofia enquanto aluna do que chamamos de 

Ensino Médio. 
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Pauta(grade) 

 

Pauta pode ser entendida enquanto linhas horizontais que existem em uma folha de 

papel, cuja função é a de estabelecer e fixar o espaço a ser percorrido. A pauta é a 

primeira ordem imposta ao aluno antes mesmo do enunciado, as folhas de um caderno 

escolar são, portanto ―supostamente em branco‖. Em tempos que já se foram a pauta 

incidia em uma folha de papel com linhas que se colocava debaixo do papel (sem 

linhas) onde por cima se escrevia, para que a escrita ficasse alinhada, ficasse direita. A 

ideia do ―fazer direito‖ sempre esteve presente e de ―escrever direito‖ escorregou para 

―sentar direito‖, ―falar direito‖, ―pensar direito‖ (e/ou vice-versa). A pauta por detrás ou 

adiante da folha, teve/tem sua função: gradear a mão e a pensa. Por outro lado, nem mão 

nem pensa se deixam aprisionar, ambas deslizam por entre as grades, sejam elas 

traçadas pelas pautas ou pelos currículos. Em se tratando dos currículos, esses 

introduzem um sentido outro – não menos controlador – à palavra em questão, pauta, se 

torna uma locução adverbial, uma vez que toma a direção do que está ―em pauta‖, no 

sentido do que deve ser aprendido. Cada rabisco no canto do caderno, cada segredo 

escrito em língua de adivinhar nas últimas páginas, cada coração e cada flecha, cada 

pequena coisa enuncia ao mundo possibilidades outras de resistência e existência. 

 

Triboluminescências outras 

Os gráficos (com)provam 

 

Vimos, por meio deste, atestar o que os gráficos (com)provam. São assim chamados, 

gráficos (com) porque são elaborados (com) as crianças e (com) elas provam no sentido 

de experimentar, de saborear, de sentir o gosto, o cheiro, a textura, os ruídos e sentidos 

que as coisas têm, e neste caso a literatura. Destarte que já era deveras ocasião de haver 

alguns gráficos nesta tese. Ocorre que os gráficos a seguir, realizados por Pedro (10 

anos de idade), Gustavo (10 anos) e Letícia (10 anos), foram elaborados no contexto de 

um projeto de literatura intitulado ―Pra Ler‖ que decorre da troca de livros que 

semanalmente são levados para casa para fins de apreciação e leitura. Ao cabo da 

semana, por meio de um círculo literário, cada um enuncia oralmente a resenha da obra 

lida tecendo comentários e encantamentos. Ao final do círculo deliberamos que 
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deveríamos eleger o livro, personagem e gênero prediletos pela maioria. Para tanto, 

decidimos pela realização de três gráficos: GI – compreende os títulos; GII – 

compreende os gêneros; e o GIII compreende as personagens. A seguir... 

GI: Sobre títulos 

 

GII: Sobre gêneros 
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GIII: sobre personagens 

 

 

Os gráficos (com) provam que: 

1- Dentre os títulos: Odisseia; D. Quixote; Simbá o Marujo; Oliver Twist; O 

Casebre do Fantasma; Hamlet; Ali-Bá-Bá e os Quarenta Ladrões; Sonho de Uma 

Noite de Verão; Robinson Crusoé e o Fantasma de Canterville; Com a maioria 

dos votos o título de melhor livro foi para D. Quixote. 

2- Dentre os gêneros: Aventura; Romance; Terror; Ficção; Poesia; Biografia; 

Fábula; Conto; Suspense e Comédia; Com a maioria dos votos o título de melhor 

gênero foi para Comédia. 

3- Dentre as personagens: Ulisses; Sancho Pança; D. Quixote; Simbá; Oliver 

Twist; Leila, Alice e Débora; Hamlet; Ali-Bá-Bá; Helena; Puck; Robinson; 

Sexta-feira; o Fantasma e Virgínia; Com a maioria dos votos e bastante 

inconformismo, o título de melhor personagem foi para Hamlet. Inconformismo 

porque, segundo Gabriel, ―era para o Sancho ter ganhado, Hamlet só ganhou 

porque João estava fazendo prova‖. Sancho Pança merecia ter ganhado, uma vez 

que dentro da sua própria história já havia, por meio de voto democrático, 

destronado D. Quixote. Confesso que eu, entre outras vozes dissonantes, não nos 
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conformamos (eu e Gabriel), até porque Pedro, que certamente daria seu voto à 

Sancho, faltara naquele dia. 

 

Após a (com)provação dos gráficos Gabriel (10 anos) propõe o seguinte desafio: 

 

– Tia, e se a gente escrevesse uma comédia, que foi a que ganhou, que nem a história do 

D. Quixote, que ganhou de melhor livro, só que com o Hamlet, que ganhou de melhor 

personagem, dentro dela? (Acendeu o mundo, Gabriel) 

 

Proposta aceita, combinamos uma escrita a longo tempo, não se tratava de uma 

atividade, destas que costumamos propor na escola, com tempo e modo determinado, 

cada um escreveria a seu tempo e a seu modo e se quisesse, poderiam trazer seus 

enunciados para a aula no decorrer do processo de escrita para compartilhar com o 

grupo e trocar ideias. Combinamos então: ―escreva uma pequena comédia, inspirada na 

história de D. Quixote onde o personagem principal seja Hamlet.‖ 

 

Passados alguns dias recebo as seguintes mensagens de Gabriel: 
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Em áudio disse ainda: 

 

– ―Oi tia, não vou conseguir fazer um texto pequeno não, por causa que, meu Deus... 

Cada hora, cada linha que eu escrevo, vem mais coisa para escrever, eu não estou 

conseguindo aí eu vou escrevendo, vou escrevendo, não sei nem até onde eu vou parar.‖ 

 

Ao se irem três luas, eis a escritura de Gabriel: 

 

D. Quixote 

 

Após ter uma grande aventura, Dom Quixote chamou seu fiel escudeiro 

Sancho Pança para uma viagem à Dinamarca, pois queria ter um tempo de férias 

com seu escudeiro e seu pangaré. 

Eles chegaram lá na Dinamarca e viram um caldeirão escrito: ressuscite 

alguém! 

Eles acharam meio estranho, pois nunca viram isso, continuaram 

andando até que o Sancho viu uma lanchonete e o Sancho disse: 

– Ei, ei D. Quixote vamos comer um pouco, estou com fome e precisamos 

comer para ficar “fortim”! 

D. Quixote respondeu: 

– Ok, mas é para comer uma quantidade que não seja cara! 

Os dois foram na lanchonete chamada Buteco dos Amigos. 

O D. Quixote pediu dois mistos e o Sancho pediu cinco Big Burger e uma 

Coca, só para ficar gostoso. O rapaz entregou a conta e disse: espero que tenha 

gostado, custou: oitenta e um reais. D. Quixote surtou! 

– Meu Deus!!! Sancho você disse que foi fazer dieta, que era fitnes!!! 

Sancho respondeu: 

– Eu disse que eu queria ser fitnes. 

D. Quixote respondeu: 

– Dá vontade de te matar e não ressuscitar naquele caldeirão! 

O garçom assustado respondeu: 

– Ressuscitar? Então eu irei ressuscitar o meu grande rei da Dinamarca, 

Hamlet filho! 
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Os dois riram da cara dele e falaram que iriam mostrar o caminho para 

ressuscitar o Hamlet. Chegaram lá e o garçom disse Hamlet apareça! O feitiço 

apareceu e o rapaz deu um abraço no Hamlet. D. Quixote e Sancho estranharam 

esse “loirim” com cabelo de banana nanica. D. Quixote perguntou: 

– Ei você com cabelo de banana, você já foi rei? 

Hamlet responde: 

– Mais ou menos, e você faz teatro? 

D. Quixote: 

– Você está “tirando” comigo só porque sou magro, aliás, meu escudeiro é 

o melhor!!! 

Hamlet: 

– Então vamos fazer desafios para ver quem é melhor! 

D. Quixote: 

– Ok, cabelo de banana que fala com uma caveira! 

A primeira atividade era quem corria mais rápido de cem metros e depois 

era um desafio de quem comia mais rápido e no final uma briga de espada 

clássica. Teve mais desafios, no final desses desafios o placar era de três a três, 

empate, sendo que um desafio o Sancho participou (acho que você sabe qual é), 

para desempatar teve a luta de espada e como esperado Hamlet ganhou de 

lavada, pois o Dom, só sabia bater em um moinho de vento, mas Hamlet teve pena 

dele pois foi assim que o Hamlet morreu e não queria que outra pessoa 

morresse. Hamlet estava se divertindo muito com os dois e convidou-lhes para 

participar de seu reino, mas D. Quixote exigiu uma coisa, que trouxesse seu amor 

Dulcinéia para o reino. Hamlet aceitou sua exigência e riu dele pois sabia que o 

Dom Quixote era louco por ela. E tiveram um reino grande e bonito para eles 

viverem. 

Fim 

 

Autor: Gabriel Souza Silva 

 

 

Um candeeiro! Gabriel brincou! Será que, por que brincou, enfiou uma história na outra, 

fez diferentes heróis, vindos de diferentes mundos, tempos e gêneros se encontrarem? 
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Brincando Gabriel alargou a história e rompeu com o tempo linear dos acontecimentos 

no mundo da literatura? Porque brincou perdeu o rumo, ―não sei onde vou parar‖... 

Porque brincou, foi o senhor dos acontecimentos, foi autor. Porque brincar é por 

princípio ato de resposta e criação. Brincar é trabalho duro de criação, de invenção. 

Seria a palavra de Gabriel brincante e criadora que nasce e se manifesta no poder de 

―era‖ e ganha duração no multiverso do ―e se‖? Acontece de a gente não escutar quando 

a criança fala ―e se...‖ porque estamos condicionados a ouvir o ―é assim‖? 

 

Teorema de Pedro 

 

– É assim tia: a partir da lógica que eu inventei do nov... Da tabuada de 

nove, que tu faz o número que tu vai multiplicar por nove vezes dez e 

tira o número que... Tira o resultado, tira o número que tu multiplicou 

do resultado de dez vezes esse número. Aí a gente inventou mais lógicas 

que é do... A da tabuada de oito e a de sete. Como a diferença do oito 

para dez é dois, você dobra o número que você vai multiplicar por oito aí 

tu faz! É... Vou dar um exemplo, oito vezes três, aí tu faz dez vezes três, 

que... Aí tu pega... Que fica trinta e tira seis que tu dobrou o três e fica 

vinte e quatro que é o resultado de três vezes oito e faz a mesma coisa 

assim com o sete, só que aí tu triplica. (enuncia Pedro em meio à 

agitação de meninos em volta da fogueira). 

 

– Oi? (pergunto gélida, sem pensa de entendimentos).  

 

Eis a questão: de onde vem esta falta de possibilidade de compreender um enunciado 

infantil? Trata-se, antes de tudo, das dificuldades da compreensão de um enunciado 

anti-gramatical, ‗descorrigido‘ – no sentido do ‗des‘ de Manoel de Barros, perspectiva a 

qual ‗descorrigido‘ não significa algo errado, mas sobre alguma coisa que está correta 

de outra forma, mais sobre o ―des‖ está aninhado no GRAVETO 16 O NADA NA 

POÉTICA DO POETA – ainda que oral, de um enunciado infantil, onde a ―frase‖ perde 

para o enunciado – o que ele quer dizer está acima do ―como‖ ele escolhe dizer.  É um 

pensamento vivo, a voz alta, para o outro.  
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Parece que a palavra da criança na vida não obedece totalmente às convenções 

gramaticais, não está ―gramaticalizada‖, não está aprisionada aos padrões lexicais da 

língua, fico a pensar se a criança, ao enunciar, não se preocupa com a forma do 

enunciado, mas com o que vai enunciar. Se assim for, esse modo de pensar não coincide 

com o modo de pensar do sujeito adultecido. O sujeito que adultece na escola é de tal 

modo constrangido pelas regras fixas da língua que muitas vezes perde o conteúdo em 

nome da forma. E esse constrangimento começa bem cedo, quando se obriga, por 

exemplo, à criança a escrever com a letra cursiva (ou letra de mão), mesmo que ela não 

tenha ainda condições para isto. Ela é obrigada através da repetição e treino dos 

movimentos a traçar tal letra. E assim como me disse Higor (08 anos) aluno do segundo 

ano, ―prefiro ler porque escrever dói‖ 
125

. Aqui não importa o que se escreve, mas o 

como se escreve. As questões acerca da escrita são muito próximas das questões dos 

enunciados orais, mas gostaria aqui de me deter aos enunciados orais da criança.  

 

Tenho observado na vida e principalmente nas pesquisas com crianças o quanto 

normalmente se destitui de razão um enunciado desse tipo. Ou se ignora, ou se traduz 

em enunciados ao rigor da lógica do adulto, apagando a lógica infantil. Por outro lado, 

como compreender um enunciado que pertence a outra lógica? É possível para o adulto 

abrir mão de sua cultura e mergulhar na cultura infantil para de dentro dela ver o 

mundo? Bakhtin chama de falsa e unilateral a visão de que para se conhecer melhor 

uma cultura outra é necessário esquecer a sua, transferir-se para ela e então olhar o 

mundo com os olhos da cultura do outro. 

 

É claro certa compenetração da cultura do outro, a possibilidade de olhar para o 

mundo com os olhos dela é um elemento indispensável no processo de sua 

compreensão; entretanto, se a compreensão se esgotasse apenas nesse momento, ela 

seria uma simples dublagem e não traria consigo nada de novo e enriquecedor 

(BAKHTIN 2010, p. 365). 

 

 Logo, não se trata de tentar esse tipo de aproximação, inclusive Bakhtin ressalta que 

―no campo da cultura, a distância é a alavanca mais poderosa da compreensão‖ (2010, 

                                                           
125

 Sobre as dores da escrita escrevi em minha dissertação de mestrado intitulada: À captura do Invisível 

em diálogo com os IN-visíveis da sala de aula. 
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p. 366). Esse encontro carece de ser dialógico onde as diferentes culturas não se fundem 

nem se confundem, mas se alargam mutuamente.  

 

É necessário em primeiro lugar reconhecer que embora o enunciado da criança seja de 

outra ordem, contém razão, mesmo que ainda não se compreenda tal razão. Gostaria de 

chamar este ato de ‗confiosidade‘. É preciso confiar que o que a criança enuncia alberga 

sentido. Em segundo lugar, depois de confiar, é preciso dedicar escuta, mas uma escuta 

alteritária, que abraça o contexto, pois só no evento vivo, do qual se é participante – e 

no sentido bakhtiniano, participar é estar em resposta – é que se pode compreender, 

mesmo que parcialmente, uma cultura outra. Só é possível compreender o outro a partir 

da minha resposta, ―o que pressupõe minha participação responsável, e não minha 

abstração‖ (BAKHTIN 2012, P. 66). Por isso escolho, entre tantas possibilidades, como 

plano estético para esta escritura, a via narrativa para afigurar este evento discursivo. 

Não se trata de um enunciado abstrato ou isolado, mas um momento discursivo de um 

acontecimento que se deu entre/com muitos participantes dialogando e criando um novo 

conhecimento no mundo.  

 

Olhando o “retrovisor” para que essa faísca não se perca.  

 

As férias de julho tinham ido. Mas o frio da estação ainda gelava a sala 

de aula. Chegamos eu, a professora e os alunos do quinto ano, à escola 

encolhidos, sonolentos e saudosos, não sei se saudosos da escola em si, 

mas com certeza, saudosos uns dos outros. Nos demoramos em mornos 

e ternos abraços. Fizemos a troca de lugares como de costume (uma vez 

por mês trocamos de lugar para ver as coisas de outros ângulos). Nos 

aninhamos. Vou ao quadro e escrevo a data, tudo indica que será um 

dia lento, penso.  

 

Em meio a pensamentos também lentos, sou interrompida por Arthur 

Medeiros que pergunta, “tia, a gente vai fazer redação sobre as férias?” 

Eu respondo com ar de surpresa, “Não, Arthur, por quê?” Ele, “É 

porque minha mãe disse que apostava que tu ia mandar a gente fazer 



155 

 

uma redação sobre as férias”. Eu, “Até pode, se quiserem, mas não 

havia pensado nisso, pensei que a gente podia conversar”...  

 

E foi que um contou um causo de aqui, outro contou um causo de ali e 

quando vimos estávamos a rememorar não só as férias, mas também o 

semestre que havia passado. Sugeri então que escolhêssemos um livro 

(de componentes curriculares) para que juntos elencássemos os 

componentes (conteúdos) que ainda nos provocassem dúvidas, 

desmemórias...  

 

Até que em meio à paginarada ouço de Gabriel, “tia, a única coisa que 

não me lembro foi aquela tabuada de nove que tu ensinou com a mão”. 

“Ah! Sei... deixa eu te mostrar como é!”, respondi animada. Fui ao 

quadro dizendo, “olha, vou ficar de costas para você, para que a minha 

mão esquerda fique na mesma direção que a sua”. Postei minhas mãos 

abertas no quadro e disse, “então, nove vezes três, contando da 

esquerda para direita, eu abaixo o dedo “três”. Vê? Cada dedo que vem 

antes do dedo que abaixei passa a valer dez e cada dedo que vem depois 

vale um. Então antes do dedo que abaixei eu tenho dois, se cada um 

vale dez, tenho vinte. Depois do dedo que abaixei aparecem sete dedos 

que valem um, então dá sete mesmo. Contando tudo dá vinte e sete, 

nove vezes três é igual a vinte e sete!” Aos sorrisos, Gabriel emite o som 

de uma fagulha: “Ahhhhhhhh!” e completa, “agora entendi”! Se uma 

triboluminescência ou iluminura emitisse um som seria este: 

Ahhhhhhhhh! Aquele A aberto e prolongado que nós emitimos quando 

algo faz sentido, quando enfim tudo se alumeia! 

 

“A de nove é fácil na mão, Gabriel, só faço assim”, disse Leonardo. “Eu 

não faço assim”, enuncia Pedro timidamente. “Tem gente que decora”, 

falou Arthur Pereira. E uma chuva de “eu não decoro” se abateu sobre a 

sala de aula. Na tentativa de estiagem interfiro lembrando que existem 

diferentes modos de saber das coisas e encorajo Pedro, perguntando 

sobre seu modo de saber da “tabuada” de nove.  
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– “Eu também não decoro”, começa em sua defesa. E continua, “é 

assim... tem o nove? Então, eu quero fazer nove vezes quatro, exemplo. 

Então eu penso assim, a gente conta até dez, não é? Então eu 

multiplico quatro (que é o número que eu quero saber) vezes dez que dá 

quarenta. Aí pego o quarenta e diminuo quatro. 

 

– Por que diminui quatro? (Não aguento) 

 

– Porque de nove para chegar a dez falta um. Então multiplico quatro 

por um, que dá quatro mesmo. (responde Pedro graveteando) 

 

– Tá... (me entrego) 

 

– Então? Quarenta menos quatro dá trinta e seis! Nove vezes quatro é 

igual a trinta e seis. (segue o menino em brasa) 

 

– Ahhhhhhhhhh! Entendi! (respondo radiante, literalmente emitindo o 

som da luz) 

 

Foi um tal de tirar casaco, de levantar da cadeira, de falar junto, todos 

em fricção! Gustavo estava com as maçãs do rosto ruborizadas e João 

Gabriel suando. Bernardo só ria. E eu pensando, que pena que Letícia e 

João Rafael não vieram hoje. 

 

– Pedro, tu é um gênio! (alegreia Gabriel) 

 

– É, mas ainda é difícil a de oito, a de sete e seis, porque as outras são 

fáceis, a de um nem falo, a de dois é só contar de dois em dois, a de 

três, de quatro e cinco também são assim... (infere Leonardo com 

preocupaduras) 

 

– Será, que essa ideia do... (começa Gabriel) 

 



157 

 

– Ideia não Gabriel, lógica! (corrige João Gabriel) 

 

– É... Será que essa lógica do Pedro serve para as tabuadas de oito, sete 

e seis? (insiste Gabriel ateando fogo à fagulha de Pedro) 

 

– Será? (pergunto acalorada) 

 

– Bora tentar, tia. (Fala Pedro sacudindo as asas, ou melhor, os ombros, 

ou melhor ainda, fala Pedro sacudindo seus ombros alados) 

 

Entreguei minha caneta de escrever no quadro, o quadro, entreguei a 

aula, o componente curricular, ofertei minha confiança, escuta – como 

se tudo a mim pertencesse – às mãos daqueles meninos e daquela 

menina de dez anos de idade.  

 

– Essa é a de nove que te falei, tia. (Pedro chamusca a lousa com as 

labaredas que a chama de Gabriel provocou) 

 

 

 

– Vamos ver... Se eu for fazer com oito. Oito vezes três. Vai ficar trinta, 

porque eu multipliquei o três por dez. Então, agora multiplico o três por 

dois, porque dois é a diferença de oito até dez. Então dá seis. Agora eu 

pego o trinta e diminuo seis que dá... 24! Dá certo! E a de sete a mesma 

coisa! (Pedro enuncia a descoberta em voz alta enquanto incendeia 

tudo) 
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Telúrica, elétrica, extasiante, extravagante, carregada de entusiasmo e 

alegria vibrei na mais alta potência junto dos meninos. Vimos juntos o 

nascimento de um conhecimento novo para nós! Pedi a Pedro que 

gravasse uma explicação para que eu pudesse aninhar neste graveto –  

inclusive nenhuma das crianças acham estranho o fato de uma tese ser 

feita do modo como se constrói um ninho –, esta triboluminescência; e 

então que terminamos pelo descomeço: 

 

– É assim tia: a partir da lógica que eu inventei do nov... Da tabuada de 

nove, que tu faz o número que tu vai multiplicar por nove vezes dez e 

tira o número que... Tira o resultado, tira o número que tu multiplicou 

do resultado de dez vezes esse número. Aí a gente inventou mais lógicas 

que é do... A da tabuada de oito e a de sete. Como a diferença do oito 

para dez é dois, você dobra o número que você vai multiplicar por oito aí 

tu faz! É... Vou dar um exemplo, oito vezes três, aí tu faz dez vezes três, 

que... Aí tu pega... Que fica trinta e tira seis que tu dobrou o três e fica 

vinte e quatro que é o resultado de três vezes oito e faz a mesma coisa 

assim com o sete, só que aí tu triplica. (repete Pedro, mas não do 

mesmo modo, pois embora as palavras sejam as mesmas, o sentido 

para nós agora é outro. E este sentido puxará outro e outro ao infinito 

posto que agora estamos todos nós em meio à agitação envolta da 

fogueira). 

... 

 

Optei por um plano estético narrativo. Busquei trazer a entonação, o gesto a situação 

extraverbal do enunciado. Isso para tentar cuidar do que Volóchinov ensina sobre a 

palavra e seu sentido, ―A palavra é completada diretamente pela própria vida e não pode 

ser separada dela sem que o seu sentido seja perdido‖ (2019, p. 117). Esta preocupação 

está voltada para a relação alteritária e amorosa com o outro. Numa obra literária é o 

outro que se situa no começo de tudo e não o autor. Numa pesquisa situada no campo 

das ciências humanas o outro também deve estar no centro de valor da pesquisa. Não se 

trata de um cuidado com a ‗retirada‘ da palavra da vida para a escritura da/na arte, 

porque esta é uma impossibilidade. Uma vez que aprendemos com Bakhtin que vida e 
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arte não se separam, essa transposição não existe, posto que a palavra da vida penetra na 

palavra da poesia e vice-versa. Trata-se como disse antes de sustentar a escritura da 

pesquisa, nas relações alteritárias cujo amor é a única possibilidade de contrapalavra à 

abstração do outro, à sua despersonificação ou, nos termos bakhtinianos, à coisificação. 

É Pedro na relação com seus colegas e comigo que enuncia suas/nossas palavras. Nesse 

sentido, em meu nome não posso dizer nada, assim como afirma Bakhtin (2010), ―Em 

seu nome o escritor não pode dizer nada‖. Bakhtin faz esta afirmação porque toca na 

questão da alteridade: refere-se aqui à alteridade do autor, que é autor-criador e é 

diferente do autor da vida, autor-homem. Em relação às crianças que estão na 

composição desta tese é necessária uma relação transgrediente. De minha parte 

enquanto autora, escritora desta tese, não posso me confundir com as crianças e 

tampouco ventrilocá-las. ―Na origem da obra se acha sua ausência, a sua separação do 

autor, o seu inevitável distanciar-se, a sua autonomia, a sua alteridade. Essa origem é 

aquilo que é essencial na obra o seu ponto central‖ (Augusto Ponzio, 2007, pag. 229). 

Não se trata ainda de estabelecer uma ‗relação idolátrica‘ com o que dizem as crianças. 

Sobre tal relação aprendo com Luciano Ponzio em seu trabalho sobre ícone e afiguração 

presentes na sua obra. Luciano ensina que toda palavra tem três valências: simbólica, 

indicial e icônica. Ao reportar a palavra da criança é preciso manter sua valência 

icônica, pois somente nesta face o enunciado da criança, este enunciado descorrigido, e 

este modo de enunciar que se volta para o ‗o que‘ e não para o ‗como‘ vou dizer, 

permanece em sua singularidade. É preciso compreender e preservar a valência icônica 

da palavra da criança para incluir a palavra do menino que, enquanto ideologema, 

enuncia em coro com todas as crianças incompreendidas. No teorema de Pedro a força 

libertária que explode o modo único de pensamento e conhecimento. 

 

―A construção de textos capazes de afiguração [...], de textos artísticos, pode ser descrita 

como passagem do ídolo ao ícone, da representação à afiguração‖ (Ponzio, 2007, p. 86). 

Não se trata de reportar as palavras de Pedro com desejos de representar o que enuncia e 

tampouco de ‗traduzir‘, interpretar, analisar este enunciado. Esta seria segundo Ponzio 

‗uma relação idolátrica‘, ou seja, uma relação onde a representação prevalece. A relação 

idolátrica está para o ídolo, assim como a relação de ―re-velação‖ está para o ícone. Em 

relação ao ídolo, meus olhos, e acrescento, minha escuta, vai apenas até onde alcança o 

que vejo e ouço, até onde reconheço (relação identitária). Já a re-velação, consiste num 

ver e escutar para além do que eu alcanço (relação alteritária) num movimento de 



160 

 

alargamento que ―obriga a visão a ir para além do olhar, além do visível. O ícone não 

mostra o visível, mas visibiliza, torna visível o invisível‖ (Ponzio, 2007, p. 83). As 

palavras das crianças não nos dão a ver a referência, as crianças enunciam o que ainda 

não vimos, de um modo que ainda não pensamos. Este modo de pensamento e 

enunciação é icônico. O fato de que alguma coisa ainda não foi pensada, vista ou 

compreendida não quer dizer que não tenha valor, não exista ou não faça sentido. Se 

nossos olhos pousam apenas nas coisas que já vimos, se nosso pensamento se vai 

apenas às coisas que já sabemos, o mundo permanece o mesmo. Contudo, se olharmos 

para o que ainda não vimos ou pensarmos o que ainda não pensamos, tudo se alarga e o 

mundo se transforma. Se não confiasse em Pedro, se não o escutasse, jamais saberia que 

existem outros modos de multiplicar, continuaria num mundo empobrecido porque 

reduzido a um único modo de pensar.   

 

Portanto, ao reportar a palavra da criança é preciso manter sua valência icônica com 

base nos princípios de alteridade e de confiosidade.  Sobre esta, em resumo bem 

resumido, é preciso ter a confiança de que o que a criança tem a dizer é valor, isso em 

primeiro lugar, mas depois é preciso desenvolver modos de escuta que nos ensinem a 

compreender o que dizem as crianças. 

 

Em cada coisa há enunciado. Mas, há ainda o que não reconhecemos. Avizinhei cada 

enunciado sem a intenção de querer agarrar um sentido único. Estas pequenas 

narrativas, aninhadas de modo assistemático se aconchegam por afinidade. Não me cabe 

explicá-las, mas dar a vê-las. Não se trata de escrever sobre o meu assunto, mas de 

escrever com o que me penetra. O contexto deve falar mais que minha vontade de dizer. 

Menos a minha vontade e mais de minha atenção. O que vejo torna-se tão forte que me 

faz escutar. Não vejo porque sou sensível, vejo porque o que vejo está a gritar em minha 

frente. Então me silencio, para ouvir as nuances do que enunciam as crianças, silencio 

para compreender em estado de escutância. No GRAVETO 19 A PALAVRA 

POÉTICA DA CRIANÇA, voltaremos a este assunto buscando compreender as 

qualidades poéticas da palavra da criança. 

 

...
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GRAVETO 11 

 

A POESIA FILOSÓFICA DE  

MANOEL DE BARROS 

em 

CONVERSAS
126

 COM NINGUÉNS 

ESSES SUJEITOS DESVIANTES 

 

– Me dá uma angústia danada essa coisa de ter tanta coisa para fazer nesta tese, e saber 

quais são, e saber que são possíveis, e não conseguir sentar. Me dá uma coisa... Essa 

coisa de não ter tempo pra amadurecer o que leio. Às vezes até tenho medo de ler os 

livros que ainda não li (a ignorância, em certo sentido, é um lugar confortável), de não 

dar tempo de ler tudo que deveria e tampouco que gostaria. Essa coisa de não ter tempo 

para deixar a coisa fermentar, sabe, o tempo da demora? O tempo do poeta é outro. 

Estou olhando para esse livro
127

 e lembrando de quando vocês me deram, lembra, 

Sofia?  

– Ahã, você fez uma cara...  

– Mas não é isso, quanto tempo tem?  

– Muitos anos.  

– Há muitos anos marquei coisas aí que até hoje não acessei. Mas que estão aí. Por 

muito tempo ele ficou fechado e quando o toco me dá até um arrepio na espinha de tanta 

coisa boa, do universo de coisa boa que se abre para a tese.  

– Se eu estivesse no teu lugar ficaria assim... olhando e perguntando, o que faço com 

isso agora? E... Mas vejo que você começa cedo, puxa conversa, vai se inspirando...  

– Vai ver é porque a gente tem alma de artista (rimos). Meu tempo tem sido outro nesta 

tese mesmo, mas isso não quer dizer que eu seja poeta. E inspiração nada mais é do que 

outridade, do que ouvir as palavras dos outros em mim. Deixo a ‗matéria‘ fermentar, 

invoco inspiração enquanto desperto para o dia. Mas mesmo assim falta tempo para 

degustar as coisas. O tempo do capitalismo é o tempo da perda de si. Imagina como 

                                                           
126

 Esta arquitetônica de escrita em forma de conversas é inspirada na Tese da Profª Drª Ana Lopes 

intitulada: Um novato lá na sala tem que pegar ele também, tia. Escreve tudo agarrado! Orientada pela 

Profª pós-Drª Marisol Barenco de Mello em diálogo com o Grupo Atos na linha de pesquisas da 

Linguagem pela Universidade Federal Fluminense, UFF - RJ (2018). 
127

 Poesia Completa de Manoel de Barros – 2010. 
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deve ter sido conflituoso para Manoel ter vivido o ócio e não ter ―prestado pra nada‖. 

Não prestar para nada em nossa cultura você sabe o que é, né?  

– Quem não presta para nada são os artistas, os poetas.  

– Sim.  

– É por isso que não gosto de Aristóteles. 

(a máquina de lavar termina seu trabalho e paro para pendurar roupas no varal) 

(volto correndo) 

– Isso é bom! Deixa eu gravar? Ou então, escreve isso para mim?  

– Ah não. A gente conversa e você escreve. Tá? 

– Tá. 

– Então... A gente estava falando de Aristóteles... Por que tu não gosta dele?  

– Não, a gente estava falando que... Primeiro a gente estava falando que Manoel viveu 

sua poetice, que ele não se encaixava na lógica do sistema de produção. É uma pena que 

o capitalismo não permita que todo ser humano consiga viver a sua potência. O que 

seria para o animal viver sua essência, que é seu instinto, para o ser humano seria viver 

sua potência de criação, de expressão artística, porque o mais precioso do homem é a 

arte de lidar com sentimento e poder se expressar. A gente não tem essa chance de viver 

essa arte, e pode ser que existam outras artes que a gente nem sabe e nem vai chegar a 

saber um dia, porque fomos atravessados por esse sistema. A forma que Aristóteles 

usou para pensar as coisas da época dele, a forma que ele encontrou para saber e fazer e 

todas as pessoas que vieram depois o utilizaram assim como em Kant. O jeito que ele 

usou para conhecer foi separando os conhecimentos e colocando a razão em primeiro 

lugar, acima de tudo, ele separou os mundos. Ele separou as coisas e as coisas dentro 

das coisas.  Se ao invés da gente ter lido Aristóteles, a gente tivesse lido Manoel? Como 

seria o Ocidente? Como seria a relação do homem com o tempo? Aristóteles fala que a 

natureza do homem é política, e se tivéssemos lido quem diria que a natureza do homem 

é a arte?  Se ao invés de termos lido Aristóteles para fundar o Ocidente, tivéssemos lido 

Manoel de Barros? Se ao invés de entender a política como natureza humana, 

tivéssemos entendido a arte enquanto natureza humana? Acho que você deve conversar 

com a Marisol sobre isso porque ela sabe mais, eu não, só penso mesmo...  

– Como assim? Se você fala isso cai em contradição!  

– Estou falando isso porque me baseio em intuição.  

– Mas então a intuição não conta? 

– Eu preciso saber a fundo para falar mais.  
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– O que é saber a fundo?  

– Mas é que eu sou... ninguém! 

– Essa tese é tese de ninguéns, Sofia! Não é mesmo Manoel? 

 

- Venho de um Cuiabá garimpo e de ruelas entortadas. Meu 

pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde 

nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre os bichos do 

chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver 

em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e 

lagartos. Fazer o desprezível ser desprezado é coisa que me 

apraz. Já publiquei 10 livros de poesia, ao publicá-los me 

sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal onde sou 

abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me 

achei – pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos 

levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei 

uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão 

ocaso! Estou na categoria de sofrer do moral, porque só 

faço coisas inúteis. No meu morrer tem uma dor de árvore
128
. 

 

– O senhor está com ―síndrome de Sofia‖, só pode. Ou é Sofia que está com ―síndrome 

do poeta‖? Já não sei de mais nada, só sei que essa tua inutilidade precisa ser bem 

compreendida. Nesta pesquisa, inventei uma metódica. Passei por muito tempo lendo 

tua poesia, despretenciosamente, simplesmente contemplando-a. Depois na tua cata, dei 

de ler quem te lia. Mais tarde persegui quem o senhor leu. Disso que fiz um ―inventário 

de gente-lida‖ para tentar conhecer melhor das pessoas com quem aprendeu, trabalhou, 

ou seja, lidou. A palavra ‗lida‘ se abre agora para dois sentidos, o de leitura e o de 

trabalho. E veja que em lida, leitura e trabalho se avizinham, não é mesmo, Manoel? 

Você não acha, Sofia? Ler é trabalho duro! Assim pude ouvir os ecos das outras vozes 

que em ti ecoam, senhor poeta. Estas que seguem abaixo, são algumas das outras vozes  

as quais pude catar partindo do estudo da tua obra, sei que existem ainda as que não 

deixou escorregar na tua poesia e por isso não as alcancei. Tem também do que deixou 

escorregar e mesmo assim não vi. Quero que veja esses inventários criados a partir do 

teu livro de Poesia Completa.  
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 Autorretrato Falado - Livro das Ignoranças (1943) em Poesia Completa, p. 324 – 2010. 
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INVENTÁRIO DE GENTE-LIDA
129
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 Estes inventários foram feitos a partir da pesquisa feita nas poesias que estão organizadas no livro: 

Poesia Completa. ed Leya - 2010 
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INVENTÁRIO DE GENTE FAZIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
        Cabeludinho  

Nhanhá 
Mário pega-sapos que gostava de velórios 

O padre Ezequiel que tem brilho de descobrimento nos 
olhos 
Seu Zezinho Margens Plácidas fazedor de discursos 
patrióticos 
Maria pelego-preto, 18 anos era abundante de pêlos no 
pente      
Dona Maria da gaita 
Inácio Rubafo, tinha esse nome porque se alimentava de 
lodo 
Polina, 08 anos, não sabia dizer Paulina, tinha pouca 
experiência de sofrimento, mas pra sua idade o suficiente 
Cláudio o armeiro 
Sebastião, que de louco perguntava, - Jacaré, no seco 
anda? 
Raphael, filho de Juvenal e Petrônia, menino do mato 
sem importância 
Antoninha-me-leva recebia de 3 a 4 comitivas de 
boiadeiros por dia 
A musa 
Antônio Ninguém que não sabe quase nada 
O solitário 
João, menino de quem pesca poeminhas 
O homem de bota 
Andarilhos 
O pantaneiro 
Menina avoada 
Bernardo 

 



167 

 

INVENTÁRIO DE COISA ESCRE(VIDA) 

 

1937 - Poemas concebidos sem Pecado 

1942 - Face imóvel 

1956 - Poesias 

1960 - Compêndio para uso dos pássaros 

1966 - Gramática expositiva do chão 

1974 - Matéria de poesia 

1980 - Arranjos para assobio 

1985 - Livro de pré-coisas 

1989 - O guardador das águas 

1990 - Gramática expositiva do chão: Poesia quase toda 

1993 - Concerto a céu aberto para solos de aves 

1993 - O livro das ignorãças 

1996 - Livro sobre nada 

1996 - Das Buch der Unwissenheiten - Edição da revista alemã Akzente 

1998 - Retrato do artista quando coisa 

2000 - Ensaios fotográficos 

2000 - Exercícios de ser criança 

2000 - Encantador de palavras - Edição portuguesa 

2001 - O fazedor de amanhecer 

2001 - Tratado geral das grandezas do ínfimo 

2001 - Águas 

2003 - Para encontrar o azul eu uso pássaros 

2003 - Cantigas para um passarinho à toa 

2003 - Les paroles sans limite - Edição francesa 

2003 - Todo lo que no invento es falso - Antologia na Espanha 

2004 - Poemas Rupestres 

2005 - Riba del dessemblat. Antologia poètica — Edição catalã (2005,      Lleonard 

Muntaner, Editor) 

2005 - Memórias inventadas I 

2006 - Memórias inventadas II 

2007 - Memórias inventadas III 

2010 - Menino do Mato 
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2010 - Poesia Completa 

2011 - Escritos em verbal de ave 

2013 - Portas de Pedro Viana 

 

– Há também, um inventário de ―gente fazida‖ para trazer algumas existências que  

permitiu e defendeu e um último, de  ―coisa escre(vida)‖ onde podemos ver tuas 

escrevivências e penso que  ―é erroso pois‖, e digo isso usando de suas palavras, incutir 

de poeta assim como se incute ao pensar que se é ninguém. Tens coragem, Manoel, de 

me dizer que não prestava para nada?  

 

 – Usado por uma fivela, o homem tinha sido escolhido, 

desde criança, para ser ninguém e nem nunca. De forma que 

quando se pensou em fazer alguma coisa por ele, viu-se que 

o caso era irremediável e escuro. Ou uma vespa na 

espátula. 

Esse homem, pois que apreciava as árvores de sons amarelos 

— ele se merejava sobre a carne dos muros e era ignorante 

como as águas. Nunca sabia direito qual o período 

necessário para um sapato ser árvore. Muito menos era 

capaz de dizer qual a quantidade de chuvas que uma pessoa 

necessita para que o lodo apareça em suas paredes. De modo 

que se fechou esse homem: na pedra: como ostra: frase por 

frase, ferida por ferida, musgo por musgo: moda um rio que 

secasse: até de nenhuma ave ou peixe. Até de nunca ou 

durante. E de ninguém anterior. Moda nada
130
. 

 

- Não era tu, esse homem. Usado por fivelas, gravatas, aventais e uniformes muitos são 

escolhidos para serem ninguéns. Esses ninguéns são como diz Eduardo Galeano: 

 

As pulgas sonham em comprar um cão, e os ninguéns com o deixar a pobreza, que me 

algum dia mágico a sorte chova de repente, que chova a boa sorte a cântaros; mas a 

boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem a chuvinha cai do 
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 Trecho retirado do poema ‗Aproveitamento de materiais e passarinhos de uma demolição‘, p. 171-172. 
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céu da boa sorte, por mais que os nunguéns a chamem e mesmo que a mão esquerda 

coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. 

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada. 

Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos: 

Que não são, embora sejam. 

Que não falam idiomas, falam dialetos. 

Que não praticam religiões, praticam superstições. 

Que não fazem arte, fazem artesanato. 

Que não são seres humanos, são recursos humanos. 

Que não têm cultura e sim folclore. 

Que não têm cara, têm braços. 

Que não têm nome, têm número. 

Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa 

local. 

Os ninguéns que custam menos do que a bala que os mata (GALEANO, 2011, p. 71). 

 

O tanto que uma pessoa acredita e espera por um golpe de sorte, por um dia mágico 

reflete o tamanho de sua pobreza. Contudo o problema não está em ser ninguém. Está 

em não se saber da força libertária que existe em ser ninguém e ao mesmo tempo é deste 

tipo de pobreza a que me refiro. Em nossa cultura, o que é ser alguém? O alguém 

moderno é uma sombra desbotada de uma imagem de homem ideal, e ideal porque 

jamais se realizará na realidade da vida concreta. Nesta perspectiva à moda nada, se 

desenha como modo outro de ser e estar no mundo. Trata-se de um estado de existência 

aberto pela incompletude, pelo inacabamento, pela falta. E porque aberto, fértil.  

 

Como pode alguém que defende os que se dizem ninguém se dizer imprestável? Não 

seria o poeta como o pantaneiro, um alquimista do nada?  Ah, mas talvez para ser um 

alquimista – aquele que (trans)forma – não seja preciso estudo e trabalho, se estudo for 

somente o que se produz no interior de uma instituição científica e trabalho o que se faz 

com fins de produção, não é mesmo? Neste sentido, na tua poesia nada tem de trabalho 

e menos ainda de estudo, eu concordo. Será que o mesmo acontece com o poeta, o sr. 

nada e a menina? Serão todos eles, ninguéns? Trabalhaste duro, senhor poeta e teu 

trabalho tem de toda importância. Contudo, para melhor entender dessa dureza, desse 

trabalho e das importâncias, há que se dizer de que sentido tem essas palavras. De certo 

que não se tratada da dureza, trabalho e importância com significados concordantes com 

a lógica científico-racional-capitalista, ordem com a qual o ocidente se autoproclama 

como forma única de ser, saber e estar no mundo. Pensemos no sentido comum que 

atribuímos a essas palavras e invertamo-los, uma a uma. Eis do que trato.  
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Se na cultura ocidental capitalista, trabalho é aquilo que fazemos por obrigação porque 

o temos como necessidade para manutenção de nossa subsistência (individual), se é 

aquilo que dignifica e ou esmaga o homem, que o enriquece ou o empobrece, e se por 

fim representa uma brecha na ampulheta de nossas vidas como algo que rouba e diminui 

nosso tempo empobrecendo nossas experiências assim como nossa capacidade de criar-

trabalhar-transformando; no oposto, trabalho será aquilo que se faz para suprir antes de 

tudo uma necessidade humana de criação-transformação, cuja feitura se dá pelo desejo 

de expressar-se como cultivo da existência (coletiva), trata-se do trabalho que não tem 

peso de determinar hierarquias em relação à dignidade humana porque esse tipo de 

labuta inverte, entre outras, a ordem do ―ter‖ para ―ser‖, e por fim, é uma atividade que 

ao invés de achatar, alarga o tempo. 

 

Olho com olhos atentos para a ciência como fundadora da verdade e seu modo de 

produção e demarcação de territórios e fronteiras. Modo que disseca, esquadrinha 

separando as partes e as partes das partes objetificando as pessoas e as coisas que 

conhecem com rigor de possibilidade única de pensar e saber. Universal. Unilateral. 

Monocromático. Unívoco. Masculino. Branco. Europeu. Acadêmico. Monótono. Ao 

revés, tal dureza expressa a ciência como coisa comum às pessoas todas porque entende 

o criar como condição humana, que ao contrário de fundar verdade, a questiona parindo 

e defendendo novas existências, deslizando por linhas de fuga que desterritorializam os 

territórios demarcados pela razão. Digo da dureza, como ato de responder às questões 

do conhecimento de forma responsável e vital. Multiversal. Multilateral. Multicor. 

Polifônico. Humano. Ignorante. Pluritonal.  

 

Inverter o sentido de importância também é importante. Estão repletos de razão o poeta, 

o pantaneiro e a menina quanto ao seu sentimento de descabimento, pois não cabem de 

fato nessa lógica aristotélica e cartesiana. Teu pantaneiro e tu são como Sofia, Manoel, 

ou melhor, todas as meninas e meninos, todos os ninguéns são como tu, sujeitos 

entornados de vida, de potência criadora, dotados de olhos que desvêem o mundo de 

ponta a cabeça, interpelando/criando novas possibilidades de existência. Meninas e 

meninos são poetas e poetas são meninos e meninas.  

 

– Falar a partir de ninguém faz comunhão com as árvores faz 

comunhão com as aves faz comunhão com as chuvas falar a 
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partir de ninguém faz comunhão com os rios, com os ventos, 

com o sol, com os sapos. Falar a partir de ninguém faz 

comunhão com borra faz comunhão com os seres que incidem 

por andrajos. Falar a partir de ninguém ensina a ver o sexo 

das nuvens e ensina o sentido sonoro das palavras. Falar a 

partir de ninguém faz comunhão com o começo do verbo
131

. 

 

Ninguéns: esses alguéns desviantes 

 

– Vem Renatinha, vem aqui! Sobe aqui em cima, eu te ajudo... vem ver daqui que coisa 

mais linda! Grita Luiz Octávio. 

 

– Nesse momento a menina deixa cair a panelinha e desvia com a mãozinha sua franja 

que de tão lisa escorria-lhe ao olho, fixa seus olhos castanhos em seu primo e sem dizer 

uma palavra como era de costume levanta-se e sai correndo a passos de avião ao seu 

encontro. Renatinha sobe no pequeno tronco e ao lado do menino se aninha. E ele diz 

com voz de encantamento: 

 

– Olha, não falei? Olha lá embaixo... Não é lindo? Olha aquela frô! Oi frooor! Oi 

frozinha! Oi froza! 

 

– Foi como uma explosão de novos sentidos ouvir pela primeira vez a palavra froza! 

Estava a dar aulas em Albertos
132

, era professora de toda a Educação Infantil, o que não 

foi ―grande feito‖ porque na escola a equipe se resumia apenas na diretora, em mim e na 

cozinheira. A diretora, além do cargo de direção, acumulava o de professora regente e 

dava aulas para as turmas do Ensino Fundamental I, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos de 

escolaridade, e eu dava aulas para as crianças de 03 à 05 anos. Havia 16 crianças a 

compor esta turma de Educação Infantil e entre elas Luiz Octávio e Renatinha, ele com 

05 e ela com 03 anos de idade. Certo dia, ao brincar no pátio, Luiz Octávio sobe em um 

pequeno tronco de madeira inclinado a uma altura de aproximadamente 20 centímetros 

do chão e como se estivesse a uma enorme altitude começa a chamar Renatinha.  
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 Ninguém – Ensaios Fotográficos (2000) em Poesia Completa, p. 377 – 2010. 
132

 A Escola Municipal Antônio José de Lima fica em Albertos e se situa na zona rural da região serrana 

do estado do Rio de Janeiro em Petrópolis. Estava como professora concursada da rede municipal no ano 

de 2015. 
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- Oi frooor! Oi frozinha! Oi froza!  

 

- Oi, Luiz Octávio! Você fez nascer em mim tantas perguntas... Seria isso uma 

trapalhada verbal? Era teoria? Um jeito próprio de atribuir sentido de intimidade à flor? 

Um jeito poético de abreviar, no sentido de tornar curta a distância entre você e a flor 

assim criando uma ideia inédita de proximidade? Estaria você criando uma nova palavra 

e uma nova existência? Você me mostrou pela primeira vez a festa de renovação a qual 

Bakhtin se refere. Renovação da flor, da palavra e do olhar, da escuta e de nós. Ele tinha 

naquele instante, Manoel, uma luminosidade nos olhos... 

 

- Ele tinha no rosto um sonho de ave extraviada. Falava em 

língua de ave e de criança. Sentia mais prazer em brincar 

com as palavras do que pensar com elas. Dispensava pensar. 

Quando ia em progresso para árvore queria florear. Gostava 

mais de fazer floreios com as palavras do que fazer ideias 

com elas. Aprendera no circo, há idos, que a palavra tem 

que chegar a grau de brinquedo para ser séria de rir. 

Contou para a turma da roda que certa rã saltara sobre uma 

frase dele e que a frase nem arriou. De certo não arriou 

porque não tinha nenhuma palavra podre nela. Nisso que o 

menino contava a estória da rã na frase entrou uma Dona de 

nome Lógica da Razão. A Dona usava bengala e salto alto. De 

ouvir o conto da rã na frase a Dona falou: isso é língua de 

brincar e é idiotice de criança. Pois frases são letras 

sonhadas, não têm peso, nem consistência de corda para 

aguentar uma rã em cima dela. Isso é língua de raiz – 

continuou. É língua de Faz-de-conta. É língua de brincar! 

Mas o garoto que tinha no rosto um sonho de ave extraviada, 

também tinha por sestro jogar pedrinhas no bom senso. E 

jogava pedrinhas: Disse que ainda hoje vira a nossa tarde 

sentada sobre uma lata ao modo que um bentevi sentado na 

telha. Logo entrou a Dona Lógica da Razão e bosteou: Mas a 

lata não aguenta uma Tarde em cima dela, e ademais a lata 

não tem espaço para caber uma Tarde nela! Isso é língua de 
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brincar. É coisa-nada. O menino sentenciou: Se o nada 

desaparecer a poesia acaba. E se internou na própria casca 

ao jeito que o jabuti se interna
133

. 

 

– Estamos a falar sobre a mesma criança? De certo Manoel, que no grande tempo da 

história da infância e da criança estamos sim a falar dos muitos meninos como Luiz 

Octávio que são normalmente corrigidos pela Dona Lógica da Razão e quando não se 

internam dentro de sua casca por vontade própria, são encaminhados para atendimento 

clínico, uma espécie de ―internação‖ em outra casca, uma casa mais pesada, fechada, 

longe de ser casca de jabuti. Vejam isso, Manoel e você que também está nessa 

conversa, é importante dizer que a escrita abaixo foi retirada na sua íntegra (com todos 

os acentos e falta deles) de uma avaliação clínica realizada por uma neurologista 

infantil, mestre em psicologia, e especialista em educação especial inclusiva 
134

, que em 

um único encontro de 50 minutos (segundo a mãe da criança foi o tempo de duração da 

consulta), conclui em seu prontuário, como podemos ver, transcrito de modo integral 

(com exceção do sobrenome do menino que excluo), na página seguinte. 
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Rio de Janeiro, 03 de julho de 2018  

 

 
João (sobrenome) foi avaliado por mim por apresentar dificuldade na interação social, dificuldade 
pragmática de linguagem e comportamentos repetitivos. Apresenta também desconfortos sensoriais 
variados. 
O quadro de João caracteriza um transtorno do espectro do autismo (cdi. 10-F84.0), forma leve. Este 
quadro é acompanhado por dificuldade para sustentar a atenção em tarefas de baixa motivação e 
inquietação motora. 
Em função do quadro acima, João Dias necessita de constante estimulação no dia-a-dia. Neste sentido 
sugiro que: 

 Seja estimulada a narrativa e a manutenção de diálogos. A utilização de figuras é sempre útil 

para estimular a narrativa. 

 João receba bastante estímulo para se socializar, sendo o adulto o facilitador desse processo. 

 Seja estimulado a brincar com faz de conta e narrativa. 

 Não sejam reforçados interesses repetitivos e sim estimulado o conhecimento de assuntos 

diversificados. 

 Se encontre um equilíbrio entre respeitar os desconfortos sensoriais e estimular gradativamente 

para que ele consiga tolerar as texturas, sons ou alimentos que tem dificuldade. No ambiente 

escolar necessita de ajuda para se socializar e entender as regras das brincadeiras. É importante 

que no dia a dia não seja exposto a muito eletrônico, sempre privilegiando o brincar com faz de 

conta. João Dias necessita de tratamento fonoaudiológico e psicológico conitnuamente, com 

profissional especializado em autismo, com frequência de 2x semana cada. 

Vocabulário ótimo – diálogo/narrativa 

FONO – (contato) 

Inversão de pronomes/fala 3ª pessoa 

Modelo – os adultos tem que usar EU 

Repetitivo – colagens de desenhos, repetir assuntos, frases 

Exterotipia mod. 

Desconforto sensorial – tato, paladar, audição 

Ingenuidade social – trabalhar/traduzir 

Atenção – curta + velho = ver se precisa do remédio 

Inquietação – motivação – usar temas que gosta 

Constirpação / desfralde 

Sintoma leve autismo. Sinais TDAH – após 5 anos existe remédio 

Desfralde 

1 não ter fralda 

2 explicar que não tem fralda trocar por algo que ele goste 

3 levar de 30 em 30 minutos 

Xixi – acertar – elogia 

errar + leve desagrado 

Cocô = no vaso – Kinder Ovo 

Persistir = só dá certo se fizer em todos os lugares. 

 

 

 
– João é recém-chegado na escola

135
, ainda não o tinha visto pessoalmente. A nós veio 

em primeiro lugar a imagem criada pela avaliação da doutora. Apesar de não ter sido 

mencionado na avaliação, João tem apenas 03 anos de idade. O que seria ―ingenuidade 

                                                           
135

 Centro Educacional Canto de Criar – Areal RJ. 



175 

 

social‖ para uma criança de 03 anos de idade? Essa entre outras questões instigam: qual 

o tamanho de verdade que há na fala douta? 

 

- Um doutor formado de São Paulo. Almofadinha. 

Suspensórios, colete, botina preta e presilhas. E um 

trejeito no andar de pomba rolinha. No verbo, diga-se de 

logo, usava naftalina. Por caso era, era um pernóstico no 

falar. Pessoas simples da cidade lhe admiravam a pose de 

doutor. Eu só via o casco. Fomos de tarde no Bar O Ponto. 

Ele, meu pai e este que vos fala. Este que vos fala era um 

rebelde adolescente. De pronto o doutor falou pra meu pai: 

Meus parabéns seu João, parece que seu filho agora 

endireitou! E meu pai: Ele nunca foi torto. Pintou um clima 

de urubu com mandioca entre nós. O doutor pisou no rabo, eu 

pensei. Ele ainda perguntou: E o comunismo dele? Está 

quarando na beira do rio entre as capivaras, o pai 

respondeu. O doutor se levantou da mesa e saiu com seu 

andar de vespa magoada
136
. 

 

– Tu me mostras que nem todo mundo sucumbe a tal pose doutoral, inda bem! Minha 

resposta em relação ao menino João é a de não deixar que as palavras doutas sobre ele 

se acostumem. 

 

- Não gosto da palavra acostumada
137
. 

 

– Nem Miguel que tem oito anos. Miguel é outro que também não gosta de palavra 

acostumada. Noutro dia, numa aula de filosofia a gente estava falando sobre vida e 

inevitavelmente sobre morte. Daí que alguém diz que é uma pena no reino animal uns 

morrerem para que outros vivam. Então que Miguel desacostuma uma palavra ao 

transver me dizendo que... 
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– Uns comem carne e outros não. Mas a carne é que dá força aos carnívoros, tipo o 

velo-se-rápido. Ele só é assim rápido porque come carne. 

 

– Já tinha ouvido falar em velo-se-rápido Manoel?  

 

- Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano): A 

expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A 

força de um artista vem das suas derrotas. Só a alma 

atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. 

Arte não tem pensa: o olho vê, a lembrança revê e a 

imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Isto seja: 

deus deu a forma. Os artistas desformam. É preciso 

desformar o mundo: Tirar da natureza as suas naturalidades. 

Fazer cavalo verde, por exemplo, fazer noiva camponesa voar 

– como em Chagall. Agora é só puxar o alarme do silêncio 

que eu saio por aí a desformar. Até já inventei mulher de 7 

peitos para fazer vaginação comigo
138
. 

 

 – Não sei o que dizer, não me pregue peça sr. Poeta! Mulher de 7 peitos cabe numa 

tese? Não cabe nem em livro de criança velha! Sabem o que é um livro de criança 

velha? Clara foi quem me ensinou. Para falar de Clara (02 anos), só de baixo para 

cima. Vou começar pelos pés. Sempre calçados em sandálias de plástico de 

preferência em lilás, ―que brilha‖ – por conta dos detalhes em purpurina – e com leve 

saltinho, entornam de alegria pés gordinhos como dois pãezinhos de leite. Com pernas 

roliças e sempre marcadas de roxo, ―de bagunça‖, Clara desfila entre escorregadores, 

gangorras e balanços no parquinho da escola. Em geral sua barriguinha escapa da 

roupa pra ver o dia e participar da correria. Suas mãos curtas e redondas deixam estar 

uma covinha para cada dedo e com elas Clara sente a si e ao mundo no alto de seus 

dois anos de idade. Cabelos escorridos e castanhos emolduram seu rosto solar, cujas 

bochechas se projetam abusadamente deixando pouco espaço para sua pequena boca e 

nariz. Já seus olhos saltam de redondos e brilhantes, radiantemente negros. Em certa 

ocasião em que havia uma feira de livros na escola vejo Clara acompanhada da mãe e 

de sua irmã menor a escolher um livro. Sua mãe em meio a tantas possibilidades 
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escolhe certo livro, cartonado e resistente. Seria o livro ideal, pois as duas pequenas 

poderiam utilizá-lo, pensou a mãe de forma prática. Feita a compra, a mãe entrega o 

livro às mãos de Clara que depois de olhá-lo de baixo a cima, pergunta: Mamãe, você 

podia me dar um livro de criança velha? 

 

Quando na arena de produção de conhecimento, criam-se novos conceitos, discutem 

os pensadores a que campo pertence tal conhecimento, a que propriedade ele remete. 

Será tal discussão própria da filosofia, das ciências exatas, da sociologia, da história (e 

assim por diante)? Na cultura ocidental, para cada conceito criado há a necessidade de 

um fundamento que responda à pergunta: que direito isto tem de existir como 

verdade? E assim traçam-se as categorias, as classificações, as explicações, os limites 

e as fronteiras, territorializando uma terra epistemológica, cuja perspectiva 

racionalista compartimentaliza e hierarquiza os conhecimentos. 

 

Quando em busca dos movimentos crianceiros e desviantes, me deparo com outra 

terra. Uma terra sem fundo, uma terra ―desfundada‖ que se abre para um sem-fundo 

porque se move num fluxo de territorialização e desterritorialização de si e de quem a 

habita. Onde a pergunta passa a ser outra: que direito isso tem de existir sem verdade e 

razão? Uma terra sem fronteiras, onde ao mesmo tempo em que enuncia o 

acontecimento recém-nascido enuncia-se também o que antes dele já havia no grande 

tempo das existências. Uma terra onde por trás de cada acontecimento tem toda a sua 

ancestralidade e adiante dele, o abismo.  

 

A criança que pensa o ainda não pensado (mesmo que por ela) cria poeticamente 

novas existências, novos mundos, tempos, novos territórios, novas lógicas através de 

novas palavras e maneiras de fazê-las existir na concomitante criação de novas 

existências. A criança inventa e inventar não é o mesmo que mentir. 

 

- Quem descreve não é dono do assunto, quem inventa é
139
. 

Tudo o que não invento é falso
140

. 

Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do 

ermo não fui um menino peralta. Agora eu tenho saudade do 
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que não fui. Acho que o que faço agora é o que não pude 

fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando 

era criança eu deveria pular muro do vizinho para catar 

goiaba. Mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem eu 

fazia solidão. Brincava de fingir que pedra era lagarto. 

Que lata era navio. Que sabugo era um serzinho mal 

resolvido e igual a um filhote de gafanhoto. Cresci 

brincando no chão entre formigas. De uma infância livre e 

sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do 

que comparação. Por que se a gente fala a partir de ser 

criança, a gente faz comunhão: de um orvalho e sua 

aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua 

árvore. Então eu trago das minhas raízes crianceiras a 

visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem 

pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a 

poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão 

oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido 

onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. O 

menino e o rio. Era o menino e as árvores
141
. 

 

 – Não tenho aqui a intenção de categorizar, classificar ou explicar os movimentos 

crianceiros, meu desejo é o de aprender contigo, Manoel, a ―visão comungante e 

oblíqua das coisas‖, a mesma que Bakhtin elogia, a ter comunhão, avizinhar tais 

movimentos para que possamos escutá-los como tu e Barthes (2015), nos ensinam, 

através de uma escuta cuja audição que tenta ouvir não somente o que é dito, mas 

quem fala. Uma escuta que nos chama a... 

 

– Pôr-se em uma postura que é a de descodificar o que é obscuro, confuso ou mudo, 

para fazer aparecer na consciência o “abaixo” do sentido (o que é vivido, postulado, 

intencionalizado como escondido)
142

.  
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 – Sim, Barthes, uma escuta para o obtuso e um olhar oblíquo de transfusão. 

Acompanhar os movimentos de criação e expressão das crianças em suas diferentes 

infâncias é como ao tocar no tronco de uma árvore, acompanhar seus veios, suas 

fissuras que se formam no tempo de sua existência e demarcam linhas de fuga à 

rigidez da superfície.  Na escuta do que dizem as crianças podemos ―tocar‖ nesses 

veios. Os movimentos desviantes são forças que abrem brechas e fissuras criando 

aberturas para possibilidades de outras de fazer e existir. 

 

A criança desliza por entre espaços, tempos e mundos, fissurando as lógicas racionais 

e instaurando lógicas outras. Esse movimento ruptivo, não opositor, mas ruptivo e 

criativo é o que chamo de movimentos desviantes. A que lógica os movimentos 

desviantes pertencem? Política, histórica e socialmente, os movimentos desviantes 

sempre são movimentos transgressores e revolucionários como podemos aprender 

com povos nômades, os trabalhadores itinerantes e os artistas na longa estrada da 

história universal, em virtude de novos espaços-tempos que criam. Inspira-me pensar 

as crianças em suas distintas infâncias enquanto povo que com seus movimentos 

desviantes lutam crianceiramente em defesa de novos modos de existência criando 

novos espaços-tempos que não deixam de ser novos territórios, que ao mesmo tempo 

tornam-se planos de desterritorialização na medida em que se abrem para novas 

lógicas. Essa desterritorialização funda uma terra movediça sem fundo nem base, cuja 

ocupação se faz pelas crianças que, ao mesmo tempo, são os mais desterritorializados, 

e quanto mais assim, mais livres face à noção de territorialidade, portanto, mais 

ocupam a terra. A desterritorialização não é um ir-se da terra, mas ao contrário, é um 

movimento pelo qual parte-se ao seu encontro. É coisa só do homem? 

 

– Não são somente os homens e os animais que se desterritorializam sobre a terra, é a 

própria terra que se desterritorializa através do homem e dos animais que nela se 

desterritorializam. O movimento é sempre duplo – maneira de dizer que não há 

desterritorialização sem reterritorialização
143

. (fala Lapoujade)  

 

 

– A criança, com seu passo vacilante que não para de migrar, de errar, de escorregar, 

de saltar, entranha-se cada vez mais longe nessa desterritorialização e talvez seu 
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passeio seja o seu modo particular de reencontrar a terra. Que terras são as das 

crianças? Não cabe a elas nenhum lote de terra, uma vez que deslizam entre diferentes 

mundos. Mundos que as crianças criam e que inversamente criam as crianças. 

Existências que as crianças permitem e que através delas intensificam sua própria 

existência.  

 

– Não existimos por nós mesmos; só existimos realmente porque fazemos existir outra 

coisa. Toda existência precisa de intensificadores para aumentar sua realidade. Um 

ser não pode conquistar o direito de existir sem a ajuda de outro, que ele faz 

existir
144

.  

  

– Esse plano de existência é encarnado pela palavra; palavra que vem do outro, e essa 

mesma coisa, filha do outro que a faz nascer, permite sua existência criadora. O 

criador é criado pela sua criatura. E isso não se situa somente no plano das coisas, mas 

sim e principalmente no plano da existência humana. Só com o outro é permitida a 

alegria do abraço, me ensina Mikhail Bakhtin.  

 

– Porque só o outro podemos abraçar, envolver de todos os lados, apalpar todos os 

seus limites: a frágil finitude, o acabamento do outro, sua existência-aqui-e-agora são 

apreendidos por mim e parecem enformar-se com um abraço; nesse ato o ser exterior 

do outro começa uma vida nova, adquire algum sentido novo, nasce-me um novo 

plano da existência. Só os lábios do outro posso tocar com meus lábios, só no outro 

eu posso pousar as mãos, erguer-me ativamente sobre ele, afagando-o todo por 

completo, o corpo e a alma que há nele, em todos os momentos de sua existência
145

.  

 

– Me olhas, logo existo, assim tu me ensina Bakhtin;  e quando existo faço existir. 

Sem a existência humana não há a existência das coisas. Manoel, Lapoujade e Bakhtin 

não escreveram no mesmo tempo, nas mesmas circunstâncias e tampouco sob a 

mesma ótica, mas isto não quer dizer que não haja pontos de contato – mesmo que 

frágeis – entre eles, ou melhor, justamente pela condição de fragilidade que penso ser 

possível o diálogo no sentido, não de concordância ou de discordância, mas de 

complementaridade e alargamento. Bakhtin me faz pensar sobre o ―já-ser‖. 
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– Já-ser significa necessitar: necessitar de ratificação de fora, de carinho e proteção 

de fora
146

. 

 

– Esta também é uma necessidade de preenchimento. O preenchimento com o que 

vem do outro. Com o que só o outro pode me dar. Existe entre nós a necessidade desse 

tal ―preenchimento‖, não sei se pela fome de completude ou satisfação. Não sei. Mas 

posso pensar sobre ela. Costumamos pensar a falta como algo que deve ser preenchido 

e desconsideramos em grande medida que cada um tem lá seu ermo. Pensando nos 

ermos existenciais, Manoel, o que você quer dizer quando pergunta em sua poesia, 

que distâncias nos somam para mais ou para menos? Fico cá pensando se o senhor 

leu Bakhtin quando escreveu o seu Desejar Ser... 

 

– Prefiro as linhas tortas, como Deus. Em menino eu 

sonhava de ter uma perna mais curta (Só pra poder andar 

torto). Eu via o velho farmacêutico de tarde, a subir a 

ladeira do beco, torto e deserto... toc ploc toc ploc. 

Ele era um destaque. Se eu tivesse uma perna mais curta, 

todo mundo haveria de olhar pra mim: lá vai o menino 

torto subindo a ladeira do beco toc ploc toc ploc. Eu 

seria um destaque. A própria sagração do Eu
147
. 

 

– O ―vazio‖ nos leva a criar. A criar nem que seja para preencher. Esse movimento é 

transformador e criador de novos modos ―povoantes‖ e novos movimentos desviantes, 

que são em essência criadores de novas lógicas. A criança cria a palavra (Froza, por 

exemplo) e muitas vezes, nos espaços onde deveriam ser o de defesa do seu direito de 

criar, essa palavra nova, com sua nova existência é entendida como erro e em espaços 

que entendem o erro como oposição ao acerto e não como condição de aprendizagem, 

mata-se a palavra antes mesmo da sua primeira resposta. Matar palavras da criança 

parece prática recorrente no mundo da cultura da representação onde impera a Dona 

Lógica da Razão. E tamanha a naturalização desse ―palavricídio‖ que muitas, são 
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mortas mesmo antes de nascer. Mas existem outros mundos, como na poesia de 

Manoel onde o aborto vira ―abroto‖. 

 – A criança erra na gramática, mas acerta na poesia148. 

 

– E acertar na poesia é criar e se movimentar desviantemente repovoando novas terras. 

Quando nasce algo, nasce com ele uma pretensão, uma exigência ou uma 

reivindicação. A palavra da criança, o que reivindica? Seu direito de existir nas formas 

teórica, prática, estética, ética que parecem negadas nos contextos educativos. Bakhtin 

me ajuda a pensar sobre o sentido quando afirma que é impossível dissolver o sentido 

em conceitos, mas aceita que o sentido possa ser interpretado como ―descoberta da 

presença por meio da percepção visual (contemplação) e da adjunção por elaboração 

criadora‖
149

. Da presença de quê? Posso atribuir sentidos outros na medida em que 

posso criar\transformando a partir do que vejo e quando atribuo sentido, defendo o 

direito de uma existência. Algo mais sobre o sentido, Sr. Bakhtin? 

– Chamo de sentidos às respostas a perguntas. Aquilo que não responde a nenhuma 

pergunta não tem sentido para nós
150

.  

– Sim! É preciso também saber ver. Me fala mais Manoel, do ponto de vista da coisa. 

É preciso encontrar o ponto de vista dos seres e das coisas, pois cada modo de 

existência tem seu próprio ponto de vista, de escuta, de resposta e sentido. Como é 

mesmo, Manoel?  

– Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não 

era uma garça na beira do rio. O que ela via era um rio 

na beira de uma garça. Ela despraticava as normas. Dizia 

que seu avesso era mais visível de comportamento. Aliás, 

a moça me contou uma vez que tinha encontros diários com 

as suas contradições. Acho que essa frequência nos 

desencontros ajudava o seu ver oblíquo. Falou por 

acréscimo que ela não contemplava as paisagens. Que eram 

as paisagens que a contemplavam. Chegou de ir no 

oculista. Não era um defeito físico falou o diagnóstico. 
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Induziu que poderia ser uma disfunção da alma. Mas ela 

falou que a ciência não tem lógica. Porque viver não tem 

lógica – como diria a nossa Lispector. Veja isto: Rimbaud 

botou a beleza nos joelhos e viu que a beleza é magra. 

Tem lógica? Também ela quis trocar por duas andorinhas os 

urubus que avoavam no Ocaso de seu avô. O Ocaso de seu 

avô tinha virado uma praga de urubu. Ela queria trocar 

porque as andorinhas eram moráveis e os urubus eram 

carniceiros. Ela não tinha certeza se essa troca podia 

ser feita. O pai falou que verbalmente podia. Era só 

despraticar as normas. Achei certo
151
. 

 

– O Sr. me fez lembrar de um pequeno causo que me aconteceu na escola. Ao saber 

que eu estudava, Miguel (07 anos) fica curioso e me pergunta: 

– Tia, você também estuda? 

– E eu respondo: sim, Miguel.  

– Como é sua escola? Insiste.  

– Na minha escola estuda adulto, tem escada, elevador.  

– É faculdade?  

– Isso mesmo! 

– Sabia que meu avô me falou que está juntando dinheiro pra eu fazer faculdade?  

– Nossa que legal, Miguel! E você vai fazer faculdade de quê?  

– Meu avô quer que eu faça faculdade de advogado, mas eu quero fazer faculdade de 

―zome‖.  

– Como assim, faculdade de ―zome‖?  

– É que quero ser que nem ―os zome‖, quando ―os zome‖ chega fica todo mundo com 

medo!  

 

Miguel despratica as normas, como tua namorada, Manoel. Mas não compreendemos 

este fazer como um movimento desviante e diante de tal modo de existência, rimos. 

Rimos das crianças.  
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Por que rimos das crianças? 

 

 Estávamos, eu e a Professora Marisol a ouvir o professor Jader Lopes em sua fala 

sobre territórios num evento que contava com a participação de pesquisadores vindos 

de diferentes universidades e cantos. Tratava-se de um encontro internacional sobre 

infância.  O que gostaria de destacar se deu em meio às vozes infantis que o professor 

tão bem trazia numa fala que em linhas mais ou menos essas dizia: ―outro exemplo, é 

quando a professora sai com as crianças à procura de um ponto fixo no espaço e uma 

criança aponta para um passarinho morto ao chão, dizendo ser este um ponto fixo. A 

professora interpela a criança dizendo que talvez esse não se tratasse de um bom 

exemplo, mas a criança retruca dizendo que porque o pássaro estava morto não sairia 

mais dali e por isso, sim, seria um ponto fixo no espaço‖. A problemática não está na 

fala do professor que traz o dado de campo como exemplo – estava clara sua intenção 

ao trazer a situação vivida com a criança, de nos dizer sobre a capacidade crianceira 

de estabelecer novas relações com o conhecimento ofertado e ao mesmo tempo 

inaugurar novos modos de pensar estes conhecimentos –, mas sim na reação das 

pessoas que estavam a ouvir. Ao receberem, pela fala do professor, as contribuições 

das crianças, mestres, doutores e pós-doutores riram. Foi incômodo para mim e 

Marisol ouvirmos o coro do riso surpreso. Estão surpresos com o quê? Perguntávamo-

nos atônitas. Parece que a escola, marcada pela lógica da representação golpeia as 

crianças em seu direito de criação, relegando-as à categoria de sujeitos que não 

dispõem de condições criadoras. Qual a existência do que foi criado, por aquele cuja 

capacidade criadora é negada? Como legitimar às existências apagadas seu valor de 

luta contra o poder que as apaga? Você que me lê, pode me provocar dizendo que esse 

riso pode ser apenas um riso de encantamento. E eu te perguntaria: nos encantamos 

com o quê? Rimos porque nos surpreendemos quando a criança supera a expectativa 

que temos dela.  

 

Não é raro presenciar esta cena, a criança pequena mostra seu desenho a um adulto 

que, surpreso e risonho responde: - ―Que lindo! Foi você que fez?‖ Temos aqui três 

elementos que merecem nossa atenção, são eles: a surpresa, o riso e a pergunta, ―Foi 

você que fez?‖ É importante destacar que estes três elementos não estão separados. A 

surpresa gera o riso que acompanha a pergunta. 
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A surpresa. A surpresa acontece diante de algo inesperado, insólito, inusitado. Resta 

saber o porquê de uma produção, um conhecimento ou lógica infantil se enquadre (para 

nós, adultos), em uma dessas categorias. Nos surpreendemos porque não esperamos que 

uma criança seja capaz de certas inteligências. E por que não esperamos que sejam as 

crianças tão capazes? Porque estamos acostumados a soletrar o discurso que relega as 

crianças ao lugar do não saber. 

 

O riso. Há vários tipos de riso, mas o que nos interessa aqui é compreender o ―rir de...‖  

e o ―rir com‖.  Este remete à empatia e cumplicidade. Já aquele, à irrisão. Cada riso, em 

sua esfera, produz um enunciado, um efeito e que, por conseguinte estabelece 

determinada relação. ―Rir com‖, requer proximidade, é estar ao lado daquele com quem 

partilhamos a alegria do acontecimento. Trata-se do riso alteritário que demanda escuta 

respondente. No seu oposto, ―rir de‖, marca a distância, localiza-nos ao longe do outro. 

Recusa a partilha. Imprime o riso identitário e surdo.  

 

A pergunta. É oportuno pensar no que se quer dizer com esta pergunta. Tal 

questionamento, ―foi você quem fez?‖, parece apontar uma contradição. Recorremos à 

Roland Barthes em seu pequeno conto, ―O Cruzeiro do Sangue Azul‖ (2001). Trata-se, 

segundo ele, de um episódio ―picante‖ onde a realeza elisabetana embarca em um iate 

grego em busca de riso e divertimento, vivendo diversas situações de inversão, onde os 

reis barbeavam-se a si próprios; criavam fantasias de modo que a natureza ao homem se 

fundia; enfim, como nas palavras de Barthes, se aventuravam a vivenciar situações 

―grotescas pelas suas contradições, do tipo Maria-Antonieta-brincando-de-leiteira‖ 

(2001, p. 25). Nesta história, um apontamento chama atenção, Barthes que me corrija se 

eu estiver enganada, assim estava por ele escrito: 

 

A patologia de tal divertimento é pesada: já que nos divertimos com uma contradição é 

porque pensamos que os seus termos estão muito afastados; isto é, os reis são de 

essência sobre-humana, e quando assumem temporariamente, certas formas de vida 

democrática trata-se de indubitavelmente, uma encarnação contrária a natureza, 

apenas possível por condescendência (BARTHES, 2001, p. 26)
152

. 
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Parece que, em relação à criança, a patologia de tal divertimento também é pesada. 

Rimos dela porque consideramos contraditório que uma criança possa lançar a nossos 

olhos algo que nunca havíamos visto, afinal ao adulto é destinado o lugar daquele que 

sabe e ensina. Os termos criança e conhecimento parecem estar, neste sentido, muito 

afastados. Há neste contexto certa inversão de papel que também se faz possível apenas 

por condescendência. Antecede ou sucede ao ―Foi você que fez?‖ o ―Que lindo!‖ (ou 

qualquer expressão do tipo) como condescendência elogiosa. Contudo esse argumento 

elogioso nada tem de alteritário, de proximidade, de cumplicidade posto que é seguido 

do ―rir de‖. Diz-se ―Que lindo! Foi você que fez?‖ ao passo que se ―ri de‖. 

 

Fazer existir novas existências é um ato político de criação/invenção do mundo. A não 

escuta e a não resposta a estas enunciações criadoras é responsável pela esterilização da 

arte e da vida, assim como a coisificação do sujeito e do mundo, como defende Bakhtin. 

O rir das crianças implica em rir de um ato político que desqualifica ambos sujeitos,  

aquele que ri e aquele de quem se ri. Como podemos defender que as crianças sejam 

sujeitos da cultura, que dela participam e a ela criam se achamos pitorescas suas 

filosofias? Que possamos rir com, pesquisar com e aprender com as crianças! 

  

– O filósofo Kierkegaard me ensinou que cultura é o 

caminho que o homem percorre para se conhecer. Sócrates 

fez o seu caminho de cultura e ao fim falou que só sabia 

que não sabia nada. Não tinha as certezas científicas. 

Mas que aprendera coisas di-menor com a natureza. 

Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos 

ensinar a cair sem alardes. Disse que fosse ele um 

caracol vegetado sobre pedras, ele iria gostar. Iria 

certamente aprender o idioma que as rãs falam com as 

águas e ia conversar com as rãs. E gostasse mais de 

ensinar que a exuberância maior está nos insetos do que 

nas paisagens. Seu rosto tinha um lado de ave. Por isso 

ele podia conhecer todos os pássaros do mundo pelo 

coração de seus cantos. Estudara nos livros demais. Porém 

aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar, no provar e 
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no cheirar. Chegou por vezes de alcançar o sotaque das 

suas origens. Se admirava de como um grilo sozinho, um só 

pequeno grilo, podia desmontar os silêncios de uma noite! 

Eu vivi antigamente com Sócrates, Platão, Aristóteles – 

esse pessoal. Eles falavam nas aulas: Quem se aproxima 

das origens se renova. Píndaro falava pra mim que usava 

todos os fósseis linguísticos que achava para renovar sua 

poesia. Os mestres pregavam que o fascínio poético vem 

das raízes da fala. Sócrates falava que as expressões 

mais eróticas são donzelas. E que a Beleza se explica 

melhor por não haver razão nenhuma nela. O que de mais eu 

sei sobre Sócrates é que ele viveu uma ascese de mosca
153
. 

 

– É por isso que preciso ouvir os ninguéns. Preciso ouvir Sofia a menina que se 

acredita ninguém, mas que me faz a pergunta mais importante: e se o mundo ocidental 

tivesse construído suas bases de entendimento de ser e saber sob o paradigma da arte, 

se a gente tivesse lido poesia para construir o mundo? Preciso ouvir os que vêm de 

lugar nenhum, das sombras, dos cantos, dos pântanos, o pantaneiro me ensinou, por 

exemplo, que o pântano é um lugar nenhum inundado de coisas que não têm, mais do 

Pantaneiro está aninhado no GRAVETO 15 O POPULAR NA POÉTICA DO POETA 

REUNIDO EM BREVÍSSIMOS CAUSOS E ALGUMAS LOROTAS. Preciso ouvir 

as crianças, esses alguéns desviantes. 

 

Coisas menores e a imagem de si 

 

ELE – não pense que porque gastou dinheiro comigo vamos combinar. Agora ao pé do 

teu ouvido, mulher, ouça bem, vou te falar: definitivamente não vamos combinar, vê? 

Olha bem e não faça essa cara de espanto. Isso não me surpreende não me causa afeto, e 

não venha me dizer que não havia percebido antes. Agora que estamos juntos como 

tanto deseja, vê, não combinamos. E te prometo mulher, se insistir, todo momento 

realçarei teus defeitos. Teus poros dilatados, tuas sardas, tuas rugas, teu sorriso torto 

pelo descontentamento, dos teus dentes só vou realçar o amarelo, não vou valorizar o 
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formato, que é belo. Do belo não vou mostrar nada. Você não me perguntou, mas não 

combinamos, vê agora? 

 

EU – Vou tirar esses brincos. 

(Ao tirar os brincos perco a tarraxa). 

 

SOFIA
154

 - Tarraxa quando se perde é coisa que só desistindo de procurar, se acha. É 

que quando você desiste de procurar a coisa vem até você. Antes eu achava que havia 

criado essa teoria, mas agora sei que ela já deve existir por aí. 

 

EU – Marisol é possível criar algo que já existe?  

 

MARISOL – Tudo que existe, existe porque é criado todo dia. Quando para de ser 

criado, deixa de existir e fica no mundo à custa de uma imposição violenta. 

 

EU – De que violência você fala? 

 

MARISOL – Do ensino de algo que não quer ser aprendido porque não faz sentido, 

porque não responde a nenhuma pergunta. 

 

EU – O que há com aquele que não se acredita criador? 

 

MARISOL – Está virando coisa. 

 

EU – Quando Sofia cria, mas acha que não criou, minha pensa me pergunta, que 

imagem Sofia faz de si? Parece que tem sentimento de tarraxa. Mas tarraxa de brinco 

que é aparentemente existência menor é o que sustenta o enfeite o efeito. Existência a 

qual só se percebe a importância na sua ausência, pois quando se perde uma tarraxa 

perde-se também o enfeite e os efeitos de beleza que ele produz. Sem a pessoa singular 

no mundo por trás de uma ideia ou palavra poética, que já existe no grande tempo e ao 

mesmo tempo é inédita porque pensada e pronunciada pela primeira vez por esse sujeito 

único daquela maneira inédita e irrepetível, não existe novidade renovação. Um brinco 
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sem sua tarraxa não se sustenta. Tarraxa, essa existência pequena, que ampara por de 

trás me provoca a pensar nas tantas existências ―menores‖ que sustentam invisivelmente 

os adereços das teorias científicas. Por essa razão eu brinco (nos dois sentidos da 

palavra). E para ti Manoel, qual seria teu autorretrato? 

 

- Ao nascer eu não estava acordado, de forma que não vi a 

hora. Isso faz tempo. Foi na beira de um rio.  Depois eu já 

morri 14 vezes. Só falta a última. Escrevi 14 livros e 

deles estou livrado. São todos repetição do primeiro. 

(Posso fingir de outros, mas não posso fugir de mim). Já 

plantei dezoito árvores, mas pode que só quatro. Em 

pensamento e palavras namorei noventa moças, mas pode que 

nove. Produzi desobjetos, 35, mas pode que onze. Cito os 

mais bolinados: um alicate cremoso, um abridor de 

amanhecer, uma fivela de prender silêncios, um prego que 

farfalha, um parafuso de veludo etc etc. Tenho uma 

confissão: noventa por cento do que escrevo é invenção; só 

dez por cento é mentira
155

. 

 

– Em estudos coletivos (aninhados no grupo Atos) estávamos a tentar compreender 

sobre o acontecimento estético na construção espacial da personagem através da 

semiótica de Bakhtin. Fizemos um exercício, proposto por Marisol, de produção de um 

autorretrato por imagem, faríamos então, uma imagem de si e uma imagem do outro 

através da fotografia. Em seguida avizinharíamos as imagens, impressões, sentimentos e 

pensamentos acerca da possibilidade ou não do auto-acabamento estético de si. Entre 

risos de estranhamento e sentimentos de negação fomos percebendo entre tantas, que 

não existe EU sem o OUTRO. O Eu se tece nas relações de alteridade que se dão entre o 

eu-para-mim, o eu-para-o-outro e o outro-para-mim. Gostaria de deixar em aberta uma 

questão: que enunciados a criança se atribui nas relações de alteridade que se 

entrelaçam na construção do eu-para-mim, eu-para-o-outro e outro-para-mim no 
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contexto da escola? O que pensará a respeito de si mesmo o menino João se as palavras 

doutas se acostumarem sobre ele? Se tivéssemos lido poesia, Sofia, sobre João? Depois 

de tanto, uma pensa à moda ave: Sobre as crianças, deveríamos escrever à lápis.  

 

Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o 

contrário
156

. 

 

Fazer o contrário...  Isto me lembra de um encontro
157

 sobre desmedicalização infantil, 

no qual estive presente. Recordo-me das falas marcantes dos professores pesquisadores 

Drs. Paulo Amarante
158

 e Rossano Cabral
159

. Amarante denuncia o discurso da 

psiquiatria e da indústria farmacêutica que cria o mito que faz dos problemas comuns ao 

cotidiano da maioria das pessoas em transtornos mentais, apontando historicamente a 

lógica que fundamenta a construção de manuais que alimenta a categoria do diagnóstico 

nas práticas clínicas, trazendo como exemplo e questionando ao mesmo tempo, as 

sucessivas versões do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM). 

Amarante trouxe para o debate Robert Whitaker, autor do livro: Anatomia de uma 

Epidemia Pílulas Mágicas, Drogas Psiquiátricas e o Aumento Assombroso da Doença 

Mental, que em resumo parte da seguinte questão: como é possível que a partir da 

década de noventa os problemas mentais tenham aumentado, quando foi precisamente a 

partir dessa época que as associações científicas e autoridades sanitárias, começaram a 

propagar como sendo se não o único, mas o melhor tratamento as mais caras e 

―eficientes‖ medicações?  

 

Eis que meu espanto não foi em relação ao conteúdo da palestra, mas sim em relação 

aos que estavam ali presentes, na escuta. O público era composto em sua maioria de 

professoras (da rede pública e privada da região serrana) que se espantavam com as 

críticas feitas em relação à produção do adoecimento em massa das crianças. Meu 

assombro aumentou ainda mais depois da fala do professor Rossano Cabral que de 

modo muito descontraído narra o resultado de sua pesquisa em tese. ―À luz dos 
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diagnósticos, como seria uma criança ―normal‖?‖, ele pergunta. Para tentar responder a 

essa questão Cabral inverte o discurso dos manuais que traçam os diagnósticos que 

instauram boa parte do que se chama de transtorno e assim ele cria alguns critérios na 

invenção do que ela denomina com ―Síndrome da Criança Normal‖. Para o critério 1 

das descrições do DSM (em sua devida inversão):  

 Está sempre atento a detalhes não cometendo erros por omissão em atividades 

escolares e outras. 

 Não desacata nem recusa-se a receber solicitação ou regra dos adultos. 

 Não abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se 

espera que permaneça sentado. 

 Tem facilidade para organizar tarefas e atividades. 

 Nunca adota um comportamento deliberadamente incomodativo. 

 Não costuma mostrar-se suscetível ou irritar-se com facilidade. 

 Escuta com atenção quando lhe dirigem a palavra. 

 Não perde coisas necessárias para tarefas e atividades, brinquedos, tarefas 

escolares, lápis, livros ou outro materiais. 

 Sempre consegue manter a calma. 

 Assume seus erros não responsabilizando os outros por seu mau comportamento. 

 Não dá respostas precipitadas antes das perguntas terem sido previamente 

formuladas. 

 Segue instruções ou realiza tarefas domésticas ou escolares no tempo esperado. 

 Brinca em silêncio e não se envolve ruidosamente em atividades de lazer. 

 Não discute com adultos. 

 Não agita mão ou pés, nem se remexe na cadeira. 

 Fala sempre na medida certa, nunca em demasia. 

 Não apresenta esquecimento nas atividades cotidianas. 

 Não se mostra rancoroso ou vingativo. 

 Mantém-se atento às suas tarefas mesmo na presença de estímulos distrativos. 

 Aguarda sua vez sem dificuldade. 

 Não costuma se mostrar a mil, ou a todo vapor, não corre ou escala em demasia. 

 Não demonstra ressentimento ou manifesta raiva. 
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E conclui: ―Vocês estão aí apresentados a uma não-criança‖. Cada tópico no seu 

contrário confirma o transtorno, logo o inverso de cada afirmação nos apresenta à 

criança que não existe. Ao final da bem humorada explanação um coro de riso toma 

conta instaurando no ambiente um clima de surpresa geral. E me pergunto: 

surpresa? Será que ninguém havia pensado nisso? Será que nenhuma professora ou 

psi... Havia se perguntado antes em quem é a criança? Com a invenção da SCN 

(Síndrome da Criança Normal) Rossano parodia os manuais e pela via da 

linguagem, o ridiculariza, o enfraquece enquanto ―fala da verdade‖, porque fala 

científica. Pela inversão muda o discurso e o curso das coisas.  

 

De minha parte saí desse encontro pensando... Continua sendo assim, para mudar o 

mundo é preciso mudar as palavras do mundo (repetirei incansavelmente o que 

aprendo com os poetas cubofuturistas russos). Para mudar a relação violenta com a 

criança é preciso mudar as palavras sobre as crianças. Que palavras temos que 

mudar para mudar o que pensamos sobre as crianças? Deste modo me atrevo a 

reescrever a ―avaliação‖ de João.  
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Petrópolis, 27 de julho de 2018 

 

João Dias tem de borboletice, por isso não fica muito tempo parado, não é lindo? 

De acordo com seu tempo de existência nesse mundo (03 anos) sugiro que: 

 

Pouse de flor em flor 

Farfalhe 

Bata asas 

Beba de orvalho - 3x ao dia 

Evite lamparinas 

Isso tudo no quintal 

Que da tua vida participem: 

O barulho da chuva 

O mugido do bezerro 

Cheiro de terra molhada 

Cheiro de tempero 

O morno do sol 

A cabana de lençol 

A poça de lama 

E a Dorme-Maria em rama 

Café com leite e pão 

E Dente-de-leão 

 

Indicação: Folha de coqueiro e barranco em terreiro = escolha uma folha de coqueiro 

(dessas que ele mesmo dá pra gente), recolha. Em seguida dirija-se a um barranco mais 

ou menos íngreme (de preferência daqueles que a gente tem que subir de quatro), 

posicione-se no topo, sente na folha de modo a segurar em seu cabo. Certifique-se de 

que suas pernas estarão bem encolhidinhas e voilá! Ou melhor Voelá !!! 

 

Sintoma leve de ave, depois dos cinco anos não tem remédio, pode ser poeta! 
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GRAVETO 12 

 

NO MÍNIMO QUATRO PORTAS DE ENTRADA  

PARA A COMPREENSÃO DE UMA OBRA 

E MAIS UMAS TANTAS QUE SE ABRIRAM DEPOIS 

 

  

Na cata de saber como penetrar a palavra poética para compreendê-la sem destruí-la, 

esta foi uma dessas portas que se abriram depois. A escritura que segue trata da 

importância de uma metódica para a penetração em uma obra. Neste sentido preciso 

alertar para o fato de que as possibilidades de metódica contidas neste graveto só foram 

possíveis no decorrer dos estudos de Bakhtin e Michel Foucault. Esta não foi a metódica 

utilizada para a penetração da obra de Manoel de Barros. Tal metódica está aninhada no 

graveto seguinte, GRAVETO 13 A POÉTICA DE MANOEL DE BARROS EM DOIS 

PEQUENOS POUSOS. Se este graveto não trata da metódica para a penetração de uma 

obra de arte inventada nesta tese, qual é a sua razão? Justamente a de discutir a 

relevância da metódica enquanto elemento indispensável no processo de construção de 

qualquer enunciado que deseje, assim como Bakhtin, da arte olhar a vida. E nesse 

sentido é necessário destacar também que não existe uma possibilidade de metódica 

única.   

 

Encontrei algo no livro “As Palavras e as Coisas” de dois mil e sete, quatro páginas 

depois da primeira. Nas páginas iniciais, Michel Foucault dá suas primeiras escavadas 

no campo da arte, ao fazer a leitura do quadro Las Meninas de Velázquez, para realizar 

a arqueologia do pensamento científico. E é aqui que para mim se abrem o que chamo 

de no mínimo quatro portas de entrada para a compreensão de uma obra. Mais um 

pouco e acho que vou conseguir pensar de modo mais concreto sobre esta metódica, 

pois agora estou na penumbra. Tudo ao meu redor está sombrio.  

 

O fato é que desde que uma árvore decidiu por a descansar sua copa em um fio de alta 

tensão de um certo poste aqui perto, acabou-se a luz. Minha sorte é que a bateria do meu 

computador está carregada e isso me permite que continue, mesmo que precariamente, 

meus apontamentos. Não posso desperdiçar o silêncio e esta aparente solidão em que 

me encontro. Na casa todos dormem. Devo continuar tentando fazer o que preciso (que 
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é: escrever sobre a metódica que me permite penetrar numa obra de arte). De pernas 

cruzadas, balanço o pé esquerdo a fim de manter-me acordada, mas confesso, esse 

balançar é quase um ninar, ele ressoa em todo meu corpo num ‗para um lado e um para 

outro‘, que em harmonia com minha respiração faz pesar minhas pálpebras e dançar 

minha pensa. 

 

Este jogo de sombra que envolve o ambiente me aproxima ainda mais da pintura de 

Velázquez. Sinto o cheiro de tinta a óleo e mofo. A umidade que não sei mais de onde 

vem me penetra as narinas e faz com que meus olhos ardam fortemente. Esfrego-os com 

dificuldade e volto à leitura de Foucault. Algumas partes leio em silêncio, outras em voz 

alta. Circulo a lápis algumas palavras, sublinho outras. Faço nos cantos das páginas 

algumas anotações. Canso, rabisco. Insisto, leio e releio e nesse movimento de leitura 

escrevo com Foucault, à moda Barthes, quando no livro O Rumor da Língua na 

escritura “Escrever a Leitura” de dois mil e doze, na página vinte e seis ensina sobre o 

levantar da cabeça. Tal ideia está aninhada no GRAVETO 7 ESCRITA LITERÁRIA: A 

CUNHA QUE ALARGA O GÊNERO. 

 

A luz da tela do computador alumeia as páginas amareladas do livro e me permite catar 

em suas letras miúdas alguns sentidos, e quando os encontro, levanto a cabeça. Ao 

levantar a cabeça enquanto lemos, estamos a escrever e co-criar com o autor, e desse 

encontro de textos, do leitor como o autor, eclode, segundo Bakhtin, um novo texto! 

Dessa eclosão de sentidos, uma explosão! O atrito dos sentidos entre minimamente três: 

o autor, o herói e quem lê, como ensina Mello, no livro ―Amor nos tempos de escola” 

de dois mil e dezessete, faz girar o redemoinho de onde as forças centrífugas dos 

pensamentos revolvem de dentro para fora todos os sentidos, desestabilizando, 

deslocando, desterritorializando toda e qualquer fixidez, rigidez e verdade única. Disso 

que se espalha para fora, o imprevisível.  

 

E daí a novidade. Com Lotman aprendemos que a novidade é por princípio o resultado 

de situações imprevisíveis. Quando esse texto é retirado de seu contexto e ajeitado em 

outro, se dá a renovação (no sentido bakhtiniano). Gosto de pensar que assim se 

renovam os textos, os sentidos, nós e o mundo. Deste modo tremulam as  

triboluminescências.   
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Engraçado é que as letras ficam cada vez menores... Saio à procura de uma vela. Será 

que tenho? Vou à gaveta das coisas esquecidas. Toda casa deve ter uma, não é mesmo? 

Na casa de meus pais sempre existiram. Ainda hoje meu pai conserva uma mesinha de 

cabeceira de fórmica com três gavetas. Entre cada puxador ele atravessou uma ripa 

comprida. A ripa perpassa os três puxadores. Muito engenhoso! Ele diz que se trata de 

um dispositivo ―anticriança‖.  Só é possível abrir qualquer gaveta se retirarmos a ripa 

com muita precisão. Certo dia pensei: o que será de tão valioso ou perigoso que meu pai 

guarda nessas gavetas? Atrevi-me, tirei a ripa e cerimoniosamente abri gaveta por 

gaveta. Em cada uma tinha artefatos como: régua quebrada, duas fotografias em 3 x 4, 

ímãs de muitas formas, pilhas, uma pequena mola, fio de cabelo, uma bula de remédios, 

caneta sem tampa, toco de lápis, peça de quebra-cabeça, tampa de vidro de perfume, 

resto de suspiro, uma conta de luz, fios de cobre, borracha desgastada, um cordão 

arrebentado, uma imagem de santo, liga de borracha, clips, moedas, um bloquinho de 

notas sem notas, uma folhinha de anos passados, um pino, pregos enferrujados, uma 

caixa de fósforos, papel de bala, baterias de relógio, um relógio parado, uma bolinha 

perereca, entre um multiverso de miudezas e insignificâncias altamente perigosas à vida 

‗normal‘ que levaria o dia para inventariar. Tudo matéria de poesia como diria Manoel 

de Barros. Verdadeiros tesouros! 

Então que me dirijo à minha gaveta de coisas esquecidas e acho, além da vela, outra 

grande coisa! Uma lupa! Acendo a vela e começo a brincar com a senhora lupa (porque 

já de idade). Percebo encantada como a pequena chama de uma vela é maravilhosa do 

ponto de vista agigantado de uma lupa! Que lindos os desenhos da palma da mão! 

Como é maravilhoso enxergar grande para ver as coisas pequenas! Ah! As letras! Agora 

sim! 

Mas antes de voltar para a leitura, não resisto e volto a brincar com a vela. Apoio minha 

lupa na tela do computador e me volto para a chama da vela. Gosto de mirá-la. Gosto 

ainda mais de acariciá-la. Para se acariciar uma vela é preciso fazer exatamente como 

faz a criança. Estique seu dedo indicador, mire a chama, crie coragem e zaz! Atravesse 

o dedo na velocidade da luz ao meio da chama. Ela nem...  

Esperem, algo estranho está acontecendo. A chama da vela que até o momento estava 

imóvel agora está tremulante. Cambaleante. Estonteante. Far(falha). Olho para a lupa e 

vejo em sua lente de vidro côncava outra de mim. Pego lentamente a lupa e a aproximo 
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de meus olhos e vejo, a sério, outra de mim! Afasto a lente giro o rosto e ela continua a 

me encarar de frente. Nossos movimentos não são sincrônicos. É outra de mim!  

Sinto uma corrente de adrenalina gelada percorrer todo meu corpo. Pego novamente a 

lupa e de mansinho a inclino para o lado. Nesse instante um susto ainda maior! Vejo 

outras de mim! A cada movimento trêmulo, como a chama da vela, mais uma e mais 

outra se projetam na lente! Sei que são outras porque uma ri, a outra me encara 

fixamente e a outra parece falar com as outras duas, enquanto eu estou imóvel. Meus 

olhos enchem-se de lágrimas, mas isso não é choro, fico sempre assim quando fico 

assustadoramente assustada. Uma delas percebe. A que ri. Ela dá de ombros às outras 

duas e me dirige a palavra: 

 – Fevereira, muuuuuuuuuuuuuito prazer. (dirige-se a mim, esticando a palavra muito ao 

infinito, num tom de voz que não parece ser o meu, esta outra de mim). 

– Desculpe, mas o que está acontecendo? (pergunto prendendo um espirro alérgico) 

– Olhe ao redor. (orientou Fevereira) 
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– Minha nossa! É o atelier de Velázquez? Estamos no atelier de Diego Velázquez? Mas 

onde estão todos? (pergunto boquiaberta) 

– Ainda por chegar! Vamos curtir esse silêncio! Apesar de que eu não gosto muito de 

silêncio... (falou Fevereira introspectivamente) 

– Pois eu gosto ooosto oosto osto. Gosto de vazio iiio iio io (projeto a voz provocando 

eco) 

– Gosta do vazio porque sem o outro só ouve a tua voz, né ‗mermo‘? Ninguém discorda 

de tu! 

– Não. Já passei dessa fase, espero. Sem as vozes dissonantes a minha própria definha. 

Aliás, não há ―minha própria‖ voz, vazia de outras vozes. Sem o outro que me interpela, 

que discorda, não avanço, não saio do lugar. Gosto desse vazio. Este vazio muito se 

aproxima do nada para Manoel. Sinta, porque a sala está vazia, o porvir está presente. 

Sinta a presença em ausência! Mas esse vazio também me provoca certa melancolia. 

– A mim entedia. 

– A mim não.  

– Acho triste. Sem graça. Uma sala vazia! 

– Ai é que está! A beleza está na honra à presença do outro que neste caso se faz em sua 

ausência. 

– Que? Onde tá o lança-perfume que ninguém me disse? Cheirou? 

– Não, Fevereira, quem me dera... Estou querendo dizer que olhar esta cena sem as 

pessoas, é olhar para a falta que elas fazem. É um modo poético de dizer da importância 

do outro. E nesse sentido o outro nunca está ausente, pois sentir sua falta é trazer sua 

presença. Nos preocupamos muito com a questão da palavra reportada nas pesquisas. 

Digo de mim e do grupo de pesquisas do qual faço parte. Aprendemos com Bakhtin que 

não há o discurso absolutamente monológico, porque cada palavra é prenhe de muitas 

outras, mas há o discurso com alto grau de monologia. Isso sim. E aí, quando o grau de 

monologia é muito alto, corremos o sério risco de coisificar o outro. Fazemos isso 

falando por ele, não com ele. E fazendo do outro, ‗coisa‘, esvaziamos ―a sala‖ de sua 

presença, falamos dele em sua ausência. Mas sua ausência nunca será total. Como nos 
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mostra José Manuel Ballester, pintor e fotógrafo contemporâneo espanhol que renova 

obras icônicas sem seus famosos personagens. Com seu trabalho artístico intitulado 

Palácio Real, Bellester parece questionar o que seria do Las Meninas (Velázquez) sem 

as pessoas? O Nascimento de Vênus (Sandro Botticelli) sem Vênus? O que seria de A 

Última Ceia (Leonardo da Vinci) sem Jesus e seus apóstolos? Da Expulsão dos 

Demônios (Giotto di Bondone) sem seus demônios? Tais perguntas me levam a também 

perguntar, o que seria de uma pesquisa, nas ciências humanas, sem o humano? Estou te 

dizendo isso porque esta sala, vazia do outro, que traz sua presença na ausência... 

– SSSSShhhhhhhiiiiiiiiiuuuuuu! Tente parar de falar um pouco! Nossa! Não estamos 

fazendo um seminário! Ai que até me arrepio... Sinta, respire, veja... 

Vejo um cheiro forte de óleo de baleia, urina, suor, madeira, cola, cravo e flor. Um 

cheiro do cão! Em minha frente se projeta ao avesso um grande quadro com ripas que 

prendem seu tecido grosso, trata-se de um quadro que está na minha frente de costas 

para mim, apoiado num cavalete de madeira. Desvio dele e encaro o cheiro. Dou de cara 

com um cão que num caramelo majestoso entra na sala e se ajeita no chão. Olho ao 

redor e escuto murmúrios em uma língua que não é a minha. Mas fora o ranger de uma 

porta entreaberta ao fundo, paira um clima de silêncio no ar que se quebra com a força 

do vento que bate e encerra a janela próxima à porta. O ambiente desalumia um pouco.  

– Tá ouvindo? Escuta só... Ouve os passos? 

– Sim! Estão vindo! Mas parece que um passo se adianta. 

Enquanto me encolho atrás do quadro e termino de cochichar com Fevereira, entra 

apressado na sala o pintor. Fala com seus botões num espanhol velocíssimo, e ao 

mesmo tempo em que parece repassar suas tarefas, avança em nossa direção, ou melhor, 

na direção do cavalete. Intrépido diante do cavalete, retira dele certo pano que o cobria 

com tanta força que esvoaça toda a poeira que nele descansava, parece, há semanas. A 

poeira me entra goela abaixo, mas prendo a respiração e contenho a tosse, enquanto o 

pintor desanda a tossir. Já roxo e quase engasgado se agacha. E agachado solta um tiro 

gasoso e fétido pelo reto cuja pressão o lança para cima, e num piscar de olhos levanta. 

Recompõe-se e se afasta. Organiza num canto o que daqui parece ser seu material de 

pintura. Deixa cair um frasco, o cão late, o pintor se assusta e rodopia no salto do 

sapato, desequilibra, e retoma à postura no exato instante em que entra na sala uma 
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pessoa de baixa estatura. Logo em seguida, entra mais outra e três jovens acompanhadas 

do que me parece uma freira e um padre. O pintor as reverencia, inclinando seu corpo 

para frente, o que faz com que seu cabelo grude em sua boca, mas num golpe de mestre, 

dá três cuspidinhas imperceptíveis enquanto a mais nova das meninas se posta ao centro 

da sala a contemplar a tela. Todos parecem falar ao mesmo tempo assuntos diferentes. 

Mas de repente a menina parece olhar em minha direção. Sinto medo e me encolho 

ainda mais. 

– Você não queria penetrar na obra? Então divirta-se! Olha só para esses vestidos! Tudo 

feito à mão, dá para imaginar? Os cabelos das pessoas é que são feios para um cacete! 

Passam óleo? Não tomam banho? Tão ensebados os cabelos, não acha? Cruz credo. 

Acho bonitas as roupas, já disse, mas só de pensar em vestir um negócio desse já 

começo a me coçar... Hum hum. Cara, fico imaginando a quantidade de ácaros que 

nascem, crescem e se reproduzem nessa panaria toda, colônias e colônias, gerações e 

gerações... Um frio da porra entra por essa janela! Mas olha, daqui dá para ver feixes de 

luz reluzindo em milhares de partículas de poeira furta-cor! Que lindo! Mas quanta 

poeira heim, cacete! Hum hum...  

– Foucault fala sobre esta janela. Deste lado, na pintura, esta janela está apenas 

indicada, ela não aparece, inclusive, vendo daqui como é alta! Como ia dizendo, ela não 

aparece na tela, mas faz aparecer elementos sígnicos através da profusão de ―uma luz 

inteira e mista que serve de lugar comum à representação‖, nas palavras de Foucault 

(p.7). Na medida em que projeta a luz que vem de fora sobre os elementos presentes no 

interior da obra, essa entrada torna visível toda representação. Foi por essa entrada, 

Fevereira, que me deparei com os elementos dados, com os signos da cultura, os signos 

que o autor escolheu para a composição de sua obra. Essa entrada me permitiu o 

reconhecimento. Esta, portanto, seria uma das possibilidades de entrada e leitura de uma 

obra. Entende? 

 

 – Entendo. 

 

– Seria também o modo mais primário de penetração, a meu ver, porque que a descrição 

como percurso interpretativo dos elementos que compõe a imagem contém o mais baixo 

grau de modelação. Estou dizendo isso porque encontro em Augosto Ponzio a distinção 

de três sistemas de modelação: ―primário, secundário e terciário,‖ isso está lá na página 
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quinze do livro: Fundamentos de Filosofia da Linguagem. A concepção de modelagem 

que aqui interessa é a capacidade de modelação de terceiro grau. Esta, porque está 

intimamente relacionada à capacidade de construção de múltiplos mundos, tem relação 

direta com a invenção. A descrição fiel, o desejo de dizer a que se refere tal signo nega a 

palavra (enquanto matéria sígnica, aberta, ideológica) em seu caráter artístico, porque 

quanto mais aberto aos diferentes sentidos um signo está, mais artístico é. Contudo, a 

ideia de que é possível representar, repetir, reproduzir exatamente qualquer signo é uma 

impossibilidade, posto que refletimos e refratamos, concomitantemente, as coisas pelas 

quais e com as quais enunciamos. Mesmo que descreva com exatidão as imagens de 

Velázquez (refletindo), ao mesmo tempo estarei criando outras imagens. As imagens as 

quais me ponho a descrever, uma vez acessadas por mim, já estão alteradas pelos 

sentidos aos quais sou capaz de atribuir sentido e pelos que ainda não sou, portanto ao 

serem enunciadas estarão distorcidas (refratadas). Por este motivo afirmo acima que a 

descrição dos elementos da pintura de Velázquez contém o mais baixo grau de 

modelação. Posso descrever os signos, mas ainda descrevendo estarei, num grau muito 

baixo, transformando-as. E por este mesmo motivo afirmo que é a meu ver o modo mais 

empobrecido de entrar numa obra, visto que a ela quase nada se oferta, e em 

consequência em sua existência quase nada se enriquece. Mas veja, apesar de, na minha 

compreensão, ser a possibilidade com menor grau de criação e por isso mais precária, 

não estou negando-a, visto que também é necessária. Compreendeu? 

 

– Sim! Na verdade, não! Não entendi nada desde o começo, mas disse que havia 

compreendido pra ver se no caminho compreendia. Às vezes você fala demais e me 

distraio. (respondeu-me Fevereira) 

 

– Desculpe, deve ser por causa do meu tom professoral. Uma praga isso! Sou professora 

desde que me entendo por gente, comecei aos dezessete anos de idade. Tento me livrar 

de certas coisas, mas confesso, as forças que combato também fazem parte de mim. 

Calma aí, isso não é possível, como faço para voltar ao meu quarto? A menina volta o 

olhar em nossa direção, viu? Não estou gostando disso, quero voltar... (mudo de assunto 

assustadamente) 

 

– É amiga, acho que não tem volta. Já pensou, ficar aqui dentro deste quadro para 

sempre? Ha ha a gente ia viver na cozinha não é? Dizem que a cozinha do século XVII 
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é maravilhosa! Imagina aquelas sobremesas, aqueles pratos! Desta sala poderíamos 

passear pelo palácio? Ah juro que desceria escorregando pelo corrimão da escada! E os 

jardins? Nossa! A gente ia se perder neles, íamos comer maçãs, já viu uma macieira, eu 

nunca. Só em desenhos de criança. Aí íamos comer maçãs e adormecer debaixo de uma 

árvore e parar em outro lugar, como Alice. Isso tem a ver com Alice não tem? Acho que 

misturei um pouquinho Alice no País das maravilhas com Branca de Neve. É impressão 

minha ou tem mesmo um cheiro de merda no ar? (me interrompe Fevereira, indo de 

uma coisa a outra em milésimos de segundo) 

– Tem volta. Trata-se de uma Menipéia. Criada por Menipo. Escritor grego antigo. E 

você sabe muito bem. Não seja falsa. Trata-se de um gênero. Do grande tempo. E como 

gênero, tem elementos que o compõem. Você estuda isso em Bakhtin. Com seu grupo 

de estudos. Atos. Você estudou Rabelais aos olhos de Bakhtin. Como não sabe se tem 

volta? A propósito, me chamo Fechadura.  

– Eu... 

– Ihhhhh Ferrou lá vem ela se achante! Cheia de tã nã nã nã ti ni ni na...  (interrompeu-

me Fevereira, malcriadamente) 

– Calma. Pelo que estou compreendendo Fevereira e Fechadura são outras ‗Fes‘. E sim, 

vai ser boa a companhia das duas para pensar sobre a questão da possibilidade de 

penetração numa obra de arte.  

– Das duas não. Das três. Você não está vendo Felpa? (me interpela Fechadura, ao 

mesmo tempo em que ignorava Fevereira) 

– Não. Não a vejo. 

– Ali olha, naquele cantinho da lupa. (mostra Fevereira) 

– Esperem, o pintor se aproxima. Está vindo em nossa direção. (Encolho-me um pouco 

mais). Ouço um suspiro de enfado da menina ao centro.  

– Velázquez. (corta Fechadura) 

– O pintor afigurado no quadro é o próprio Velázquez! É verdade! Parece que Foucault 

fala disso. (me arrepio) 
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– Isto está escrito em qualquer artigo sobre o tema. (encerra Fechadura duramente) 

– Ah sim, ali está! Felpa é você? (pergunto, depois de voltar a encarar a lente da lupa). 

E timidamente, como uma penugem, essa outra me acena. Sorri ruboriza e logo em 

seguida abaixa a cabeça.  

– Ouçam! Uma voz se eleva! Vem daquela freira ali que está logo atrás da jovem e da 

menina. (Congelo) 

– Não tema. Esta é Marcela Ulloa. Chefe do serviço de damas do palácio. Não é freira. 

Está usando seu manto de viúva. Está distraída. Tagarelando com o padre. E a jovem é  

Isabel de Velasco. Dama de Companhia. A ―menina‖ é Margarita Teresa. Uma criança. 

Cinco anos. Teria sido sucessora de Felipe IV. Mas não foi. Perdeu o trono. Para seu 

irmão. Que nasceu depois. Mas teve muitos títulos. Imperatriz Romana Sacerdotal, 

arquiduquesa consorte da Áustria. Rainha da Hungria e Boémia. O seu reinado durou de 

1666 a 1673. Morreu aos 21 anos. Muito nova. Mas não se preocupe com essa gente. 

Preocupe-se com seu trabalho. Este plano estético foi escolha sua. Faça logo o que é 

preciso. Por mim você escreveria sua tese como manda o figurino. Sem essa papagaiada 

toda. (infere Fechadura) 

– Fechadura, eu não posso defender uma heterociência no campo de pesquisa das 

ciências humanas, reproduzindo o modelo dominante. Seria uma incoerência. De 

verdade que não é o modo mais fácil de construção de um trabalho, pensa que é fácil? 

Não se trata somente da escolha de um plano estético. Trata-se também do mergulho em 

um gênero. Tudo isso de estarmos aqui dentro, pois estamos, no plano artístico, estamos 

sim dentro da tela. Estamos em uma outra dimensão. Estamos na dimensão artística e 

digo a você, aqui posso sentir os cheiros, sou capaz de me assustar, sinto-me de fato 

perto dessa gente toda, e temo, se alguém nos vê?  

– E quem te disse que eles não nos veem? Olham para nós no exato instante em que nos 

colocamos diante da cena. E tem mais uma coisinha, gostaria de dizer ainda que por 

mim, você escreveria sua tese bem assim: na primeira página estaria escrito, ―Flor‖, daí 

eu deixava trezentas páginas em branco, e na última página escreveria ―Froza‖. 

Esculpiria uma Froza nas folhas de num manual do tipo, ―como escrever uma tese‖ e 

enviava junto. Ah! E para garantir que não haja acusações sobre a falta de conteúdo, 

mandaria também um álbum só com as palavras poéticas das crianças.  
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– Fevereira, assim também não dá. Preciso responder dentro do gênero tese, alargando-o 

um pouco assim como Velázquez o fez na pintura. Os retratos, neste contexto, são 

tradicionalmente formais, mostram os seus sujeitos enquadrados, isolados. No entanto 

aqui neste quadro, vemos as damas em volta da jovem princesa, assim como outros 

sujeitos comuns, companheiros de serviço. Velázquez deixa ver os ―andaimes‖ da 

pintura, deixa aparente seu processo, os bastidores da corte espanhola, do dia a dia. 

Velázquez avizinha o cenário e o assunto, e desse modo cria uma obra-prima alargando 

o gênero. 

– Ah! Sim! Agora que você desenhou, entendi. Você está compondo uma escrita de tese 

com a vizinhança de elementos que neste gênero, em sua forma tradicional, jamais 

estariam aproximados. (penetrou Fevereira) 

– Desculpem. E desculpem por pedir desculpas. É por isso, Fevereira, que se trata de 

uma tese-ninho. Que maravilhoso é tudo! Fico encantada! Estão vendo nas infiltrações 

ali de cima, estão vendo? Quantas formas e desenhos! (participa timidamente Felpa) 

– Ahhhhhhhh! Tahhhhhhhh! Ninho, graveto, emaranhado, uma coisa apoiada na outra... 

Entendiiiiiiii! Entendeu fechadura? (gargalha alto Fevereira) 

– Aberto demais.   

– Gente, eu preciso voltar na questão do olhar. Vocês não acham que Foucault parece 

divertir-se com o que chama de ―espetáculo-de-olhares‖, atualizado na obra?  No 

capítulo I do As Palavras e as Coisas, Foucault escreve o texto intitulado com o nome 

do quadro...  

– Inclusive, você deve saber. Sobre o título. Não era esse. O primeiro título era, ―A 

Família de Felipe IV‖.  Depois passou a se chamar ―Las Meninas‖. Não representa sua 

tradução. Para o português. Não tem nada a ver com ―as meninas‖. Para ser traduzido 

para ―as meninas‖ deveria ser escrito ―Las Niñas‖. ―Meninas‖, no espanhol da época, 

dizia respeito às damas de companhia. (me descontinua Fechadura)  

– Não sabia, não havia me atentado a isso, e honestamente isto não é do meu interesse 

nesta escritura. Quero continuar o que estava falando sobre a questão do olhar. Foucault 

mergulha nesse jogo e nos chama a mergulhar também. Trata dos ícones que afiguram o 

ponto de vista de quem vê a obra, do que nela está representado, daquilo que o autor 
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criador chama a ver e do que está obscuro e assim permanecerá. Afastou-se, veem? O 

pintor se afastou! Estes ícones que acabei de falar seriam o que para mim se abririam 

como as quatro portas de entradas para a penetração de uma obra de arte. 

– Se eu fosse você, desenharia um quadrado. Bem assim como é uma tela e contornaria 

as quatro vértices. (me inspira Fevereira, como se não fosse parte de mim) 

– É exatamente esse o movimento! Então me deixem continuar continuando o contorno, 

na segunda vértice há outra entrada. Lá naquela porta do fundo, estão vendo, vai 

aparecer um homem. Sei disso porque na pintura de Velazquez ele está lá. 

– É José Nieto. Um fidalgo. Camareiro da rainha. (Acrescenta Fechadura) 

– Na pintura, Foucault repara que o homem está afigurado no fundo da pintura de modo 

ambivalente, não deixa saber se está a entrar ou sair da cena. E embora você afirme que 

se trata apenas do camareiro da rainha Fechadura, eu aproximo esta imagem do homem 

ao fundo como a posição do autor criador em relação ao herói e a sua obra. Trata-se de 

uma posição exotópica, de penetração e afastamento que o criador precisa fazer para 

poder dar acabamento estético à sua criação. Posso, todavia, penetrar em uma obra de 

arte pela via da relação que estabeleço com as questões que o autor criador me chama a 

responder, sabendo que sua arte não está contida na coisa criada e tampouco na psique 

do criador (que só pode ser visto no todo da obra, posto que é de natureza criadora, 

como aprendo em Volóchinov), mas que está pulsante na fricção de sentidos entre o 

autor, sua obra e os impactos que provoca em quem a olha.  

– Ah! Tah! Você está olhando para o fundo da tela, estou acompanhando. Dessa vez é 

sério, não estou falando que entendi sem entender para ver se entendo... 

– Está bem, então vamos lá, a terceira porta de entrada se abre exatamente no ponto em 

que estamos, estamos à esquerda, atrás do quadro que ele pinta. Este quadro nos 

esconde e esconde ao mesmo tempo o que Velazquez está a pintar. 

 

– Cara! Que loucura! Ele pode estar pintando qualquer coisa! Pode estar a pintar as 

pessoas que estão na sala, ou como ele não está de frente para elas pode estar a pintar 

outra coisa qualquer! (salta Fevereira) 

 

– Desculpem, mas acho que ele pode estar a pintar a quem ao quadro olha. (abre Felpa) 
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– Bobagem. Retratava a família imperial. (fecha Fechadura) 

 

– É isso! Esta porta de entrada nos conduz às coisas as quais não se dão a ver. São 

existências que estão presentes, mas que não se dão a ver. É o lugar do obtuso, mas este 

pode ser compreendido. Só não pode ser visto ou descrito, capturado, representado. É o 

icônico por excelência. O lugar do obtuso no sentido de Barthes. Compreendo enquanto 

ponto cego e do lugar da cegueira, é o lugar do acontecimento inesperado.  Posso entrar 

numa obra pela via da descoberta do que estava oculto para mim e/ou para o autor. Esta 

entrada direciona as questões da afiguração, aqui nada se pode tentar reproduzir, pois 

meus olhos são chamados a ver para além do que alcançam.  

 

– Para tudo que agora não entendi. (interfere em estado de frevo, Fevereira) 

 

– Então vou tentar dizer de outro modo. Certa vez, ainda no mestrado, estava a 

fotografar crianças no recreio, uma entre tantas me pedia, a todo o momento, para que 

eu a fotografasse novamente. Em certo momento eu estava a prestar atenção em outra 

cena quando novamente a menina insistiu. Confesso que fiquei incomodada porque meu 

olhar estava direcionado para outro acontecimento, mas para não desagradar a menina, 

virei de relance, bem rapidamente – sem ajustar o foco e sem cuidado – a câmera em 

sua direção e cliquei. Quando passei as imagens para o computador e me coloquei a 

olhá-las novamente, levei um enorme susto com o que havia acontecido. Aconteceu que 

na fotografia que fiz da menina estava inscrito um grande acontecimento, ali estava o 

obtuso! Acreditam que nos olhos da menina eu estava completamente refletida e aquilo 

que seria sua íris era nada menos que a lente da câmera? Entre muitas outras 

compreensões, compreendi que eu não havia ao fotografar, capturado a imagem da 

menina, a menina é que havia me capturado. Nesta fotografia existe o que não consigo 

nomear. 

 

– Barthes diz isso. Está no ―O óbvio e o Obtuso‖. De 2015. (interfere Fechadura) 

 

– Isso! Na página cinquenta e oito, está assim: o sentido obtuso é um significante sem 

significado; daí a dificuldade em nomear: a minha leitura fica suspensa entre a imagem 

e a sua descrição, entre a definição e a sua aproximação. Para explicitar ainda mais o 

que Barthes chama de obtuso, na página seguinte ele diz, por fim o sentido obtuso pode 
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ser visto como um acento, como a própria forma de uma emergência, de uma prega (até 

de uma ruga), com o que é marcada e pesada a toalha das informações e das 

significações. Este acontecimento estava obtuso para mim. Este exemplo te ajuda a 

entender o que compreendo por obtuso, Fevereira? 

 

– Uhum.  

 

– Desculpem, acho que isto precisa ficar claro. Sei que pode parecer estranho falar de 

clareza na perspectiva do obtuso, mas deixa pra lá... Talvez não seja essa a palavra, 

mas... É porque é um risco confundir, pelo que você está falando o obtuso não é 

somente o que o autor quis ocultar, pode ser também algo que se manifesta à revelia. 

(pondera Felpa) 

 

– Ah, sim! Tem toda razão. 

 

– Vocês podem achar que fecho os sentidos. Mas é por isso que insisto. Faça a coisa 

como tem que ser. Olha que desgaste, que perda de tempo! E mais. Ninguém vai ler 

isso. Ou, vão ler. E te dizer: isto não é uma tese! (atravessa Fechadura) 

 

– O que seria uma tese, Fechadura? Você está falando dessa coisa que chama o 

conhecimento de objeto? Que coisifca o outro? Que não tem vida? Pois saiba que é 

justamente isso que ninguém lê! E quer saber mais, vá tomar... 

 

– Parem! Já! Agora! Neste momento! (interrompo aos berros) 

 

– Eu não iria falar nada demais, ia falar para Fechadura tomar jeito! Quer saber vou 

apagar essa vela. (ameaça Fevereira) 

 

NÃÃÃÃO, respondemos em uníssono. Mas, tarde demais! Só vi a fumacinha da chama 

da vela apagada subindo e na sua transparência a luz da tela do computador. Silêncio. 

Todos presentes na cena parecem ouvir e olham na direção do estardalhaço. A cena e as 

pessoas congelam. Tudo para.  
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Deixo cair a lupa. Tateio em sua busca e esbarro com ela caída em minha mesa. Tomada 

de grande susto pego novamente a lupa, miro seu interior e lá estavam elas. Fevereira 

gargalhando, Fechadura emburrada e Felpa acenando. Até que... 

– Ei! Shiu! (me chama Felpa) 

– E agora, Felpa? (pregunto tristemente) 

– Desculpe, mas acho que este é o melhor lugar para você fazer o que precisa. Você 

estava falando das portas de entrada e já havia nos mostrado três, ainda falta uma e pelo 

que estou compreendendo, este é o melhor lugar! 

– Fevereira, por favor, não faça mais isso. Por favor, não faça mais nada 

impulsivamente. Quase me matou! E Fechadura, não é sobre mim, mas é também, a 

escrita desta tese. Gostaria é claro que ela chegasse às mãos das pessoas outras, mas 

entenderei se ninguém ler. O que não posso deixar de fazer é responder com minha vida 

e minha vida não é mais a mesma. Felpa, acho que compreendi o que quis dizer.  

– Sobre Felpa. Não entendi.  

– É! Sobre Felpa eu queria dizer duas coisas: Uma: não entendi; e outra... esqueci. 

– Felpa quis dizer que sobre a quarta porta de entrada seria bom dizer do lugar que te 

permite estar diante da obra e não em seu interior. A quarta porta de entrada se abre no 

vértice de baixo, lugar de onde olho. Aqui posso penetrar numa obra a partir das 

relações e sentidos que estabeleço com as possibilidades que cada uma das outras 

entradas me oferta. Esta entrada requer minha resposta. Aqui entro com um passo. Um 

passo em direção ao que está diante de mim. Esta porta de entrada requer minha 

resposta viva, singular e responsável. Esta porta me põe no entrecruzamento de todas as 

outras portas de entrada e requer minha resposta. Como respondo à possibilidade de 

dizer, de explicar? Como respondo ao que o autor me provoca pensar? Como respondo 

ao que não sou capaz de ver, de compreender? Aqui posso acessar a todas as outras 

portas, mas também me fixar em apenas uma. É válido penetrar numa obra pelas 

formas, cores, tons, estilo, linhas, enunciados e signos que na obra estão presentes; É 

também apropriado penetrar em uma pela via do que se compreende em diálogo com o 

autor; assim como é potente adentrar tateando o que não se dá a ver, não para ver, mas 

para compreender a coisa na sua obscuridade; também é de igual valia acessar o interior 
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de uma obra em resposta às possibilidades anteriores. Só não é possível, para a 

compreensão de uma obra, penetrar por apenas uma entrada. 

 

– E fora isso, vamos combinar que o cheiro aqui está bem mais agradável. (fala 

Fevereira suspirante) 

 

– Toda essa volta para dizer o quê? Isso tem a ver com o quê? (encerra Fechadura) 

 

– Com a Poética do Poeta. Percebo que para a compreensão da obra poética de Manoel 

de Barros também se abrem no mínimo quatro portas. Em sua poesia, penetro pela 

primeira porta, a da direita, e sigo os feixes de luz que iluminam seu léxico, estrutura, 

composição; sigo para a segunda porta, a porta de onde o poeta se posiciona, e me 

demoro no que, na relação entre o poeta com a poesia, consigo compreender; entro 

também em sua obra pela terceira porta, a porta que me leva ao inesperado que me leva 

a penetrar nas camadas de sua poesia na companhia daquilo que ela tem de icônico, das 

coisas que afigura; adentro ainda pela quarta porta e de lá penetro em sua obra poética 

em resposta às questões que todas as outras possibilidades me oferecem. Penetro em seu 

multiverso poético respondendo aos perigos mortificantes da representação, criando 

com Manoel sentidos outros para sua poesia em diálogo com o que dela e nela deve 

permanecer obtuso. Esta porta de entrada coloca no entrecruzamento todas as outras 

possibilidades. Nenhuma porta deve deixar de ser acessada e nenhuma pode ser 

acessada somente, as quatro são imprescindíveis e equipolentes.  

 

– Você diz que são equipolentes, mas parece desprezar a primeira porta de entrada. (me 

aperta Fechadura) 

 

– Não, não desprezei a primeira porta, apenas passei rapidamente por ela. Larguei em 

algum graveto, palavras que enunciavam meu posicionamento em relação a  

impossibilidade de uma leitura linguística da poesia de Manoel. Mas mesmo assim 

passei por ela, reparando o modo de composição, a presença da narrativa, a relação do 

poeta com algumas palavras. Demorei-me mais na passagem pelas outras portas de 

entrada, por onde me conduziu à tentar compreender a relação do poeta com a poesia; a 

ver através dessa relação o que não estava explícito e em resposta, pela porta aberta da 
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quarta entrada, pude pensar a respeito da criança, da infância, da palavra e da poesia 

para afirmar a criança enquanto palavra poética encarnada. 

 

– Preciso dizer. Acho estranho. Por que foi ao pintor e não ao poeta para criar sua 

metódica? (Pela primeira vez, faz uma pergunta Fechadura) 

 

– Hummmmm! Olha ela! Perguntando!!! (percebe e implica Fevereira) 

 

– Por favor, Fevereira, não comece... Acontece que eu não aprendi isso com Foucault 

para depois ―aplicar‖ como metódica para a penetração na obra de Manoel de Barros. 

Fiz a poética de Manoel não para penetrar em sua obra e analisá-la. Precisei penetrar na 

obra do poeta porque, com ele, busquei a compreensão acerca da infância, da criança e 

da palavra poética. Os Estudos posteriores de Foucault me permitiram por semelhança 

elaborar de modo mais visível aquilo que havia realizado anteriormente. 

 

– Desculpe, mas acho que ela está falando que fez e depois pensou no como fez. 

(pondera Felpa) 

 

– Sim! Exato! Agora veja, Fechadura, sem uma metódica prévia, digamos assim, foi o 

próprio poeta que me ajudou a penetrar em sua obra. Vejam, só foi possível tratar de sua 

‗artesania‘, porque ao fazer poesia Manoel ensinou de como fazia, num fazer, que 

enuncia o como se faz. Mas aconteceu o inesperado. Foi na relação com Foucault que 

tudo tomou corpo. Na pesquisa tem dessas coisas, o imprevisto, o inesperado e o 

inusitado também estão presentes. Isso tem a ver com o movimento de catar, à moda 

ave mesmo. Manoel de Barros me mostrou um modo, mas posso encontrar vários 

outros, em outros poetas, filósofos. Eu poderia ter recorrido a Octávio Paz por exemplo. 

 

– O Arco e a Lira. De Otávio Paz. 2012. (complementa Fechadura) 

 

– Isso. Com ele descobri possibilidades de entrada num poema muito próximas às 

quatro portas que falamos até agora. Octávio Paz discorre logo na introdução, na página 

vinte e um sobre poesia e poema. Paz diferencia uma do outro e vai buscando um modo, 

ou melhor, vai mostrando o modo pelo qual penetra na obra, o poema. O poeta não 

encontra na ciência da literatura, na estilística, na psicanálise, na história e tampouco na 
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biografia possibilidades de penetração. Paz não acredita ser viável penetrar numa obra 

poética pela via da ciência da literatura porque compreende a poesia como ponto de 

encontro entre a poesia e o homem e, portanto o poema não se limita a ser um gênero. O 

poético é poesia em estado amorfo; o poema é criação, poesia erguida. Isto está escrito 

na página vinte e dois, e continua, a ciência da literatura pretende reduzir a vertiginosa 

pluralidade do poema a gêneros. Daí em diante aponta o que chama de dupla 

insuficiência. A primeira se refere à restrição da poesia a poucas formas, esta restrição 

deixaria de fora todas as outras obras que não sejam épicas, líricas ou dramáticas. Por 

outro lado se se considera todas as exceções, estaríamos diante do infinito. O que ele 

critica aqui é o caráter classificatório da ciência da literatura, uma vez que para ele 

classificar não é entender. Menos ainda compreender, como está escrito na vinte e três.  

Ainda nesta página, sobre a estilística e a psicanálise, aponta que ao passo que uma 

tenta compreender o poema pelos estudos dos hábitos verbais do poeta, a outra segue 

pela interpretação de seus símbolos. Ambas nos levam a apenas um método que pode 

ser repetido e aplicado indiscriminadamente. Acrescenta ainda que outras disciplinas 

literárias tais como a retórica, a sociologia e a psicologia tentam, através da 

interpretação, explicar o porquê, o como e o para quê do poema. Paz não descarta as 

contribuições dessas disciplinas a quem deseja estudar uma obra, porém afirma que 

nada podem nos dizer sobre sua natureza última. 

 

– Não tinha nada mais carnavalesco não? Estou achando esse cara chatiiiiiinho. (Fala 

Fevereira em tom de total preguiça) 

 

– Desculpe, mas eu acho que você deveria continuar, este poeta é um dos grandes! 

 

– Também acho, Felpa. Mas serei breve então. Continuando, em seguida, a partir da 

ideia de que o poema é único, irredutível e irregulável, o poeta toca o dedo na questão 

da diversidade. Essa diversidade se oferece, à primeira vista, como filha da história.  

Cada língua e cada nação geram a poesia que o momento e seu gênio particular lhes 

ditam, mas o critério histórico não resolve, ele multiplica os problemas. Nesse sentido, 

a perspectiva histórica gera certo distanciamento que aplaina as diferenças. Ele diz 

assim na página seguinte, na vinte e quatro, A perspectiva histórica consequência de 

nosso fatal distanciamento – nos leva a uniformizar paisagens ricas em antagonismos e 

contrastes. Paz defende que essas distâncias fazem a gente se esquecer das diferenças 
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que marcam e separam um poeta e outro, uma obra e outra. E nesse ponto ele 

compreende que essas diferenças não são frutos das mudanças históricas, mas sim de 

algo muito mais delicado e quase imperceptível, a pessoa humana. Neste momento ele 

se volta então para a biografia, e se pergunta se a biografia pode nos ofertar a 

possibilidade de compreensão de um poema e aqui esbarra novamente em um obstáculo, 

o da unicidade de uma obra, cada obra tem vida própria a ponto de até, em certas vezes, 

uma negar a outra. Desse modo que para ele a história e a biografia podem nos 

proporcionar a tonalidade de um período ou de uma vida, desenhar as fronteiras de 

uma obra e descrever exatamente a configuração de um estilo; também são capazes de 

esclarecer o sentido geral de uma tendência e até de revelar-nos o porquê e o como de 

um poema. Mas não podem dizer-nos o que é um poema. 

 

– Desculpe, mas eu acho que... Me parece que Octávio Paz, assim como nós, tateamos o 

contorno de uma obra buscando uma brecha, fenda ou porta de entrada. (pondera Felpa) 

 

– Verdade... Gostei muito das palavras que usou. 

 

– Quais? 

 

– Brecha, fenda... Será que devo mudar de perspectiva? Em vez de portas de entrada, 

não seria melhor pensar em fendas, brechas, fissuras? (pergunto) 

 

– Não. Nada de mudar mais nada. Não darei mais nem um passo adiante nessa loucura 

toda. (esbraveja Fechadura)  

 

– A questão... Não se impressione com o que Fechadura está falando. A questão não é 

essa. É que portas podem ter certas formas, entende? Você pode desenhar cada uma. 

(purpurina Fevereira) 

 

– Vou continuar então com as portas! (concordo mansamente) 

 

– E se a gente desenhasse a forma de cada porta? Acho que as portas poderiam ter uma 

forma, como um modo de ser... Seria interessante criar o desenho, o contorno de cada 
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passagem de acordo com o pensamento que a constitui, e isso só é possível no caso das 

portas!  

 

– Desculpe, mas acho que compreendo Fevereira... É que as fendas, fissuras ou brechas 

são aberturas que se abrem por outras forças. Já as portas são construídas pelo trabalho 

humano. (plaina Felpa)  

 

– Boa! Olha só, vou desenhar, imagina... Que a primeira porta de entrada, que é a porta 

da representação, seja alta, iluminada e escancarada porque ela se constitui de uma 

lógica de pensamento que quer mostrar. A segunda porta estará sempre entreaberta, 

como na tela de Velázquez, é da altura do autor (então que sua altura é variável), posto 

que se constitui da sua lógica singular de pensamento, lógica que manifesta na sua 

resposta artística, na sua obra, a unidade entre arte e vida. A terceira porta é escura e 

fechada (mas não trancada, é importante dizer) uma vez que se constitui do pensamento 

obtuso. A quarta e última porta é disforme, não tenho como ver sua forma porque me 

posiciono nela, olhando desta posição só posso ver o que está adiante, no 

entrecruzamento das possibilidades outras de entrada. Deu para visualizar? (termina 

ofegante Fevereira) 

 

– Cansativo. (corta Fechadura) 

 

– Gosto. (afirma firme, Felpa) 

 

– Hummmmm toda trabalhada na afirmativa, sem pedir desculpas! (brinca Fevereira 

enquanto Felpa envermelha e arruma o cabelo para trás da orelha) 

 

– Então está decidido. Permaneceremos com as portas. Mas preciso retomar o que 

estava falando anteriormente com Felpa sobre Octávio Paz, desculpem o desvio. Eu 

poderia penetrar num obra poética aprendendo com Paz, também. O poeta ensina da 

seguinte forma: Em primeiro lugar diferencia poesia de poema. Para ele poesia é um 

modo de pensar e mudar o mundo e o poema é o ser da poesia. Neste sentido 

compreende que nem todo poema contém poesia e nem toda poesia inclui o poema. Em 

seguida toca o dedo na chamada técnica poética que se difere da técnica (como 

utensílio) pela impossibilidade de ser transmitida ou repetida. A técnica poética não 
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pode ser ensinada, repassada ou aplicada porque não é composta de receitas, mas sim de 

invenções únicas e singulares do poeta. Ele opõe à técnica poética o estilo. Ele fala 

sobre isto na página vinte e cinco: O estilo é o ponto de partida de toda iniciativa 

criadora; por isso mesmo todo artista aspira a superar esse estilo comunal ou 

histórico. Quando um poeta adquire um estilo, um jeito, deixa de ser poeta e se 

transforma em construtor de artefatos literários. Chamar Góngora de poeta barroco 

pode ser verdade dentro do ponto de vista da história literária, mas não se quisermos 

penetrar na sua poesia que é sempre algo além. É sempre algo além do estilo, tomado 

no contexto da história literária, como algo que vai de certo modo classificar 

aprisionando uma obra no interior de um gênero e mais, aprisionando também o poeta 

justamente naquilo que o torna poeta, sua capacidade de transfigurar a linguagem.  

 

– Desculpe, essa parece ser então, sua primeira porta de entrada para penetração de uma 

obra poética: a técnica poética em seu caráter de irreprodutibilidade e de unicidade? 

(pergunta delicada e interessadamente Fechadura) 

 

– Hummmmmmmm... 

 

– Não vá adiante Fevereira, já sei o que vai falar! (interrompo a certeira implicância por 

vir de Fevereira e continuo). Ah sim, de irrepetibilidade, também! Acho que essa 

entrada se aproxima da primeira porta, a que dá para a técnica, mesmo em sua negação. 

Vejam isso: [...] o que um homem toca se tinge de intencionalidade; é um ir para [...] 

Todas são um “para” e um “em direção” que desembocam num homem concreto, que 

por sua vez só adquire significação dentro de uma história precisa... 

 

– Bakhtin. Isto está em Bakhtin. No Para uma Filosofia do Ato Responsável. (referencia 

Fechadura) 

 

– Não, senhora. Este não é um enunciado de Bakhtin, não é uma citação do PFAR, 

parece, não é mesmo? Ainda é de Octávio Paz, está na vinte e sete e vinte e oito.  Vejo 

como ponto de contato entre os dois, “postupok”.  

 

– Esta palavra encontra-se na introdução que Augusto Ponzio fez do PFAR, a se referir 

ao título russo dado à obra por Sergei Bocharov, “K filosofii postupka”, na página nove 
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enuncia, “postupok”, ato, contém a raiz “stup” que significa “passo”, ato como um 

passo, como iniciativa, movimento, ação arriscada, tomada de posição, referindo-se a 

concepção bakhtiniana do ato como dar um passo. (reverencia Felpa) 

 

– Perfeito! Olhando sob o ponto de vista das no mínimo quatro portas de entrada, esta 

parece ser a segunda porta, que Paz abre para a penetração do poema. Desta entrada, 

Paz mira o autor, poeta, em sua resposta, em seu ―dar um passo‖, em seu ―ir em direção 

a...‖. Esta é a porta onde está o autor criador em relação ao seu herói e a poesia. No 

interior de um estilo é possível descobrir o que distingue um poema de um tratado em 

verso, um quadro de uma lâmina, um móvel de uma escultura. Esse elemento distintivo 

é a poesia. Só ela pode mostrar-nos a diferença entre criação e estilo, obra de arte e 

utensílio. Está na página vinte e nove. 

 

– Tem mais coisa. Lá. (complementa Fevereira) 

 

– Hummmmmm! (brinca Fechadura) 

 

– kkkkkkkkkkk! (solta uma gargalhada, Felpa) 

 

– Continue, por favor. Tem mais na página vinte e nove. (pede Fevereira, agora 

ruborizada) 

 

– Vou ver... Ainda nesta página? Ah sim, no último parágrafo! Sim. Aqui, quando ele 

reflete sobre a palavra, parece abrir a terceira porta, a do obtuso. Ele não usa este 

conceito, veja, o que estamos falando aqui é apenas em cotejo, mas posso acessar a ideia 

de obtuso no interior do que Paz compreende acerca da palavra. Palavra para ele é um 

signo aberto de sentidos, Cada palavra – além de suas propriedades físicas – contém 

uma pluralidade de sentidos. E quanto maior abertura dos sentidos, maiores também 

são as possibilidades de existência dos sentidos que não alcançaremos. (respondo 

tentando manter o ar de concentração e fingindo não perceber o quanto uma altera a 

outra) 

 

– Desculpe, mas ainda não está claro. (insiste Fevereira) 
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– Vou tentar, então dizer de outro modo. Na página trinta e três, Paz compreende o 

poema como, ponto de encontro secreto de muitas forças contrárias, graças ao poema 

podemos ter acesso à experiência poética. Ao enunciar sobre este ponto de encontro 

secreto compreendo a entrada pela terceira porta, a do obtuso, pelo seu caráter obscuro, 

do escondido. Tenho a impressão de que aqui, ao mesmo tempo, ele abre a quarta porta. 

Escute: O poema é apenas isto: possibilidade, algo que só se anima em contato com 

leitor ou o ouvinte [...] 

 

– Outro ponto de contato com Bakhtin?(pergunta Fechadura) 

 

 – Sim! Vou continuar com o que Octávio Paz estava dizendo na trinta e três, [...] Há 

um traço comum a todos os poemas, sem o qual eles nunca seriam poesia: a 

participação. Percebem? Não seria a quarta porta? Lugar de onde participo? A porta 

que leva à compreensão responsiva onde o leitor é co-criador da obra! 

 

– Quem sabe? (responde incrédula Fechadura) 

 

– Uhulllll! Tudo a ver! (entusiasma Fevereira) 

 

– Desculpem, mas acho que Bakhtin, ele mesmo, em sua obra deixa rastros de como 

procede, ou seja, da sua metódica para penetração de uma obra de arte. Ele faz isso 

quando em relação à Rabelais e Dostoiévski. (intervém Felpa) 

 

– Isto está presente em toda sua obra, mas especificamente no, ―Problemas da Obra de 

Dostoiévski‖ e principalmente no, ―Questões de Literatura e de Estética a Teoria do 

Romance‖. (interfere Fechadura) 

 

– Não seria oportuno pensar sobre as possibilidades de penetração numa obra na 

companhia de Bakhtin? (retoma Felpa) 

 

– Mais que oportuno, Felpa! Contudo, gostaria de trazer Bakhtin para o diálogo 

atendendo a um pedido de Fevereira e talvez, um pedido do próprio filósofo. Vamos 

carnavalizar? A começar por essa letra dos Tribalistas! 
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Carnavalha 

Bom dia, comunidade! 

Vem pra minha ala 
Que hoje a nossa escola vai desfilar 
Vem fazer história 
Que hoje é dia de glória nesse lugar 
Vem comemorar 
Escandalizar ninguém 
Vem me namorar 
Vou te namorar também 
Vamos pra avenida 
Desfilar a vida 
Carnavalizar 

A Portela tem Mocidade, Imperatriz 
No Império tem 
Uma Vila tão feliz 
Beija-Flor vem ver 
A porta-bandeira 
Na Mangueira tem morena da Tradição 

Sinto a batucada se aproximar 
Estou ensaiado para te tocar 
Repique tocou 
O surdo escutou 
E o meu corasamborim (samborim) 
Cuíca gemeu 
Será que era eu 
Quando ela passou por mim 
Lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá 
Lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá 

Lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá (aonde) 
Lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá 

 

– Está no Compact Disc, no álbum: Tribalistas. De 2002. Boa para um caceteeeeee esta 

música. (se arreganha Fechadura) 

– Ma ra vi lho so!!! Bora lá! (serpentina Fevereira) 

– Aonde? (pergunta Felpa) 

– Lá aonde se tenta entrar num Parangolé sem entrar num Parangolé! (respondo eu 

Fevereira) 

– Hummmm já gostei! (confetiza Fevereira) 
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– Mas antes precisarei contar uma pequena história, escutem... Tudo começou quando 

Marisol nos chamou a compreender os passos de Bakhtin nos estudos do texto O 

Problema do Conteúdo, onde mesmo Fechadura? 

– Página vinte e nove, no, ―Questões de Literatura e de Estética: a Teoria do Romance‖, 

do ano de 2014. (toma a vez e responde certeira, Felpa) 

– Pois bem. A história é a seguinte... Estávamos nos preparando para um encontro onde 

compartilharíamos com os colegas a tentativa de penetração em uma obra de arte em 

diálogo com Bakhtin. Então que arrisquei num primeiro momento, trazer como obra a 

ser penetrada uma fotografia de Sebastião Salgado. Contudo, mudei de ideia e decidi 

trazer para este encontro outro material. Tal decisão se balizou pelo princípio do 

estudar. No encontro anterior do Grupo Atos nos perguntamos, o que é estudar? Estudar 

não deve ser algo para si. Estudar deve ser para o outro. Quando estudamos devemos 

nos perguntar, para quem estou estudando? Para quem vai servir (no melhor sentido da 

palavra) meus estudos? Estas perguntas reorientam princípios que facilmente poderiam 

ser identitários para uma relação alteritária com o mundo. Quando me preparo para 

qualquer encontro, seja com minhas alunas do curso de Pedagogia, seja com meus 

alunos do quinto ano do ensino fundamental, seja com as professoras, seja com o Grupo 

Atos, procuro responder a tais perguntas pensando em trazer algo que seja uma 

novidade. Supondo que Sebastião Salgado seja por todos conhecido, decido por trazer 

Hélio Oiticica com sua obra Parangolés. 

 

– Agora sim esse ‗rolê‘ está fazendo sentido. Mas, como é que tu foi parar nesse 

Parangolé? (pergunta Fevereira) 

 

– Tudo começou quando eu e Marisol nos falamos sobre outro encontro que viria. 

Tivemos muitos encontros produtivos, criativos e festivos nesses tempos de isolamento 

social, em meio a essa pandemia. Seria um encontro onde discutiríamos acerca da 

colagem, da poesia, do cubofuturismo russo. Até que em certo momento, quando 

comentávamos sobre nossa animação em relação à espera do encontro, disse a ela: Sol, 

parece, que estou me arrumando para este encontro. A cada momento vou pendurando 

em mim um pouco de poesia, palavras, imagens, é como se eu estivesse me 

emperequetando para este encontro, meio como se vestisse me vestido muito 

enfeitadamente para esse dia! Quando ela me respondeu: Ahhh você está vestindo um 
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parangolé! Sabe o que é? E achando que eu sabia, como costuma fazer Fevereira, 

respondi: Sim! É uma confusão? E me conhecendo como quem conhece seu dedão do 

pé, Marisol fareja meu desconhecimento e generosamente diz: Veja em Oiticica. E fui 

ver! 

 

– Desculpe, mas não seria bom contextualizar? (pergunta delicadamente Felpa) 

 

– Sim, também acho. Parangolé é fruto da experiência artística de Hélio Oiticica no 

contexto do final dos anos sessenta na sua relação com a comunidade da Estação 

Primeira da Mangueira. Por isso me lembrei da música de Carlinhos Brown, Marisa 

Monte e Arnaldo Antunes (os Tribalistas). Daí que para começar este assunto fui parar 

na letra de Carnavalha. O Parangolé é uma obra artística fundamentalmente 

carnavalesca! Parangolé é uma espécie de capa que se veste (também podem ser 

estandartes, bandeiras, tendas), composta por textos, fotos, cores que só se realiza com a 

participação do outro. É uma obra carnavalesca por princípio. O espectador veste a obra 

e literalmente penetra na obra com seu corpo e assim a obra ganha vida através dele. É 

através do movimento do corpo do contemplador no interior da obra que ela se revela. 

Parangolés ganham este nome num momento onde, para se informar das novidades 

dizia-se, ―e aí, qual é o Parangolé‖? Parangolé é então batizado pelo enunciado que 

anuncia uma novidade. Como é incrível o encontro de uma coisa com a outra! Esse 

encontro, bem desse modo, faz meu ―corasamborim‖! 

 

– Sim é! E teu desejo de estudar para o outro te fez buscar por uma novidade que mal 

sabia, estava encarnada no Parangolé! (continua Felpa) 

 

– Mas vejam, não é justo falar do Parangolé sem me referir nem que seja brevemente à 

Hélio Oiticica. A morte prematura de Oiticica, aos quarenta e dois anos (1980) e a perda 

de grande parte do todo de sua obra artística em função de um incêndio que ocorreu no 

prédio que abrigava seu material, me chama a responder. Sinto-me chamada a trazer seu 

nome, sua obra à presença.  

 

– Responsividade isso. Continue. (arremata Fechadura) 
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– Verdade, tem a ver com o ato responsável bakhtiniano, mas antes de prosseguir 

gostaria de fazer aqui um pequeno desvio sobre essa espécie de ‗chamado‘ que me 

penetra. A sensação é a mesma de quando me deparo com Maiakóvski se dirigindo ―aos 

saudáveis do futuro‖, de quando me deparo com ele dirigindo-se a nós. É como se 

nossos olhos se cruzassem, tento desviar os meus, confesso, mas os do poeta me 

interpelam, ‗encare-me e responda com tua vida‘, é como se assim ele me dissesse. 

Indigno-me. Sinto ainda o mesmo quando vejo o documentário sobre Alice Guy, a 

primeira pessoa no cinema a fazer mais que colocar a imagem em movimento. Guy foi a 

primeira cineasta a colocar imagens em movimento no contexto da narrativa. Foi a 

primeira a contar histórias através da imagem em movimento no cinema. Sua história 

foi apagada e quase esquecida por ser ela, antes de tudo, uma mulher. As contribuições 

de Alice Guy para o cinema foram revolucionárias e irredutíveis em diferentes aspectos, 

como por exemplo, não à participação da criança, mas aos papéis que a elas eram 

dedicados, à participação de atrizes e atores negros, à inversão de papéis nas relações 

entre mulheres e homens no contexto de uma sociedade patriarcal e machista, do riso, 

entre outros. Diante da sua genialidade, novamente indignada, me pergunto como nunca 

tinha ouvido falar de Alice? E mais, o que devo fazer agora que a conheço? Maiakóvski, 

Guy, Oiticica são outros, entre outros, que me atropelam de modo radical pela vida.  

 

– Alteridade. Esse atropelo em Bakhtin é alteridade. Não há consenso. (infere 

Fechadura) 

 

– Isso! E quando isso acontece, esse atropelo, é como se sentisse, ―a batucada se 

aproximar‖, entendem? 

 

– Ah! Disso eu entendo! É no e com o corpo que a gente responde. É como se as ondas 

sonoras do primeiro batuque, de todos os batuques emitidos na história da humanidade 

ecoassem no estômago. Desde o batuque que nasce da mão da criança pequena ao tatear 

o mundo. Do batuque dos terreiros. Das instituições, que marca os passos de meninos e 

meninas uniformizados em dia de ―parada‖.  Até o batuque dos tambores africanos que 

a cargo da grandeza épica do seu povo nunca foi silenciado. 

 

– Alteridade é essa coisa do outro que ressoa no meu corpo. E é por isso que me sinto 

chamada a trazer seus nomes, suas obras à presença, repito. Deste modo, em relação à 
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Oiticica tocarei o dedo em duas de suas mais importantes obras artísticas, os Penetráveis 

e os Bólides. Penetráveis são estruturas labirínticas compostas por texturas, cores, 

formas que não devem ser contempladas, mas percorridas.  

 

– Hummmm que delícia! (aprecia Fevereira) 

 

– Estas estruturas foram chamadas de Tropicália. O nome desta obra batizou o 

movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas da 

vanguarda e da ‗cultura pop‘ nacional misturando manifestações tradicionais da cultura 

brasileira a inovações estéticas. Este pensamento muito se avizinha ao pensamento dos 

cubofuturistas russos, fortemente apoiados em Khlébnikov e seus experimentos com a 

linguagem, na tentativa de criar, através dela, um novo mundo sem destruir a tradição 

da língua. 

 

– Desculpe, mas posso pensar que se trata de uma epistemologia ninho? (pergunta 

Felpa) 

 

– Sim! Porque sua base de construção não implica na destruição e desse modo 

aproximar à ideia de ninho faz todo sentido. Os Bólides são caixas pintadas e 

preenchidas...  

 

– Já vi um Bólide, intitulado B33 Bólide caixa 18 (1965), este foi criado em 

homenagem à Cara de Cavalo. (completa Fechadura) 

 

– Sim, Cara de Cavalo. Nunca tinha ouvido falar dele, e quando fui pesquisar encontrei 

uma manchete do Jornal o Globo (de 05/10/1964) que dizia: ―Sessenta e um tiros 

eliminaram ―Cara de Cavalo‖ em Cabo Frio‖. Para mim foi o suficiente. Com esse 

Bólide Oiticica afirma sua cumplicidade com os que estão à margem da sociedade e 

levanta sua bandeira anarquista enunciando: ―Seja marginal, seja herói!‖ Quando afirmo 

que sua obra é carnavalesca, não estou me referindo ao seu sentido alegre. Aliás, não se 

enganem, o carnavalesco está impregnado de luta, de inversão, de subversão, de 

desobediências... Mas foi o Parangolé que escolhi! 
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– Há! Quero ver agora tu entrar nesse Parngolé! (desafia Fevereira) 

 

– Aí é que está! Maria Letícia, companheira de estudos, lembra cautelosamente que esta 

obra específica não pode se contemplada. Por outro lado, embora esta obra não seja uma 

obra que se possa penetrar pela via da contemplação (no seu sentido comum) – posto 

que sua natureza seja da ordem da penetração literal, ou seja, uma obra que só se realiza 

quando penetrada, vestida, pelo contemplador, que a preenche, que a movimenta –, 

penso que o sentido de contemplação que Bakhtin me ensina, me permite tal 

aproximação.  

 

– E de que sentido se trata? (pergunta compenetradamente Fevereira) 

 

– O sentido de contemplação bakhtiniano (primeira possibilidade de penetração em uma 

obra) situa-se no acontecimento de algo que se dá no plano do ato responsável e que só 

pode ser dito através de outro plano estético. Quando vejo um Parangolé só posso 

enunciar trazendo Antônio Bispo do Rosário. O objeto estético de uma obra só pode ser 

enunciado em outro plano estético.  

 

– Sim. Se tento explicar um sentimento, sensação ou compreensão em relação ao objeto 

estético no contexto da obra, já não estou mais operando no plano da contemplação, e 

sim no da razão. Nesta direção o Parangolé me insere na cadeia de sentidos posto que 

me leva à capa de Antônio, que me leva à Bispo do Rosário, que me leva à sua vida e 

obra, que me leva ao seu atestado de óbito onde está escrito: ―Bens, deixou alguns? Não 

consta‖.  

 

– Dá para ver... Parece um longo colar... (desenha Felpa) 

 

– A imagem que Bakhtin cria quando se refere ao ―elo‖ é perfeita, nesse sentido. O 

atestado de óbito do poeta me conecta aos outros pela indignação. Esta frase caiu como 

um raio a rachar a superfície lisa do meu pensamento. Como assim, não deixou 

nenhum? Como assim não consta? Se desde a data de sua morte (05 de junho de 1989) 

até hoje foram produzidos documentários, filme, exposições, mostras, artigos, com base 

em toda obra construída em vida. Esta indignação é o elo, que faz juntar Maiakóvski, 

Alice Guy, Oiticica e Bispo do Rosário. Na vizinhança se iluminam a figura do 
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desajustado, do descabido, do marginal, do anormal. O desajuste do poeta que se dirige 

aos sujeitos do futuro, o descabimento da mulher que está à frente de seu tempo, a 

marginalidade na qual e com a qual trabalha Oiticica, e a normalidade de Bispo fazer 

acender a figura do andarilho, do louco, do poeta, de Khlébnikov. E o círculo se 

completa. Volto aos cubofuturistas, à poesia. Trata-se de um círculo que como a 

respiração do humano e do universo expande e comprime. No movimento de contração 

e expansão construo a imagem daquele que atravessa os limites de um modo único de 

razão acessando outras lógicas que não conhecemos ainda. Ao trapacear, como ensina 

Barthes, na linguagem do poema, do cinema, da composição artística em geral, cada um 

enunciou poeticamente, acessou o pensamento poético. O mais transgressor dos 

pensamentos.   

 

– Isto está em Barthes. Em Aula. (emenda Fechadura) 

 

– Em diálogo com as três possibilidades que Bakhtin nos traz nos Estudos de Literatura 

e de Estética e a Teoria do Romance, tentei penetrar nesta obra vazando pelas brechas 

bakhtinianas que levam: ao objeto estético; à sua forma arquitetônica; à sua forma 

composicional. Sobre o conteúdo estético do Parangolé, o que encontro está na resposta 

que dou e no modo com que respondo ao que não posso enunciar com as palavras da 

vida. Aqui enuncio responsivamente. Em relação à primeira possibilidade de entrada 

está toda a cadeia de relações e sentidos construídos até aqui. No Parangolé, 

compreendo – aqui sim posso enunciar compreensivamente, posto que para isso posso 

acessar a história, a sociologia, a filosofia, a vida –, a inversão do lugar do criador com 

o contemplador num deslocamento artístico do âmbito intelectual solipsista do criador 

para a esfera da criação, da participação coletiva. É possível compreender também a 

cumplicidade do autor principalmente com os que são postos à margem da sociedade. E 

por fim, quanto a sua forma composicional, podemos penetrar cuidando de olhar para os 

diferentes tecidos que utiliza, as diferentes texturas, cores e cortes. Na forma 

composicional estão os elementos utilizados pelo autor criador para a composição do 

enunciado artístico. Se por acaso se tratasse de uma fotografia, haveria de olhar para a 

entrada de luz, para o ângulo, o foco, etc. 

Etc 

O 

foco 



227 

 

Par a entra da da luz, dolongolo ddddoo dofoquio...  

VelázquezFoucaultManoelPazBakhtinMarisolFevereira 

Vem me na mo rar, também 

OiticicaFelpaBondoneGuyMarisaFechaduraArnaldoBotticelliCaradeCavalo 

Desfilar a vida a vi... carna va lizar 

AntoniobispoMaiakóvskiCarlinhosBallesterBarthesLotman 

No mínimo quatro... 

VênusMeninasDaVinciMeninosKhlébnikov 

 

Pela greta da cortina entra em meu quarto um feixe de luz natural que esvaece a luz 

elétrica que voltou a funcionar sei lá em que momento. A única coisa que me lembro é 

de minhas palavras titubearem e caírem em um sonolento balbucio.  Retiro de meu rosto 

meus óculos deslocados. Esfrego as pálpebras em silêncio e solidão. Espreguiço. Sinto 

as dores de quem adormeceu sentada. Olho para o lado. A lupa. Vazia de mim. Pela 

primeira vez, sinto falta de mim. Fecho a tela do computador. 
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GRAVETO 13 

  

A POÉTICA DE MANOEL DE BARROS 

EM DOIS PEQUENOS POUSOS 

 

PRIMEIRO P 

                       O 

                          U 

                            S 

                              O 

                                A ARQUITETÔNICA POÉTICA DO POETA 

 

Este graveto tratará em dois breves pousos da metódica criada para a construção da 

Poética do Poeta que está neste ninho ajeitada em três outros gravetos: no GRAVETO 

14 A INFÂNCIA NA POÉTICA DO POETA; no GRAVETO 15 O POPULAR NA 

POÉTICA DO POETA; e no GRAVETO 16 O NADA NA POÉTICA DO POETA. Tal 

poética foi necessária para compreender na companhia do poeta a palavra da criança e 

suas qualidades, conteúdos centrais desta tese. O que aprendo em Bakhtin me faz buscar 

na obra artística do poeta os fiapos que saltam do que é ―tecido‖ pelo paradigma 

dominante, que estão presentes na arte e na vida. Ao alisar a obra do poeta, estes fiapos 

espetam meus dedos, chamando a ver os pontos que desobedecem às ―laçadas‖ que a 

trama do pensamento oficial alinha. Ao realizar a poética de Rabelais e Dostoiévski, 

Bakhtin busca em suas obras as forças que desatam o homem do pensamento fundado 

na lógica de pensamento identitária, utilitária e racionalista, através da renovação das 

palavras, do gênero literário e do mundo. Bakhtin se dedica a arte porque percebe que 

em nenhum outro campo da atividade humana é possível ver a vida – um ―ver‖ no 

sentido de criar, modificar. Arte e vida não são a mesma coisa, mas ambos campos não 

devem existir separadamente, para Bakhtin, devem se tornar algo particular na unidade 

da singularidade do homem, que no entrecruzamento do pequeno e grande tempos, 

responde. Neste sentido o filósofo afirma: 

 

 O poeta deve compreender que a sua poesia tem culpa pela prosa trivial da vida e é 

bom que o homem da vida saiba que sua falta de exigência e a falta de seriedade das 

suas questões vitais respondem pela esterilidade da arte (BAKHTIN, 2010. s/p).  
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Bakhtin se refere ao não álibi e à impossibilidade da não resposta.  Somos responsáveis 

– no sentido de respondentes –, ainda que na omissão. O ser humano está em resposta a 

tudo em todos os momentos da vida. Cada passo é um ato em resposta. 

 

O ato responsável do poeta é sua poesia. Na tentativa de compreender a arquitetônica da 

escritura poética de Manoel de Barros busco, em primeiro lugar, o tutano que o permite 

enunciar no mundo da arte; em seguida, os conteúdos que compõem esse tutano; e por 

último, as forças que daí saltam. 

 

A começar pelo tutano. Do tutano em forma e conteúdo, cintilam diante de meus olhos a 

Artesania e a Infuncionalidade no material da palavra.  

 

A Artesania afigura, a meu ver, um modo de fazer onde se faz e ao mesmo tempo se diz 

sobre o como se faz. Trata-se de um modo onde o poeta faz poesia e, ao mesmo tempo, 

pensa a poesia, mostrando os caminhos que percorre para fazê-la. Manoel de Barros faz 

poesia e metapoesia ao mesmo tempo. Neste laboro arteiro: a palavra ambivalente do 

menino e do poeta. A palavra ambivalente vem à tona enquanto palavra que afigura 

dois fazeres distintos ao mesmo tempo, quando o menino (ideologema da criança) e o 

poeta fazem poesia e ao mesmo tempo dizem desse fazer. Tem ainda para além da 

ambivalência da palavra, a ambivalência da figura afigurada, do ideologema: a criança é 

criança e poeta. O poeta é poeta e criança – figura de duas cabeças, Jano-bifronte (olha 

o passado e olha o futuro, infância e antiguidade). A palavra da criança é ambivalente 

porque alberga todas as valências (icônica, indiciária e simbólica)
160

 e, porque ainda não 

foi completamente constrangida pelas normas oficiais da língua, tem sua valência 

icônica fortemente acentuada. Quanto mais acentuado este valor icônico, mais aberta a 

palavra, e quanto mais aberta a palavra, mais artística. E por este motivo quero afirmar a 

palavra da criança enquanto palavra poética. 

 

Infuncionalidade, força que conduz à desestabilização do oficial. O baixo, o ínfimo, o 

despropósito, o infame e o (in)mundo são conteúdos que, reunidos neste conjunto, 

fortalecem o valor das coisas que foram – pelo paradigma racionalista e capitalista – 

esvaziadas de sentido. No valor que atribui ao baixo o poeta acastela tudo aquilo que 
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não está nas alturas; no ínfimo, dedica amor às coisas pequenas, invisibilizadas; no 

despropósito aquilata toda coisa que excede à norma; no que estima o infame valoriza 

todo aquele que foi desprovido de valor; no que aprecia o (in)mundo retifica a 

importância do que foi – pela lógica de produção do paradigma dominante –, relegado 

ao lugar daquilo que deve ser apagado.  

 

A infância, o popular e o nada são tutanos que fazem parte da arquitetônica poética de 

Manoel de Barros. A infância para Manoel aparece como um estado de licença poética 

do mundo dado, como um estado de exceção do mundo formal e suas regras. Um estado 

de liberdade em relação à norma. Estado de incorreção que só é permitido no mundo 

da arte, e neste contexto, na poesia. Neste sentido, é possível pensar a infância como 

força criadora pela via da invenção, poesia e desvio. A criança porque desvia do 

instituído, inventa, e inventando cria, e criando se torna e entorna poesia
161

. 

 

O Popular surge com o sentido religioso, compreendendo a palavra religião como ―re-

ligio‖, uma tentativa de religar-se ao que do humano foi separado. O popular de Manoel 

de Barros é o popular que tem como característica o pantaneiro, o obsceno, o riso, a 

fusão com a natureza. Reatar o homem a cada um desses elementos consiste em reatar o 

homem consigo mesmo, porque dele faz parte o conhecimento cotidiano (popular); o 

que se contrapõe à decência imposta por uma cultura outra (o obsceno); dele faz parte a 

ironia (outro modo de riso); fundir-se novamente com a natureza é ―voltar para casa‖. 

Cada elemento de re-ligação, cada elemento religioso desemboca em forças libertárias 

dos padrões que o materialismo capitalista impõe. Sobre forças libertárias aprendo com 

Miotello quando nos ensina a olhar para a obra de arte como Bakhtin, dizendo: 

―procurem pelas forças libertárias! Olhem para onde estão os pontos de força que 

subvertem a ordem! Olhem para as forças que libertam o homem dessa ordem!‖  

 

O Nada. O ermo, miséria, a ideia de destruição da destruição e o des são vetores 

presentes na poesia de Manoel de Barros que nos ajudam a compreender o nada 

enquanto possibilidade aberta para a coexistência de todas as coisas. O nada é 

possibilidade infinita de criação. No ermo, na falta, no vão, na lacuna, no vazio, no 

abandonado, na miséria, há abertura infinita para existência do que ainda não existe. A 
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ideia da destruição da destruição consiste no pensamento cubofuturista russo de que é 

possível construir sem destruir, é possível dizer uma palavra outra sem silenciar o que já 

foi dito antes, é possível trazer o novo ao mundo sem o aniquilamento da tradição. O 

des. A esse dispenso atenção especial. Há que se desaprender... Há de se desver. O des 

para Manoel é o que poderíamos compreender como prefixo de inversão que permite 

outros modos de fazer, como em desaprender e desver, por exemplo. Não se trata de não 

aprender ou de não ver, ou ainda de deixar de aprender o que se aprendeu ou deixar de 

ver o que já se viu, mas sim de aprender a ver de outra forma. Cada componente 

destacado nesta categoria aflui em forças que vou chamar de forças detritívoras. A ideia 

vem da imagem de determinados seres vivos que em geral despertam pouca simpatia 

nas pessoas, e que por este motivo são desprezados. Ainda não ouvi falar de alguém que 

tenha como bicho de estimação um besouro rola-bosta ou até mesmo uma minhoca. 

Estes seres me permitem pensar em movimentos outros de subversão e transformação. 

Estes pequenos animais alimentam-se de restos, do que está em decomposição, do que 

não tem serventia. Essas existências vivem do que por nós é entendido como sujo, 

catam do que de certa forma não serve para nada e o que não teria mais serventia ganha 

nova forma e valor, entrando de novo no ciclo da vida. As forças detritívoras são forças 

de criação dos sujeitos miseráveis. 

 

SEGUNDO P 

                       O 

                          U 

                            S 

                              O 

                                A METÓDICA DA POÉTICA DO POETA 

 

À moda ave, cato com o ‗bico‘ e ajeito neste graveto os vinte e um títulos reunidos em 

seu livro ―Poesia Completa‖ (2010), desde os Poemas Concebidos sem Pecado, de 

1937, até o livro Menino do Mato, publicado em 2010 – publicado quando já estava 

com noventa e quatro anos –, puxando os fiapos que despontam para elementos que nos 

permitam compreender de alguma forma (não definitiva), a base filosófica de sua 

poética responsiva.  

 

Gostaria de me ater por um instante ao seu primeiro livro, Poemas Concebidos sem 

Pecado, que foi gestado artesanalmente por vinte amigos e foi publicado em exatos 
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vinte exemplares e mais um, numa generosa partilha onde cada amigo ficaria com um 

exemplar, incluindo Manoel. Os vinte e um exemplares vêm ao mundo na cidade do Rio 

de Janeiro em 1937. É curioso notar que Poemas Concebidos sem Pecado (publicado 

em vinte e um exemplares), compõe o todo da obra do poeta Cuiabano que conta com 

vinte e um títulos (publicados antes de sua morte).  

 

Vinte e um é um número de muita importância neste trabalho. Guardadas as devidas 

diferenças, este número remete à Zanguézi, último trabalho de Velimir Khlébnikov, o 

mais conhecido entre os poetas cubofuturistas e modernistas do século XX. Zanguézi 

foi escrito em vinte e um textos que podem ser lidos separadamente, mas que em 

conjunto dão sentido ao todo da obra. Chego ao poeta russo por intermédio de Manoel 

que lê Maiakóvski, que lê Khlébnikov.  Mas com estes nos encontraremos mais adiante, 

no GRAVETO SOBRE PROVAR A POESIA. Contudo, já adianto que compreender 

Manoel de Barros e sua poesia filosófica sem atravessar a densa floresta donde brota a 

palavra poética dos cubofuturistas russos, em especial com Khlébnikov, é uma 

impossibilidade. 

 

Vinte e um também se expressa no século em que estamos nesta pesquisa, nos 

demorando a tratar das questões que envolvem a criança compreendida enquanto 

palavra poética encarnada, e a infância compreendida enquanto estado de licença 

poética, em diálogo com os poetas que – cada um a seu espaço e tempo – na labuta com 

a palavra, assim como elas, tratam de transformar o mundo. Mas atenção, este modo de 

pensar a criança e a infância enquanto existir e modo de existência criadora (por isso 

poética) e que permanece em nós enquanto núcleo de transformações infinitas quando 

adultecemos requer, sem nenhum tipo de negociação, uma orientação ética voltada para 

a alteridade, uma vez que a infância enquanto esse estado aberto e livre é, em sua 

profundeza dialógica, ou seja bem e mal, construção e destruição, entre outras 

ambivalências. Trata-se da criança em estado de abertura ilimitada que, se privada das 

vivências voltadas à alteridade, egocentriza-se e adultece criando um mundo voltado à 

satisfação de seus desejos na idolatria de sua imagem.  

 

Voltando às aproximações com vinte e um, o século XXI é conhecido como século das 

comunicações, em especial, virtual/digital, que apesar de todos os avanços tecnológicos 

ainda conta com a mão humana como principal ―ferramenta‖. Podemos pensar, por isso, 
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que o século das comunicações, virtual/digital, é ao mesmo tempo manual. Que 

dialógico, não? Vejamos, essa tal comunicação (num plural) virtual/digital acontece de 

modo que aproxima/distancia; que se dá na presença/ausência; no visível/invisível; que 

flutua entre o verdadeiro/falso... Tais palavras precisam ser assim escritas (encostadas 

umas nas outras), para melhor visualizar o plano dialógico onde há isto/e/aquilo (no 

mesmo lugar) e não isto e aquilo (separadamente). 

 

Poderíamos esbarrar em ainda outros tantos pequenos pontos onde o igual e o diferente 

habitam o mesmo lugar, mas não é na questão deste tipo de comunicação que pousam 

meus olhos, o que m3* interessa é afirmar a palavra enquanto enunciação aberta, que 

para além de comunicar ou representar, cria, transforma e muda. Por esse ponto de vista 

podemos ver a palavra enquanto poética por natureza. O conceito de comunicação que 

compõe este trabalho está no que Medviédev compreende como: ―A comunicação 

aquele meio no qual um fenômeno ideológico adquire, pela primeira vez, sua existência 

específica, seu significado ideológico, seu caráter de signo‖ (2016, p. 50). A 

comunicação, portanto, é a ‗mão parteira‘ da palavra da criança, é o meio pelo qual sua 

palavra adquire pela primeira vez sua existência, nasce.  

 

 A propósito, mais uma aproximação, o número vinte e um, tanto na cabala quanto na 

numerologia está associado à mudança. Parece entre tantas auspiciosa a ocasião de 

pesquisa em que no século XXI é tecida em diálogo com as vinte e uma obras do Poeta 

Manoel de Barros, aprendendo também com Zanguézi e suas vinte e uma escrituras 

poéticas, a compreender a palavra e a poesia, para afirmar a criança /palavra/poética, 

porque enquanto existência é a própria possibilidade de mudança, em vinte e um 

gravetos. 

 

*** 

Textículo  

  

M3*. Enquanto eu digitava, num erro dedal, toco na tecla que vem acima da tecla da letra „e‟, que 

deveria formar a palavra „me‟. Apaguei e corrigi. Apaguei de novo e descorrigi. Resolvi manter a 

palavra descorrigida no corpo do texto pois sua composição afigura um sentido outro à pronome „me‟: 

„m3‟, afigura um „me‟ não identitário, que vai na direção do eu para mim somente. „M3‟, afigura um 

„me‟ que vai na direção do eu em relação a no mínimo três. 

 

*** 
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Com o olhar da criança, com sua palavra tateante, o poeta esbarra e derruba a língua e 

sem perder nada, cata tudo que espalha e a rearranja reinventando a linguagem e 

alargando os limites da língua. As feições das palavras em Manoel de Barros nesta obra 

são em essência filosóficas e existenciais. Mas que cara teriam essas palavras poéticas? 

Se eu pudesse desenhá-las sua face seria grotesca. Nasce com essa obra um ser letral. 

Uma criança prenha de palavras. Com corpo de lesma que se acopla a todas as coisas e 

delas engravida. Gesta as coisas do mundo e pare palavras outras. Deixa por onde passa 

um rastro gosmento de cor cambiante cuja tonalidade é alterada conforme a luz ou 

sombra que se projeta sobre ela, é dessa forma furta cor.  Mas é para a face que preciso 

olhar. As palavras de Manoel teriam cara e não rosto. Uma cara muja, muja porque cara 

feminina; muja também porque cara que berra. Uma cara com uma boca enorme 

arreganhada berrante. Sem nariz. Sem nariz para asfixiar os que acreditam que só há 

uma entrada. Nas palavras do poeta existem várias entradas e saídas onde o corpo todo 

respira e ―trans, pira‖. Têm olhos de asa de mariposa as palavras de Manoel porque são 

olhos que nada veem, nada reconhecem, e a nada representam.  

 

A escuta contínua do poeta através do documentário de Pedro César, ―Só Dez Por Cento 

é Mentira‖, a pesquisa nos arquivos virtuais do programa ―Ocupação Manoel de 

Barros‖
162

 e as leituras sucessivas de sua obra me permitiram achar as forças de valor 

que na unidade singular de minha existência fazem, criam o sentido e contribuem para o 

aprofundamento deste trabalho.  

 

Minha demora na obra poética de Manoel de Barros acontece desde 2016 e na unidade 

singular da minha existência me provoca a responder enunciando nesta breve poética, a 

partir dos conteúdos que me permitem algumas compreensões. Sobre elas, em três 

gravetos: no GRAVETO 14 A INFÂNCIA NA POÉTICA DO POETA; no GRAVETO 

15 O POPULAR NA POÉTICA DO POETA e no GRAVETO 16 O NADA NA 

POÉTICA DO POETA. 
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 A Ocupação Manoel de Barros enfatiza o compromisso do Itaú Cultural em valorizar a literatura 

brasileira. Além de homenagear outros nomes desse meio de expressão em edições anteriores do 

programa, o instituto realiza, dentro e fora de sua sede, diversas atividades voltadas para a arte da 

linguagem. A 43ª edição do programa Ocupação Itaú Cultural resgatou a trajetória do artista por meio 

deste site, de uma publicação impressa – cuja versão on-line pode ser conferida nesta página – e de uma 

exposição, em cartaz na sede do instituto entre fevereiro e abril de 2019. 
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Sobre a Infância na Poética do Poeta. Busco aqui penetrar na obra poética de Manoel de 

Barros para compreender o que essa afigura acerca da criança e infância. Sempre que 

enunciamos, o fazemos num gênero. Neste graveto o gênero que se anuncia é um gênero 

bastante antigo, que leva o nome de menipéia, em alusão a seu defensor, Menipo de 

Gádara (III a.C). Busco apoio no que ensina a pesquisadora Liliane Neves
163

 (Grupo 

Atos), sobre a menipéia enquanto um gênero que entre outras coisas permite a relação 

de alteridade que deve ser mantida na palavra reportada do outro em pesquisa. ―A 

escritura é outro aspecto que a menipéia nos ajuda a tocar, pois nos possibilita 

aproximar vozes que não estariam, na cultura oficial, no mesmo grau de importância 

social e acadêmica‖. Permite a polifonia de vozes, a vizinhança, o imponderável.  

Quebra a barreira do tempo linear abrindo uma fenda para um acontecimento que ocorre 

no intervalo que se estabelece entre um acontecimento e outro. Nesse sentido a 

menipéia me permite acessar a poesia de Manoel de Barros na companhia de duas 

crianças, Zina (minha amiga imaginária de infância) e Polina (personagem de Manoel). 

As duas crianças me ajudam a compreender o que seria a criança na poesia de Manoel, 

em diálogo ‗com‘. Estar na companhia de Zina e Polina me permite pensar a criança em 

diálogo com a criança. Este graveto permite compreender a criança enquanto palavra 

poética encarnada e a infância enquanto estado de licença poética. Aqui as forças 

criadoras e a palavra poética como força de renovação explodem os sentidos oficiais 

que convergem para um modo único de pensar, ser e estar no mundo. 

 

Acerca de O popular na Poética do Poeta. O popular se enuncia em diferentes gêneros. 

Em gêneros que estão vivos na vida do pantaneiro, nas lorotas de balcão do armazém, 

nos causos entre os compadres e as comadres, nas práticas de terreiro, de vaqueiro, no 

misticismo ―re-ligioso‖ presente na oração, na corrente, na simpatia. Este graveto 

avizinha todos esses gêneros que pela ordem da cultura oficial ficam de fora. Com este 

graveto compreendo a necessidade de religação e reconexão com o estado de 

antesmente que na infância experimentamos. Contudo, a partir daqui consigo 

compreender que a criança/palavra/poética no seu estado de licença poética que é a 

infância carece dos nutrientes de uma relação voltada para alteridade. Aqui a religião 

emana enquanto forças libertárias que enfrentam as forças que promovem a abstração 

do sujeito e do mundo.  
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A respeito de O Nada na Poética do Poeta. Este graveto me permite compreender o nada  

enquanto lugar de possibilidades infinitas de criação, porque lugar vazio e, porque 

vazio, fecundo. Num lugar vazio tudo cabe. Além do que me ensina Manoel de Barros, 

a leitura de Silvia Burini em ―Il fecondissimo nulla: alcuni esempi di semiótica dello 

zero nel concettualismo russo‖ (O fecundíssimo nada: alguns exemplos da semiótica do 

zero no conceitualismo russo), me serviu como chave de leitura tanto para a 

compreensão do nada, quanto para a compreensão de alguns aspectos do conceitualismo 

russo no início do século XX. Este graveto é em princípio um graveto conceitual. 

Começa pela desconstrução do título, que página a página perde sua forma inicial ao 

mesmo tempo sem desconectar-se, dela. Na medida em que o título perde sua forma, se 

transforma e faz festa, a festa da renovação bakhitiniana. Este ‗perder a forma‘ está 

intimamente ligado à relação que o conceitualismo moscovita estabelece com a forma, 

no sentido em que dela abre mão. Neste sentido me ajuda a ver sobre o nada e ao que a 

ele está relacionado como, o zero, o vazio, o branco, o não-senso. Trata-se por fim, de 

um graveto inacabado posto que o inacabamento, a lacuna e a falta são sua condição.  

 

No sentido laboral da pesquisa, listei cada achado numa folha de papel que destaquei do 

caderno para encostar à poesia. Ao acarinhar novamente as páginas de seu livro de 

Poesias Completas, lendo e relendo-as, recorria à listinha composta com as palavras que 

davam ver as forças larvais de Manoel e com elas ia marcando o caminho, rabiscando 

poesia a poesia, palavras que enunciam as existências que acastela, em oposição ao que, 

no pensamento ocidental colonial e capitalista, se desqualifica, ignora e apaga.  

 

Em resumo, sigo os passos de Bakhtin que olha para a arte para da arte ver a vida. Olho 

para a poesia para, da poesia, ver a palavra da criança. Localizo-me neste limiar entre 

arte e vida onde olho com o olhar indireto, como ensina Calvino ao trazer o mito de 

Medusa e Perseu
164

. Cultivo olhar oblíquo que me permite ver sem petrificar o que vejo. 

Compreendo com o Círculo de Bakhtin que na obra de arte estão contidos os elementos 

de valor social, o conjunto histórico da humanidade, e por isso recuso-me a tratar a obra 

poética de Manoel de Barros enquanto produto de consumo, de modo hedonista ou 

isolado, descontextualizado. Apoio-me em Medviédev para não cometer o que vem a 

chamar de ―erros metodológicos fatais‖, cometidos por quase todos os críticos ou 
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historiadores de literatura, em relação ao reflexo do meio ideológico no conteúdo. Ao 

penetrar na obra de Manoel de Barros e concomitantemente na compreensão da palavra 

da criança consideramos sua autonomia ideológica; compreendemos o tutano da poética 

de Manoel de Barros e da palavra da criança como o reflexo do reflexo do horizonte 

ideológico da existência e da realidade, ou seja, algo que reflete o refletido e por isso 

refrata; tratamos da obra e da palavra em sua provisoriedade, abertura e inacabamento. 

―O artista não tem nada a fazer com postulados...‖ (MEDVIÉDEV, 2016, p. 62). Aqui, 

Medviédev encosta em Manoel de Barros quando este último afirma o princípio de 

Infuncionalidade em sua poesia.  

 

Mas tudo isso veio sendo construído no decorrer da pesquisa em diálogo com Foucault, 

Bakhtin e Volóchinov. No antesmente, no estado de infância desta tese, o aprendizado 

primeiro foi com Manoel de Barros. O punctum (no sentido de Barthes), que me 

chamou a penetrar de sua obra foi o que posso chamar de o ―encostar‖ de Manoel. O 

poeta encosta na tarde para ―entarde-ser‖. Desliza do ponto de vista de si, para o ponto 

de vista da existência outra. O poeta encosta nas palavras e no mundo, assim como a 

criança como seu ―corpo caramujo‖, por acoplagem corpórea plena donde deixa e leva 

de onde passa. E assim também eu, fui encostando em Manoel. No que deu que não 

decorei suas poesias para fins de recitá-las, mas sou capaz de corar, de sorrir e de chorar 

com elas. À moda ave, migrei para a poesia, para com as palavras da poesia, me 

contagiar, para impregnada de poesia, construir um outo filosofar. Nessa terra estranha 

encostei em cada palavra, verso, poema e imagem. Respirei no seu ritmo, bem assim, 

barriga com barriga. Acopladas, quando o abdômen de uma expandia o da outra se 

retraía. Acho (e achar é muito importante nesta pesquisa-ninho) que a resposta 

derradeira sobre a metódica para penetração na obra de Manoel de Barros, é a de que se 

trata de uma ―metódica caramuja‖.  

 

Quero afirmar depois de tanto, que podemos penetrar numa obra de arte ao lado do que 

Foucault desperta, por ―no mínimo quatro portas de entrada‖ (e é importante ressaltar o 

―no mínimo‖, que indica as infinitas possibilidades); podemos penetrar seguindo os 

passos de Bakhtin (pela via da contemplação estética, conteúdo ideológico e pela forma 

composicional); podemos também penetrar numa obra à escuta de Medviédev (na 

compreensão de sua materialidade histórica, social e ideológica); E ainda, podemos 
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penetrar numa obra ―à moda caramuja‖ (aprendizagem que se deu com campo da 

poesia). 

 

Gostaria por último de dizer o lugar de onde enuncio. Seria uma impostura não assumir 

este lugar, falo do lugar de uma professora do ensino fundamental estudante e 

pesquisadora das teorias dos estudos da linguagem do círculo de Bakhtin. Não sou 

filóloga ou linguista. Por isso, já aconselho, na poética que vem a seguir não haverá de 

sintaxes, morfologia ou semântica, neste trabalho haverá do sentido que provoca a obra 

do poeta na unidade singular de minha existência. 
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GRAVETO 14 

 

A INFÂNCIA EM MANOEL DE BARROS 

 

Deixa ver... 

... 

 

Trata-se de uma escritura voltada para a compreensão da palavra da criança a partir da 

leitura da obra poética de Manoel de Barros e dos sentidos que, no encontro com a obra, 

eclodem. Não se trata da busca pela definição do que seja esta palavra para Manoel de 

Barros. Este graveto será enunciado no gênero discursivo dissertativo e... 

 

... 

 

Está bom? Acho que sim. É um bom começo, depois amplio essa introdução dizendo sobre 

como pretendo fazer a poética de Manoel e assumo, pelo menos neste graveto, uma escrita sem 

plano estético. Isso mesmo, sem plano estético. Aqui vou apenas dissertar. Ué, a dissertação 

não é também um gênero? Então? Além do que o caminho que estamos descobrindo para este 

tipo de trabalho é muito tortuoso. Primeiro escrevemos do jeito que vem, à moda escola, ou 

melhor, do modo que aprendemos a nos enunciar, de modo monológico, técnico, obediente e 

oco. Depois de tudo feito, deve-se torcer o texto com força até decompor o monologismo, o 

tecnicismo, a obediência e o vazio de sentido. Para isto é preciso criar um plano estético, uma 

arquitetônica escriturística. Em seguida é preciso acessar no grande tempo os diversos gêneros 

enunciativos e ficar à escuta para ver aquele que se mostra. Estudá-lo. Mergulhar nele. E com 

ele reescrever. É uma escritura dolorosa, porque quem escreve deve assumir, nessa primeira 

escrita, sua “racionalidade”, sua obediência, sua falta de dialogismo, seu monologismo, seu 

egocentrismo. É um espelho difícil de mirar porque nele se reflete nosso lado feio. Nele não dá 

para fazer pose. É um reflexo que muitas vezes nos mostra o quanto coisificamos o outro, 

falando por ele, analisando-o, traduzindo-o. Assumindo o quanto se tem encarnado disso tudo, é 

que é possível desejar o diferente. Mas também não se trata somente de desejo, trata-se de 

desejo e trabalho duro.  
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Mas não vou fazer nada disso. Não dessa vez. Até porque não consigo. Minha cabeça não 

funciona de modo organizado. Começo de um jeito e sigo de outro. Capino um caminho e acabo 

caminhando pela mata. Começo a me dedicar a um graveto, sopra um vento e saio catando 

outro. Minha primeira escrita sai com a força de um vômito, é um jorro que não contenho, sai 

com lágrima e tudo. Boto para fora uma coisa disforme. Me afasto. Me aproximo. Vou embora. 

Preciso do outro. Retorno. Estranho. Gosto. Desgosto. 

 

E... Na verdade, tenho andado cansada demais. Agora por exemplo, neste exato momento, 

tenho que parar o trabalho para “apagar um incêndio”, ou melhor, resolver um caso “alagamento” 

doméstico. Na correria, coloquei hoje cedo a roupa para lavar na máquina de lavar roupas e me 

esqueci de retirar do fundo do tanque um pano de chão que na boca do ralo dava cria. 

Resultado: a máquina despejou a água da lavagem no tanque que estava com a saída do ralo 

bloqueada e inundou o chão da cozinha.  

 

Que sujeira! Vou descalça mesmo. Ui, que água fria! Só um minuto que já pego o balde, a 

vassoura, o pano de chão. Rapidinho dou jeito. Ah! Faltou o rodo. Pront... E um „ai‟ choroso e 

grosso sai de mim, nem parece meu. Já te aconteceu assim? 

 

Caí! Minha bacia! Minha nuca! Tudo com força no chão. Antes de trancar os olhos vejo o balde 

girando no ar e a água suja que do seu interior se projeta em minha direção. Encerro os olhos 

para protegê-los da imundice da água que estava por cair e porque quero ouvir melhor o zunido 

que cresce em meus ouvidos. Não sinto nada. Pernas, braços, não sinto nada. Corpo molhado. 

Boca seca. Tudo escuro e um silêncio sepulcral. Só eu e minha respiração amedrontada. De 

repente memórias de infância me invadem. 

 

Lembro-me do copo de coalhada, da criança que cuidava de outra criança 

e torcia interna e culpadamente para que a criança que era tratada 

enjoasse do regalo, pois assim a criança que cuidava poderia comer seu 

resto. Me vem a imagem da goiaba da mulher grávida e do natal. Foi em 

dezembro. Ao retornar de uma longa viagem ao interior Mineiro do Brasil, 

meu irmão que era caminhoneiro trouxe consigo uma moça com uma 

criança dentro. Tal moça não conhecia nada de crianças e tampouco do 

pequeno lugar onde vivíamos. Certa vez ela pediu a minha companhia 

para ir com ela até a quitanda e, lá chegando, me deu uma goiaba. Era a 
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maior goiaba que eu já havia comido na vida, nunca vi tanta goiaba 

dentro de uma goiaba só! Em outra situação ela pede novamente minha 

companhia para ir à quitanda, mas me adverte, “desta vez não poderei te 

dar goiaba”. Me ofendi. Não por ela não poder me dar goiaba, mas por 

achar que eu a acompanhava em troca de alguma coisa. Ela não sabia 

nada mesmo de crianças e do lugar onde vivíamos.  

 

 Para baixo, para cima, para baixo, para cima, meu abdome me nina. Boca seca. Minha 

respiração aos poucos se encoraja. Abro lentamente meus olhos. Diante de mim outra criança, 

mas essa... Essa não era eu, era? Não, não era. É uma menina que aparenta ter oito anos, mas 

seu olhar entorna experiência de sofrimento para maior. Tem cor de criança que rola na terra e 

canelas de quem se embrenha no mato. Nariz tempo inteiro em bica. Pés descalços. Usa uma 

camisa de malha puída que lhe cai como um vestido. Tem cabelos curtinhos e caprichosamente 

arrumados numa trama de tranças que mais parecem o desenho de um mapa do tesouro.  

 

Estranho com toda força o fato de uma menina estar desacompanhada em minha cozinha, na 

minha frente e principalmente naquela situação. Chego a pensar que havia morrido e que estava 

diante de uma alma penada. Quero perguntar o que a menina está fazendo ali, mas acho que 

pode ser grosseiro, então tento agir naturalmente.  

 

– Qual é o seu nome? (Pergunto ainda sem me mexer).  

– Sniff. (Responde com um fungado enquanto fixa em mim seus olhos que me pensam). 

Reparo nas suas mãozinhas delicadas de enfiar em buraco de tatu e penso: será que é Polina, a 

menina da poesia de Manoel? Ou é Zina, minha amiga imaginária da infância? 

– Como você se chama? (Insisto). 

– Snnnnnniiiiiifffff.  

– Você está chorando? 

Faz que não com a cabeça enquanto olha curiosamente tudo ao redor. Reparo em suas 

orelhinhas, como são bem feitinhas! Parece que haviam sido esculpidas pelas mãos de Dédalo, 

pai de Ícaro, mas esta já é outra história... Foi ficando de cócoras, soltou um peidinho, coçou o 

olho, fungou meleca e agachou. Ia perguntar a ela se poderia chamá-la de Pozina, porque para 

mim tinha das duas, Polina e Zina. Ia perguntar... Quando outra memória me invade. 
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Cheiro de Kombi. Banco de molas e espuma coberto por uma napa preta. 

A porta estava aberta. Deslizo do banco até a saída e desço. Estava 

calor, um calor Garcia Marqueziano. Piso na calçada. Ao meu lado 

esquerdo havia um caminhão baú, aberto e no chão um recipiente de 

plástico branco ensanguentado, com muitas moscas e poucas carnes, 

havia ainda um homem de macacão azul que as lançava ao ombro para 

levar... À direita escadas de pedra. Uma igreja. Paredes altas brancas e 

uma entrada em arco, azul. 

 

– Que está fazendo aí? (Perguntou a menina). 

Abro os olhos, mas ainda vejo meio embaçado. Fecho os olhos. Boca seca. Sinto um afago 

morno em minha cabeça e resolvo abri-los novamente. Ao meu lado, agachadinha, a menina 

estava a me acariciar e a segurar um livro na outra mão. Ia perguntar então se poderia chamá-la 

de Pozina, quando ela diz: 

– Que coitadinha... 

– Que sede! Não sei se disse ou se pensei. Retomo o fôlego e pergunto, posso te chamar de 

Pozina? 

Neste instante outra voz responde: 

– Nã nã nã nã não! Era só o que faltava, ela é ela e eu sou eu! 

Cerro os olhos a fim de ganhar precisão na vista, quando miro outra menina. A boca continua 

seca. Trata-se de uma menina de duas idades: a dela, sete anos, e a minha, quarenta e sete. 

Tem pele, cabelos e olhos pretos. Usa dois pequenos coques nas laterais da cabeça presos por 

uma fitinha vermelha, um vestidinho de algodão com alcinhas finas e estampado com pequenas 

flores desbotadas, e sandálias ortopédicas de couro branco encardido de quintal, de tamanho 

quatro números maiores que o de seus pés, com fivelas frouxas de metal e cheira a Colônia de 

Lavanda.  

 

Fecho os olhos. Cheiro de Lavanda. Na memória que volta. Vidro de 

perfume transparente, líquido roxo ultravioleta, tampa branca. Sol. 

Quintal. Duas meninas. Janela. Quarto da avó. Cama gelada e 

escorregadia. Cor de rosa. Penteadeira. Talco. Cores. Pó. Vidros de 

perfume: de carruagem, de boneca, de tampa de pêssego. Um pom-pom. 

Cor de rosa. Porta do quarto trancada. Bronca da mãe. 
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– Zina? (Pergunto à menina outra). 

– Sim! Sou tua amiga, lembra? 

– Sim, Claro! Mas fiquei confusa... Tenho lembrado de muita coisa ... 

– Eu sei! Quem te faz lembrar sou eu! Eu é que te faço lembrar da tua infância. Era comigo que 

tu dividia a coalhada quando sobrava; foi para mim que tu contou que estava triste com aquela 

moça por causa da goiaba; era comigo que tu pulava a janela do quarto da tua avó para ficar se 

refrescando no lençol de cetim enquanto a gente botava os frascos de perfume para namorar. E 

essa – aponta para a menina ao meu lado –, essa, é que é a menina que leva você àquele 

velhinho, o Manoel. 

– Você é Polina? 

– Que sou. 

– Na verdade ela chama Pau-li-na, mas não sabe falar. (Implica Zina soletrante) 

– Ah deixa disso, Zina, o que vocês estão fazendo aqui? Preciso levantar! Tenho que escrever... 

Havia começado a escrever um graveto para minha tese, essa cozinha alagou e agora estou 

aqui, caída nesse chão imundo, toda molhada, sem conseguir me mover e na companhia de 

duas crianças que nem sei de onde vieram... (reclamo doloridamente enquanto tento uma 

ajeitadinha no corpo). 

– Eu sei de onde viemos. (entoa Zina enquanto cruza os braços)  

– Que eu também. Que eu vim da palavra na poesia. (poliniza Polina) 

– E eu, da palavra na vida. (continua Zina) 

– Da vida? Mas na vida a palavra não tem a mesma liberdade que tem na poesia, eu não 

poderia ter te inventado, Zina!  

– Podia sim! Porque „a palavra na vida da criança é poética‟!  

– Entendo. Acho que confundo porque agora vejo o mundo do ponto de vista do adulto, né? E 

então quando você fala em vida, penso na vida vivida de modo adulto. Nesse sentido, naquilo 

que chamo de vida não há garantias de que haja o que Volóchinov trata de “coral de apoio”165 

em relação à infância. Veja, me lembro bem das inúmeras vezes em que palavrei e pela falta 

desse coral de apoio, fui motivo de riso. Era um riso cortante que me lançava à solidão, ao 

silêncio, à insegurança, bem assim como diz esse amigo de Bakhtin. 

– Então... Foi por isso que tu me inventou e permitiu minha existência. Tu vivia no meio dos 

adultos e entre eles as valorações compartilhadas são de outra ordem. Por isso tu não tinha 

esse coral de apoio. Daí que tu inventou o teu. 

                                                           
165

 2013, p. 83. A Construção da Enunciação e Outros Ensaios. 
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– Acho que estou começando a compreender o que você que dizer, Zina. Estou me lembrando 

que Volóchinov fala também que a enunciação traz em si a interação social entre aquele que 

fala, o que ouve e o herói, e isso vem a ser o produto e a fixação de sua interação viva no 

material da palavra. Então vê se é isso: porque no universo do sujeito adultecido as palavras têm 

o acabamento obediente às normas da língua, à ideia de representação e funcionalidade, essa 

interação com as palavras desobedientes da criança, é surda.  

– Que na vida crianceira a palavra nada e na vida do adulto a palavra tudo. Snif! 

– Como assim Polina? 

– Deixa que e-u ex-pli-co que essa daí só sabe fungar meleca! É que a palavra na vida, da 

criança... (interfere Zina enquanto cata Polina no colo e limpa seu nariz com a barra do vestido). 

– Na infância...  

– É! Deixa eu! A palavra na infância é nada porque é palavra que não está aprisionada ao 

referente, e porque é „vazia‟, está aberta a muitos sentidos diferentes. É palavra criadora por 

excelência. Já a palavra na vida cotidiana que circula no mundo adulto é tudo, um tudo, no 

sentido de que está acabada na sua função representativa. Nessa vida, o palito de fósforo está 

condenado a ser somente um artefato inflamável que serve para produzir pequenas chamas. Ele 

nunca poderá ser um Soldadinho Inglês, o dente do vampiro ou pinto de velho ponheta. 

– O que é isso, Zina? Pinto de velho ponheta? Com “o” mesmo? 

– Ué! Ponheta é uma palavra da vida que acabei de inventar! Com a letra „o‟ mesmo! Ah! Até 

parece que nunca brincou disso! Pega um palito de fósforos e quebra no meio. Daí tu dá uma 

molhadinha onde tu quebrou e fica olhando... Então, é por isso que tu precisa saber diferenciar 

essas palavras aí, se não, não vai compreender a infância para o velhinho (responde Zina aos 

gargalhos enquanto tirava seus laços e os prendia nas trancinhas de Polina). 

– Que velhinho? O do palito? O velhinho ponheta? Está chamando Manoel de velhinho pon...? 

– Nããããão! O velhinho po-e-ta! 

– AAAAAAhhhhh sim! Está bem! 

 

Minha nossa! Que isso de velhinho ponheta, de velhinho poeta? Para com 

isso! Onde é que estou com a cabeça? Estou ficando doida! Preciso me 

levantar! Preciso ligar para alguém... Já pensou se eu desmaio? Vou ter 

que ficar aqui até alguém chegar em casa. Que tragédia! Só faltava essa 

de cair... Estava tudo arrumadinho na minha cabeça e agora? Vai 

bagunçar tudo!!! E essas duas? Já sei, vou ficar olhando fixo para um 

lugar só, e respirar em quatro tempos, tudo isso vai passar, as meninas 
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vão desaparecer, vou me acalmar e mexer aos poucos as pernas, e tudo 

mais... inspira em 1, 2, 3, 4 e expira em 1, 2...  

 

– Que olha só como fica ela!!! Que olhando para lugar de pum... (falou Polina já com as fitinhas 

de Zina nos cabelos) 

– Foi nada não, Polina, isso é coisa de quem tem que fazer uma coisa que não sabe ou que 

acha que não sabe né! Uria zói pelado! Tá me vendo?  

– Minha nossa! O pior é que estou! O que é olhar para lugar de pum?  

– Que lugar de pum é... (tentou Polina) 

– Lugar de pum... Deixa que e-u falo. É aquele lugar de pum mesmo ué! Quando a gente solta 

pum olha para onde? Olha para o buraco de onde o pum saiu? Não né! A gente olha para o 

nada, como se nada tivesse acontecido!  

– Nossa Zina, já reparou que você nunca deixa Polina falar? Está sempre interrompendo, 

corrigindo ou explicando a menina! Que coisa mais chata! 

– Eu hein! Esqueceu que eu tenho duas idades? Você mesma falou isso! Tá doida? Quando faço 

isso, faço porque estou falando do lugar de quem tem a sua idade! 

– Ah então, quer dizer que eu faço isso com as crianças? 

– Uhum! Tu até tenta não fazer, mas tu já adulteceu... Por isso precisa da gente! 

– É verdade, desculpem. Preciso reconhecer que essa coisa de „se colocar no lugar do outro‟ é 

uma impossibilidade, posso no máximo me compenetrar, me aproximar, mas de fato meu lugar é 

outro.  

– Mas não se envergonhe. Isso não quer dizer que você não nos tenha amor. Você vai ver que 

na poesia o teu velhinho traz o adulto como um sujeito próximo que à criança dispensa amor e 

cuidado... repara quantas vezes aparece a mãe, o pai, o vô, a vó... Repara só! Mostra aí Polina, 

vê se tem alguma poesia nesse livro que mostre isso a ela. 

– Que tem sim! Que espia só! 

 

INFANTIL 

 

O menino ia no mato 

E a onça comeu ele. 

Depois o caminhão passou por dentro do corpo 

do menino 

E ele foi contar para a mãe. 

A mãe disse: Mas se a onça comeu você, como é 

que o caminhão passou por dentro do seu corpo? 
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É que o caminhão só passou renteando meu corpo  

E eu desviei depressa. 

Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia.  

Eu não preciso de fazer razão. 

 

– Olha só! Tem duas coisas importantes aqui! Uma é sobre o que a gente estava falando 

agorinha, repara é a mãe que corrige, mas ela corrige porque é isso que o adulto faz, de tanto 

que já foi corrigido agora só faz corrigir. A mãe do poeta é a figura da amorosidade, da ternura... 

Então, fica triste não, que a gente entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra. 

Agora veja outra coisa, im-por-tan-tís-si-ma, vou falar que nem ele para tu entender direito, olha 

quando ele fala: “olha mãe, eu só queria inventar uma poesia. Eu não preciso de fazer razão”. 

– O que é que tem, Zina?  

– Não vou explicar. Está dito e feito! Ele está fazendo poesia e falando de como se faz poesia, 

não vê? Anda Polina, fale para ela! 

– Que é que nem quando a gente entende que pra ouvir o mar é só encostar em concha e 

aconchegar. 

– Sim! É isso que estou chamando de artesania! Artesania é este fazer a coisa por um lado e por 

outro dizer de como se faz! Neste caso, pode ser entendido como o que alguns chamam de 

„metapoesia‟. Estou dizendo „neste caso‟, porque a artesania é um princípio que pode 

fundamentar outros fazeres, como por exemplo, se ao aprender penso a aprendizagem, se ao 

ensinar penso a ensinagem... Artesania é ambivalente e aberta, e pode estar presente em todos 

os campos da atividade humana, na fotografia, na dança... Manoel faz poesia enquanto diz o que 

para ele é a poesia. Queria mostrar para vocês, mas ainda não consigo... Polina, por favor, abra 

o livro na página quatrocentos e quatro. Acabamos de ver quando o poeta faz artesania através 

das palavras de menino, mas nessa outra poesia que estou tentando mostrar, o poeta faz 

artesania através das palavras dele mesmo enquanto poeta, achou Polina? 

– Que é essa? 

 

TRIBUTO A J. G. ROSA 

 

Passarinho parou de cantar.  

Essa é apenas uma informação. 

Passarinho desapareceu de cantar. 

Esse é um verso de J. G. Rosa. 

Desapareceu de cantar é uma graça verbal. 

Poesia é uma graça verbal. 
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– Sim! É essa sim Polina! Muito obrigada! Estão vendo? Está escrito! “Parou de cantar” é uma 

informação, “desapareceu de cantar” é brincadeira! Poesia é brincadeira! Fazer poesia é brincar! 

– Ah! Ver o que está na cara é fácil, quero ver tu ver o que não está! Nesta poesia podemos ver 

disso que tu está chamando de artesania no que está escrito e no que não está. Embora isso 

não esteja escrito, essa ideia está contida na forma.  

– Nossa Zina, é tão estranho o jeito que você fala, às vezes, usa palavras tão à moda... “ideia 

contida na forma!” 

– Era só o que me faltava... É que agora eu estou falando do alto dos meus quarenta e tantos 

anos, aff! Não me interrompa. Como eu ia dizendo, Manoel brinca desobedecendo a métrica, a 

rima e o ritmo! 

– Que faz graça verbal e versal!  

– É mesmo, meninas! Mas sobre outra coisa gostaria de saber: como é falar do alto, Zina? 

– Chato. 

– Eu, deitada neste chão, aqui do baixo confesso que gosto. Tudo bem que não consigo ver 

mais algumas coisas que via por causa do ângulo de visão que minha altura permitia, mas em 

compensação há muitas coisas que não via e que agora vejo. Daqui é tudo tão agigantado, alto 

e longe. Vocês estão tão maiores que eu, não vejo mais do outro lado da janela, mas porque não 

vejo o que está lá fora, imagino... E ao meu redor tem tanta boniteza, já viram que cavalo lindo 

tem na mancha desse azulejo? Reparei também em como as formigas são educadas, não é 

mesmo? Estão sempre se cumprimentando pelo caminho... Este deslocamento espacial me 

permite ver e estar no mundo de outro modo. Daqui posso ver o quanto vocês são grandes, 

crianças. É bom perceber que não se trata somente de uma mudança de perspectiva espacial, 

mas sim de uma mudança de perspectiva epistemológica. Ver o mundo de outro ponto de vista 

implica em estabelecer relações outras com as coisas do mundo. Cair foi um acontecimento que 

me permitiu essa inversão que redimensiona minha relação com o que está à minha volta. É algo 

muito próximo ao que Manoel de Barros faz para criar suas paisagens verbais de imagem, para 

„falar do ponto de vista coisa‟ ele „encosta’ na coisa. Então que sim, Zina, já falei e ainda falo 

infelizmente, muito do „alto‟ e agora também acho chato, porque aquele que sempre olha do „alto‟ 

está condenado a perder de vista o cavalo no azulejo, a polidez das formigas e os sentidos 

outros das pequenezas. O tamanho das coisas deve ser medido pelo valor que o humano 

dispensa a elas. Não estou falando do tamanho mensurável, matemático das coisas, me refiro 

ao tamanho imensurável, filosófico delas. Acabei falando demais, desculpem, por favor, perdoem 

também minha surdez e cegueira adultocêntrica. Vou precisar muito da ajuda de vocês neste 

trabalho.  
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– Isso! Até que enfim, falou muito mesmo! O que estava fazendo? 

– Já não me recordo mais se já disse ou não, mas, de qualquer forma, direi novamente. Estava 

tentando escrever, de modo dissertativo mesmo, sem plano estético, sabe? 

– Então! Bora lá! Estava escrevendo do quê? 

– Estava começando um texto sobre a poética de Manoel de Barros e ia me dedicar à parte em 

que busco descobrir o que para ele, em sua poesia, é a infância. 

– KKKKKKKKKKKK! Porque começou a falar assim! Que estranha “busco des-co-brir o que pa-

ra ele”... Está falando do „alto‟ também? Miga, não pira, sua louca, descobrir? Sério? Des-co-

brir? No máximo, linda, tu pode tentar compreender a partir das coisas que em você fazem 

sentido, te respondem... Lembra, amada? Tu tá falando do campo das Ciências Humanas... 

Acho que vai ter que voltar ao Metodologia das Ciências Humanas desse outro velhinho, 

Bakhtin. 

– OOOOOK! Zina, a sabe-tudona! Parece até Reginaldo falando... Voltar a Bakhtin nunca é 

demais... Mas eu quero voltar a falar do que estava fazendo, que era tentar „compreender‟ em 

Manoel, sobre a infância... 

– Que de Manoel eu sei! (assoprou Polina) 

– Obrigada Polina, vou precisar da sua ajuda! 

– KKKKKKKKKKKK! (gargalha de barriga Zina) 

– Zina, está bem, já entendi. Mas acontece que eu disse na introdução que seria uma escrita 

dissertativa e nesse gênero se escreve assim. 

– Mas se fosse para ser assim a gente não poderia ter vindo e sem a gente tu não ia conseguir! 

Ou tu ia falar da gente pelas costas? 

– Não! Não posso! Isso não seria bakhtiniano! Uma impostura! 

– Que quem é esse seu bakhtiniano? (perguntou Polina enquanto cutucava o mordidinho de 

mosquito em sua canela) 

– É outro velhinho! (Respondeu Zina) 

– Na verdade ele se chama Bakhtin, e não era um velhinho. 

– Não era? Está morto? 

– Sim. (respondo a Zina com medo da próxima pergunta) 

– E o velhinho ponhe... quero dizer, velhinho poeta, já morreu também? 

– Já. 

– Nossa, tu só estuda com gente morta! 

– Pois é... A coisa está feia para o meu lado, estudo com gente que já morreu, converso com 

criança que não exis... 
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– Opa! Opa! Opa! A gente existe sim! Cuidado com suas palavras! Cuidado com elas! É através 

da sua palavra que eu e Polina existimos aqui neste momento. 

– Desculpem, Bakhtin ensina que é através da palavra que a gente se define em relação ao 

outro. Se escutas desse outro palavras de amor, terás consigo uma relação amorosa, e nesse 

sentido o contrário também se aplica. Por isso foi muito importante para a compreensão do que 

significa a infância para Manoel em sua poesia a conversa que tivemos ainda há pouco a 

respeito do coral de apoio. Sei que já adulteci, e que por isso é falso eu tentar pensar como a 

criança para abarcar a infância ou a ela mesma. Mas penso que é possível através da escuta 

confiosa de sua palavra estabelecer uma relação amorosa de apoio, de confiança e de 

aprendizagem. O coral de apoio é esse amparo coletivo que te permite dizer, “não sou somente 

eu que digo isto” e este coletivo sustenta aquele que se enuncia porque compartilha dos sentidos 

que circulam entre eles. Por isso preciso dizer que vocês são muito importantes para mim, mas 

também preciso dizer que está tudo muito estranho e eu nem consigo me mexer direito! Não 

consigo sair do lugar, estão vendo? Eu preciso tratar dos princípios da Artesania e 

Infuncionalidade, das categorias da Infância, do Popular, do Nada; preciso falar das forças 

criadoras, libertárias e detritívoras, preciso ainda... 

– Ei, ei! Calma lá! Isso aqui vai virar uma tora e não um graveto. Arranja a coisa como que se 

estivesse se preparando para brincar de casinha. Cata o que tem e vai arrumando cada coisa 

em seu lugar. Não tem problema se o pote de margarina virar geladeira... Mas tem que arrumar! 

Faz assim, neste graveto só vai ter a Infância. 

– Tem razão.  

– Então muda esse título, anda, vai logo. 

– Está bem, vejam se gostam: 

GRAVETO 14 

A INFÂNCIA NA POÉTICA DO POETA 

 

– Que olha isso! (veio Polina com meu livro de cabeça para baixo nas mãos) 

– Tu não sabe ler!!! Ta fazendo o que com isso? (zangou Zina) 

– Que quem sabe ler, lê até de cabeça para baixo! (driblou Polina) 

 

EXERCÍCIOS DE SER CRIANÇA 

 

No aeroporto o menino perguntou: 

— E se o avião tropicar num 
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passarinho? O pai ficou torto e não 

respondeu. 

O menino perguntou de novo: 

— E se o avião tropicar num passarinho 

triste? A mãe teve ternuras e pensou: 

Será que os absurdos não são as maiores 

virtudes da poesia? 

Será que os despropósitos não são mais 

carregados de poesia do que o bom senso? 

Ao sair do sufoco o pai refletiu: 

Com certeza, a liberdade e a poesia a gente 

aprende com as crianças. 

        E ficou sendo. 

 

– Muito boa, Polina! Estão vendo? Parece que para Manoel a infância é uma condição de licença 

poética num mundo acabado. O mundo a que me refiro é um mundo cujas palavras foram 

datilografadas pela máquina de escrever do homem branco, adulto e racional. Como na folha de 

papel datilografada mesmo, que só é possível alterar rabiscando, errando a forma. A licença 

poética consiste num estado de liberdade do constrangimento que a norma, a regra impõe. 

Tem mais Polina? 

– Que tem! 

 

O MENINO QUE CARREGAVA ÁGUA NA PENEIRA 

 

Tenho um livro sobre águas e meninos. 

Gostei mais de um menino que carregava água na 

peneira. A mãe disse que carregar água na peneira 

Era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com 

ele para mostrar aos irmãos. 

A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos 

na água  

O mesmo que criar peixes no bolso. 

O menino era ligado em despropósitos. 

Quis montar os alicerces de uma casa sobre 

orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava 

mais do vazio do que do cheio. 

Falava que os vazios são maiores e até 

infinitos. 

Com o tempo aquele menino que era cismado e 

esquisito  

Porque gostava de carregar água na peneira 

Com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo 
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que carregar água na peneira. 

No escrever o menino viu que era capaz de ser 

noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. 

O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 

Foi capaz de interromper o voo de um pássaro 

botando ponto no final da frase. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva 

nela. O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor! 

A mãe reparava o menino com ternura. 

A mãe falou: Meu filho, você vai ser poeta. Você 

vai carregar água na peneira a vida toda. 

Você vai encher os vazios com as suas 

peraltagens. 

E algumas pessoas vão te amar por seus 

despropósitos. 

 

– Ah sim! Essa poesia está no mesmo livro que a poesia que você me mostrou antes, 

Polina. Elas estão escritas no Livro „Exercícios de ser criança‟. Esta vem logo depois.  

– Ah, mas espera aí! Carregar água numa peneira não tem nada de poético, tem de 

burrice, né?  

– Que de onde que água vê furo se vaza! Que a do menino não vazou!  Empoçou na 

palavra. Que fazer poesia é despropositar! (responde Polina despropositando) 

– É isso!  Na infância, neste estado de licença poética, é possivel carregar água na 

peneira, é possível roubar o vento e sair correndo para mostrar aos irmãos, é possível 

catar espinhos na água, criar peixes no bolso, tudo é possivel porque ainda não se 

aprendeu sobre o impossível. „Com o tempo‟ o menino descobre que escrever poesia seria 

o mesmo que cometer todos os depropósitos de antes. Quando Manoel fala da infância ele 

está falando de um modo de ser e estar no mundo que é também o modo de ser e estar do 

poeta...  

– Do ponheta! (implica Zina) 

– Para de implicância, Zina! Escuta, para Manoel a infância não é apenas uma fase do 

desenvolvimento humano própria da criança. Outras existências também têm infância. 

– Que tem infância a palavra: “poesia é a infância da língua”. Que poesia é língua 

brincante. (Manoelisa Polina) 

– Pois é!  Tanto a criança quanto o poeta se ocupam dos despropósitos. Tem ainda neste 
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livro, Polina, „A Menina Avoada‟, veja se você acha. 

– Ah não deixa que e-u faço agora! (Zina pula gritante catando o livro das mãos de Polina) 

  A MENINA AVÓ ADA 

  A menina avoadaavoadaavoadavoadaavoadaavoadaavo... 

– Que essa não é a Menina Avoada de Manoel! (interrompe irritada, Polina). Que essa que 

é! 

A MENINA AVOADA 

 

Foi na fazenda de meu pai 

antigamente.  

Eu teria dois anos; meu irmão, nove. 

Meu irmão pregava no caixote duas rodas de 

lata de goiabada. 

A gente ia viajar. 

As rodas ficavam cambaias debaixo do 

caixote: Uma olhava para a outra. 

Na hora de caminhar as rodas se abriam para o 

lado de fora. 

De forma que o carro se arrastava no chão. 

Eu ia pousada dentro do caixote com as 

perninhas encolhidas. 

Imitava estar viajando. 

Meu irmão puxava o caixote por uma corda de 

embira. Mas o carro era diz-que puxado por dois 

bois. 

Eu comandava os bois: 

– Puxa, Maravilha! 

– Avança, Redomão! 

Meu irmão falava que eu tomasse cuidado 

porque Redomão era coiceiro. 

As cigarras derretiam a tarde com seus 

cantos. Meu irmão desejava alcançar logo 

a cidade — Porque ele tinha uma namorada 

lá. 

A namorada do meu irmão dava febre no corpo 

dele. Isso ele contava.  

No caminho, antes, a gente precisava de 

atravessar um rio inventado. 

Na travessia o carro afundou e os bois morreram 

afogados. Eu não morri porque o rio era 

inventado. 

Sempre a gente só chegava no fim do 

quintal. E meu irmão nunca via a namorada 

dele — Que diz-que dava febre em seu 

corpo. 



255 

 

– Obrigada, Polina. Zina, acho que a sua menina “avó ada” é bem o que fala Manoel sobre 

a infância. Infância é brincadeira inventiva, desviante, infância é poesia. Quando você 

brinca aglutinando as palavras cria outra sonoridade que faz surgir outros sentidos. A 

infância é um estado de força criadora que faz existir o que não existe na realidade 

concreta, do já dado. A infância é brincante e brincar é poetizar o mundo! 

– Que infância é deserto pra se esparramar invenção. (fertiliza Polina)  

– Concordo! A criança aninhada na infância não se perde no mundo que cria, não se 

confunde com seu herói.  

– A gente sabe... A gente sabe quando a gente está brincando e quando é de verdade, os 

bois morrem e a menina da poesia não, porque ela sabe da relação que tem com as 

criaturas e paisagens que cria. 

– Isso mesmo, Zina, a criança não se perde no multiverso que cria. Por exemplo, a menina 

que cuida da boneca como se fosse um bebê, não cuida porque acredita que a boneca 

seja de fato um bebê, ela cuida e ama a boneca na sua condição de não ser. Uma criança 

é capaz de fazer, de uma embalagem de extrato de tomates em formato de elefantinho, o 

seu inseparável amigo e confidente. A infância, para Manoel, é uma condição poética 

porque nela, pletora invenção. É um tempo humano onde nada está fixado e, portanto, de 

abertura a tudo. Daí que não tem lugar para o sentido único, para o modo único, para a 

possibilidade única de acontecimento... 

– Eu não gosto de brincar de bonecas! Boneca não parece uma criança morta? (atravessa 

Zina cortante). 

– Nunca havia pensado desse modo, Zina, mas pensando bem, é verdade! Me ajudem a 

pensar... A boneca, enquanto objeto, nada é. Contudo, pode ocupar um lugar de existência 

amorosa para uma criança. Por quê? 

– Que porque boneca é brinquedo. Brinquedo é coisa de brincar. Brincar é coisa de 

inventar. Inventar é coisa de fazer poesia. Fazer poesia é coisa de fazer existir o que ainda 

não existe. Fazer existir o que ainda não existe é coisa de criança. Coisa de criança é 

brinquedo.  (responde Polina carrosseleante). 

– Daí que pode a boneca e o „elefantinho‟ serem existências que despertem afeto, cuidado 

e amizade. É do valor que a criança atribui às coisas que elas existem. Daí pode que o 

menino de nove anos sofrer quenturas de amor carnal pela namorada que não está a sua 
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espera. Porque não se trata de „fazer razão‟.  

– Que na infância... 

– Deixa que e-u falo Polina! Nem abra a boca! Infância para o poeta é estado de 

invencionice. 

– Que gente grande confunde invenção e mentira. Que tudo que a criança inventa não é 

falso. (pontua Polina) 

– Deixa que e-u falo! (interrompe novamente Zina) 

– Que agora sou eu! (Polina arranca a palavra de Zina enquanto balança suas fitinhas 

emprestadas) Que invenção é fêmea com filhote dentro. Mentira não.  

– Snnnnnnnif! (funga o nariz, Zina). Manda ela devolver minhas fitas! (reclama chorosa). 

– O que foi, Zina? Não tem como, na relação com o outro a gente não se alterar! Você está 

reclamando porque Polina agiu como você? Você também agiu como Polina agorinha 

mesmo. E eu nessa história toda? Também não sou mais a mesma. Vamos parar de briga 

e voltar para o que Polina falou sobre essa confusão entre invenção e mentira: a mãe 

chama a regra do mundo na vida, onde o espaço tempo e valor são outros sem considerar 

que no mundo da poesia o espaço o tempo e o valor são diferentes. Quando o sujeito 

adulto da poesia de Manoel corrige a criança, corrige por que não sabe o que sabe a 

criança. O adulto não sabe o que a criança sabe...  

 

        MENINO DO MATO 

 

O homem seria metafisicamente grande  

se a criança fosse seu mestre. 

SÖREN KIERKEGAARD 

 

I 

 

Eu queria usar palavras de ave para escrever. 

Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem 

nomeação. 

Ali a gente brincava de brincar com palavras 

tipo assim: Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na 

pedra! A Mãe que ouvira a brincadeira falou: 

Já vem você com suas visões! 

Porque formigas nem têm joelhos 
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ajoelháveis e nem há pedras de sacristias 

por aqui. 

Isso é traquinagem da sua imaginação. 

O menino tinha no olhar um silêncio de 

chão e na sua voz uma candura de Fontes. 

O Pai achava que a gente queria desver o 

mundo para encontrar nas palavras novas 

coisas de ver assim: eu via a manhã 

pousada sobre as margens do rio do mesmo 

modo que uma garça aberta na solidão de 

uma pedra. 

Eram novidades que os meninos criavam com 

as suas palavras. 

Assim Bernardo emendou nova criação: Eu 

hoje vi um sapo com olhar de árvore. 

Então era preciso desver o mundo para 

sair daquele lugar imensamente e sem 

lado. 

A gente queria encontrar imagens de aves 

abençoadas pela inocência. 

O que a gente aprendia naquele lugar era 

só ignorâncias para a gente bem entender 

a voz das águas e dos caracóis. 

A gente gostava das palavras quando elas 

perturbavam o sentido normal das ideias. 

Porque a gente também sabia que só os 

absurdos enriquecem a poesia. 

Nosso conhecimento não era de estudar 

em livros. Era de pegar de apalpar de 

ouvir e de outros sentidos. Seria um 

saber primordial? 

Nossas palavras se ajuntavam uma na outra 

por amor e não por sintaxe. 

A gente queria o arpejo. O canto. O 

gorjeio das palavras. Um dia tentamos até 

de fazer um cruzamento de árvores com 

passarinhos 

para obter gorjeios em nossas palavras. 

Não obtivemos. 

Estamos esperando até hoje. 

Mas bem ficamos sabendo que é também das 

percepções primárias que nascem arpejos e 

canções e gorjeios. 

Porém naquela altura a gente gostava mais 

das palavras desbocadas. 

Tipo assim: Eu queria pegar na bunda do 

vento. O pai disse que vento não tem 

bunda. 

Pelo que ficamos frustrados. 

Mas o pai apoiava a nossa maneira de 

desver o mundo que era a nossa maneira de 
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sair do enfado. 

A gente não gostava de explicar as 

imagens porque explicar afasta as falas 

da imaginação. 

A gente gostava dos sentidos 

desarticulados como a conversa dos 

passarinhos no chão a comer pedaços de 

mosca. 

Certas visões não significavam nada, mas 

eram passeios verbais. 

A gente sempre queria dar brazão às 

borboletas. 

A gente gostava bem das vadiações com as 

palavras do que das prisões gramaticais. 

Quando o menino disse que queria passar 

para as palavras suas peraltagens até os 

caracóis apoiaram. A gente se encostava 

na tarde como se a tarde fosse um poste. 

A gente gostava das palavras quando elas 

perturbavam os sentidos normais da fala. 

Esses meninos faziam parte do arrebol 

como os passarinhos. 

 

– O que tu acha que a gente devia aprender na escola? Absurdos? (pergunta Zina sentada no 

colo de Polina) 

– Penso que na escola a gente devia aprender dos propósitos e despropósitos. Deveriamos 

aprender as coisas da gramática, mas de modo que aprender sobre os conhecimentos 

historicamente construídos não destruisse a poesia. Acho que deviamos aprender a desver para 

transver... Desver nada tem a ver com o não ver, mas sim com o ver de outro modo. O „des‟ não 

afigura a negação do que seja, mas a possibilidade daquilo que „é‟ de um modo, ser ao mesmo 

tempo de outro. É um movimento que encosta na ideia de criação dos poetas cubofuturistas 

russos do início do século XX, que incide na destruição da destruição, ou seja, na destruição do 

pensamento de que para criar é preciso destruir.  

– Que a infância é um antesmente gramatical. (abrilhanta Polina) 

– Isso! A infância, por ser esse estado de antesmente, essa condição poética, permite à criança 

e ao poeta um andar “fora da linha”. Por isso a sabedoria da criança não está nos livros. Está na 

relação intima e amorosa com o mundo, e é por isso que para elas as palavras do mundo se 

“aproximam por amor e não por sintaxe”. Retirar as palavras da vida e encarcerá-las no livro, 

gramáticalizar a linguagem, reduz o escopo da infância, da criança, das palavras e das relações 

de amor. Não se trata de negar a tradição, trata-se de ensinar as palavras do livro sem destruir 

sua dimensão de signo aberto, inacabado, provisório e ideológico. Aqui tem também uma crítica 
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forte à lógica da explicação, da representação, vejam quando o poeta faz o menino dizer: “a 

gente não gostava de explicar as imagens porque explicar afasta as falas da imaginação”. A 

lógica da representação é uma farsa, que serve a um sistema de pensamento que aparta o 

sujeito do que Bakhtin chama de sofianidade, ou melhor, da sua necessidade de atribuir sentidos 

às coisas. Divorcia da capacidade criadora e, sem criar afasta, o humano dele mesmo, 

desumanizando-o. A representação é uma farsa porque é uma impossibilidade. Refletimos e 

refratamos concomitantemente as coisas com as quais nos relacionamos. Ao mesmo tempo em 

que representamos, transformamos o representado, daí que “o representado” já não é mais o 

mesmo. Logo a ideia de representação pura é um engodo. Contudo, é um efeito da linguagem 

em que muitas vezes acreditam e, por isso, cumpre seu papel. Estou vendo daqui, olhem, na 

página que se abriu no colo de Polina, uma última poesia que gostaria de mostrar: 

 

INFÂNCIA 

 

Coração preto gravado no muro amarelo. 

A chuva fina pingando… pingando das árvores…  

Um regador de bruços no canteiro. 

 

Barquinhos de papel na água suja das sarjetas… 

Baú de folha de flandres da avó no quarto de 

dormir. Réstias de luz no capote preto do 

pai. 

Maçã verde no prato. 

 

Um peixe de azebre morrendo… morrendo, em 

dezembro.  

E a tarde exibindo os seus 

Girassóis aos bois. 

 

Observem, ―coração preto gravado no muro amarelo‖, o desenho verbal que Manoel 

cria sobre a infância afigura uma infância colorida, mas de um colorido não padronizado 

onde o coração não é vermelho, o céu pode não ser azul e a maçã, sabe-se lá. ―A chuva 

fina pingando… pingando das árvores… Um regador de bruços no canteiro‖, a infância 

surge aqui como este estado de desutilidade, de infuncinalidade, bem como a chuva que 

ao cair inutiliza a função do regador. ―Réstias de luz no capote preto do pai‖, a infância 

é esse olhar para as iluminuras pequenas que se projetam nas coisas penduradas, em 

desuso. ―Maçã verde no prato‖, refere-se a coisa que de outro modo, de outra cor, com 

outro sentido, alimenta. ―Um peixe de azebre morrendo… morrendo, em dezembro. E a 
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tarde exibindo os seus Girassóis aos bois‖, fala da infância como um acontecimento de 

tempo lento e de licença poética, onde os Girassóis não são os de Van Gogh e tampouco 

exibidos aos outros homens.  

 

Viram? Meninas! Zina? Polina? Se foram. Bem que avisaram, acho que comecei a dissertar 

novamente e por isso, partiram. Acabei esfarrapando a poesia de Manoel em pedaços. Expliquei. 

Monologizei. Me afastei das crianças. Foi só voltar a escrever em „Times 12‟ e pronto! Um 

desastre! Sou capaz de ouvir a voz de minha orientadora em meus ouvidos:  

- “O que? É isto mesmo que vai fazer? Você viu o que você fez? Linha por linha você explicou a 

poesia de Manoel! Você fez de propósito? Logo esta poesia que é pura „colagem‟! Colagem de 

memórias, de cheiros, de cores, de réstias! Da colagem que é a infância!”  

A que Marisol se refere enquanto fala sobre colagem? Corro ao encontro de Fernando Fuão 

sobre As formas de acolhimento na arquitetura, onde ele trata da Collage e acolhimento. Logo de 

cara Fuão „lava‟ a palavra colagem, descolando-a do sentido antinômico que nela se impregna, 

como, “recortar-colar, rasgar-costurar, desmontar-montar, separar-unir, extrair-embutir, 

dispersar-organizar, quebrar-colar” (2014, p. 46). Um sentido que, aliás, muito se aproxima do 

sentido que a escola atribui à palavra, através do arcabouço de práticas pedagógicas 

materializadas em enunciados como: “recorte e cole”, “preencha as lacunas”, “dê o que se pede”, 

entre outras. Ao lavar a palavra colagem Fuão lava também seu sentido, chamando a ver a 

colagem em movimento, isto é, chama ver o que há no espaço intervalar entre o recorte e a 

colagem: “Até mesmo os linguistas colocaram como uma linguagem de opoisção, não explicando 

como se dá a articulação das figuras no encontro delas, exatamente no meio dos dois estremos: 

entre o cortar e o colar, nesse lugar e instante que guarda seus segredos, entre a separação e o 

acolhimento.” (idem) Aos poucos começo a escutar as palavras de Marisol com mais clareza. 

Mas por ora dou minha cabeça à Fuão, que a atravessa como uma cunha. Sobre as etapas e 

procedimentos da collage: 

 

A primeira etapa consiste na escolha dos elementos, as figuras que se pensa utilzar, e recortá-

las: essa etapa denominarei de RECORTE ou ABERTURA. O material restante dessa operação 

constitui-se no que se denomina por FRAGMENTOS ou FIGURAS, que são os seres as figuras 

da collage. A fase seguinte consiste em rejuntar, justapor estas figuras com outras distintas, de 

seu contexto original para que surja uma nova significação. Para essa ação costumo utilizar a 

expressão ENCONTROS. Que serve para designar toda sorte de aproximações que as figuras 
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costumam realizar. Finalmente a última etapa que dá o nome ao procedimento, é a utilização da 

COLA, e tem por objetivo o contato de uma figura com a outra. (2014, p.47) 

 
 

Fuão fala do encontro como uma relação de reciprocidade que se estabelece entre as figuras em 

estado de abertura e recptividade às diferentes visões, e num sentido bakhtiniano, às diferentes 

vozes, que podem coexistir, assim como podem coexistir diversos tempos num mesmo tempo. 

Contudo, no percurso que realiza na construção poética da collage e acolhimento compreende 

que a teoria dos encontros ainda não é suficiente para dar a compreender a relação de 

aproximação e afastamento entre as figuras. Daí em diante o autor recorre a Roland Barthes em 

Fragmentos de um discurso amoroso, dialogando ainda com Derrida e Levinas, e percebe que 

aquilo que estes haviam evitado nomear (em relação à ideia de hospitalidade), aquele 

corajosamente enuncia: da linguagem do amor na esfera do pensamento artistico, filosófico e 

científicio.  Para Barthes e Manoel de Barros a aproximação entre as coisas se dá por amor. No 

GRAVETO 20 ÁLBUM DE INFÂNCIAS, poderemos experimentar deste modo de pensamento a 

partir das imagens criadas com palavras. Imagens, de outra ordem é claro, mas sobre esse tipo 

peculiar de imagem poderemos compreeder melhor no GRAVETO 17 SOBRE PROVAR A 

POESIA. Daqui em diante solto das mãos de Fuão. Isso me basta para compreender do que 

Marisol me orienta. Posso pensar o pensamento infantil como ato responsivo que se dá a partir 

da collage por RECORTES, ABERTURAS, FRAGMENTOS, FIGURAS, ENCONTROS E COLA 

(aqui ressignificados) de imagens, texturas, sensações, cheiros, cores, existências mínimas que 

se aproximam pelo avizinhamento e hospitalidade amorosa num “rejuntar, justapor estas figuras 

com outras distintas de seu contexto original para que surja uma nova significação”, nas palavras 

de Fuão ou em Bakhtin, no que chama de festa de renovação permitindo um modo outro de ser 

e estar no mundo. No GRAVETO 18 A PALAVRA POÉTICA DA CRIANÇA, cuido de ampliar este 

tema. Olhando novamente para a poesia de Manoel, agora vejo e sinto: 

 

INFÂNCIA 

 

Coração preto gravado no muro amarelo. 

A chuva fina pingando… pingando das árvores…  

Um regador de bruços no canteiro. 

 

Barquinhos de papel na água suja das sarjetas… 

Baú de folha de flandres da avó no quarto de 

dormir. Réstias de luz no capote preto do 

pai. 
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Maçã verde no prato. 

 

Um peixe de azebre morrendo… morrendo, em 

dezembro.  

E a tarde exibindo os seus 

Girassóis aos bois. 

 

Contraste 

Umidade 

Abandono 

Cheiro 

Cor 

Tempo lento... lento 

Tudo junto por amor 

Collage! 

 

Silêncio, Desvio do homem de macacão azul que carregava moscas e 

carne e sigo à direita, ando pela calçada em direção às escadas de pedra 

e subo degrau por degrau. Passo pela porta em arco de azul. Entro na 

igreja. Bancos estreitos e compridos enfileirados. Pessoas gigantes com 

poucos panos no corpo nas paredes altas e brancas. Um tapete vermelho 

comprido que dava em três degraus, um altinho. Um feixe de luz. 

Poeirinhas multicoloridas nele. No fundo uma cruz e um homem ferido 

nela. Teto azul. Cortava o silêncio os pios das andorinhas que cruzavam 

o céu de azul celeste celestial. Cheiro de Lavanda. Andorinhas. 

Andorinhas. Boca molhada! 

 

Eu toda molhada! A água que se projetava do fundo do balde para fora em direção ao meu rosto 

finalmente me inunda. Acordo como que de um sonho. Encolho as pernas como que por reflexo. 

Cuspo sujeira e me levanto. Agora preciso escrever! O que foi aquilo? Preciso escrever agora, 

para não me esquecer do que preciso escrever! Já sei! Vou anotar um recadinho para quando 

for terminar minha escritura. Uma síntese de tudo o que falamos. 

 

A infância para Manoel de 

Barros é um estado de licença 

poética, e a criança, palavra 

poética encarnada.  
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GRAVETO 15 

 

O POPULAR NA POÉTICA DO POETA 

REUNIDO EM BREVISSIMOS CAUSOS 

E ALGUMAS LOROTAS 
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CAPÍTULO I 

 

DE COMO O ENORME RABELAIS 

COUBE NESSE NINHO 

POR CAUSA DE UNS APELIDOS 

 

 

 avia acabado de arrumar nesta tese o graveto que aninha a Infância para 

Manoel de Barros. Tinha literalmente me levantado de um tombo. Graveto 

difícil esse! Infância, licença poética, alteridade, estado de antesmente, cores, 

memórias, cheiros, texturas, amizade, despropósitos, brincadeira, poesia. Criança 

palavra poética encarnada! Foi como que uma bebedeira! Tudo girava ainda em minha 

cabeça e meu corpo girava junto. Gi-ra-va jun-to gira-va junto giravajunto giravajunto 

giravajuntogiravajuntogiravajuntogiravajuntogiravajunto girav ajunto! Ajunto! Foi essa 

a palavra que do giro surgiu. Era o momento de ajuntar mais gravetos. Na tentativa de 

assentar as ideias, peguei uma garrafa de vidro verde escuro que deveria conter meu chá 

de dente-de-leão, levei a boca no gargalo (para matar a sede que me dera ainda nesse 

outro graveto), e para minha surpresa saiu de dentro da garrafa o livro de Poesia 

Completa de Manoel de Barros. O tijolo me entrou goela abaixo com marca páginas e 

tudo! Senti uma coisa acrimoniosa e ruim descer pelo meu corpo, queimando, ardendo e 

pinicando, mais parecia Vodka, aliás, olhei novamente para a garrafa a fim de me 

certificar se não era mesmo a Vodka, mas não era, pois a bebida russa havia tomado 

horas antes. É sempre assim depois da Vodka, preciso tomar o chá de dente-de-leão, 

para cuidar do fígado. Daí que tomei um laxante na esperança de que a coisa saísse por 

de baixo, mas nada. Resolvi então botar para dentro, Kombucha. Sim, aquela bebida 

gasosa e ácida feita a partir da fermentação do chá pela cultura de bactérias, leveduras e 

H 
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seus excrementos. Foi que senti cada bolhinha de gás estourar em multidão dentro de 

mim e uma coceira infernal a me azucrinar do cu ao ouvido e quando meti a mão no 

ouvido, - porque poderia ser no cu, mas preferi conferir primeiro o ouvido -, esbarrei o 

dedo numa pontinha dura que aos poucos saía de minha orelha. Era o livro! Finalmente! 

O livro de poesia de Manoel não havia descido ruim goela abaixo e aquilo que me 

provocara gosto amargo era o chá de dente-de-leão mesmo. Sua poesia havia me subido 

para a cabeça depois de ter estado por muito tempo no coração. Podem acreditar! É a 

mais pura verdade! Qualquer coisa, perguntem a Fiódor que sempre está ao meu lado, 

ronronante.  

Ah sim! E como o enorme Rabelais veio a caber nesse ninho? Lá pelas bandas do 

GRAVETO 11 A POESIA FILOSÓFICA DE MANOEL DE BARROS EM 

CONVERSAS COM NINGUÉNS, conto de quando saí à cata de saber, entre outras 

coisas, a quem Manoel havia lido, daí que biquei Rabelais. Fui fuçar no seu livro de 

poesia Completa e encontrei nas duas páginas antes da trezentos e oitenta e nove, que 

Rabelais andava pelas ruas de Paris, por volta de 1532, que nem um doido afirmando 

antesmente que a poesia é uma virtude do inútil. Vejam só: 

 

RABELAIS 

 

Por volta de 1532 andava pelas ruas de Paris o 

doido de Rabelais. 

O doido apregoava pregos enferrujados. Ele sabia o 

valor do que não presta. 

Rabelais chegaria a imaginar assim: 

Quem atinge o valor do que não presta é, no mínimo, 

Um sábio ou um poeta. 

É no mínimo alguém que saiba dar cintilância aos 

seres apagados. 

Ou alguém que possa frequentar o futuro das 

palavras. Vendo aquele maluco de rua a apregoar 

pregos enferrujados 

O nosso pensador imaginou que talvez quisesse 

aquele homem 

Anunciar as virtudes do inútil. 

(Rabelais já havia afirmado antesmente que poesia é 

uma virtude do inútil.) 

 

Mas preciso também dar cabo de dizer de que raios Rabelais está fazendo aqui neste 

graveto! É que quando estava fazendo a Poética do Poeta, o livro de Poesia Completa de 

Manoel de Barros saiu de minha orelha e me lembrei do dia do nascimento de 
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Gargantua! Vejam só! Quando o livro saiu inteirinho de minha orelha, caiu no chão 

como se estivesse de boca arreganhada, berrante! Que nem Gargantua, que quando veio 

ao mundo, saiu sedento pela orelha de sua mãe gritando: ―Beber‖! ―Beber‖! Só que no 

caso do poeta o livro caiu aberto gritando: Mário-pega-sapo! Seu Margens! Maria-

pelego-preto! Maria-gaiteira! Mariquinha-besouro! Ignácio Rubafo!  

Foi quando peguei o livro do chão e vi todos eles, um depois do outro. Querem ver? 

Pois que mostro! Só acreditam no que veem não é mesmo? Então que vejam! Mas não 

vou mostrar tudo, se não isto não será um brevíssimo causo, vou mostrar somente os 

que me ajudam a dizer de como Rabelais veio a caber aqui. Quem quiser ver mais, que 

vá procurar no livro e podem começar pela página vinte de sua Poesia Completa!  

 

A DRAGA 

 

A gente não sabia se aquela draga tinha nascido 

ali, no Porto, como um pé de árvore ou uma duna. 

— E que fosse uma casa de peixes? 

Meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, 

enraizados em suas ferragens. 

Dos viventes da draga era um o meu amigo Mário-

pega-sapo. 

Ele de noite se arrastava pela beira das casas como 

um caranguejo trôpego 

À procura de velórios.  

Gostava de velórios. 

Os bolsos de seu casaco andavam estufados de 

jias.  

Ele esfregava no rosto as suas barriguinhas 

frias. 

Geleia de sapos! 

Só as crianças e as putas do jardim entendiam a 

sua fala de furnas brenhentas. 

Quando Mário morreu, um literato oficial, em 

necrológio caprichado, chamou-o de Mário-

Captura-Sapo!  

Ai que dor! 

Ao literato cujo fazia-lhe nojo a forma 

coloquial.  

Queria captura em vez de pega para não macular 

(sic) 

a língua nacional lá dele… 

O literato cujo, se não engano, é hoje senador 

pelo Estado. 

Se não é, merecia. 

A vida tem suas descompensações.  
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Da velha draga 

Abrigo de vagabundos e de bêbados, restaram 

as expressões: estar na draga, viver na draga 

por estar sem dinheiro, viver na miséria 

Que ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque 

de Holanda 

Para que as registre em seus 

léxicos  

Pois que o povo já as registrou.            

                                                      

A poesia trabalha com o ainda não oficial. Estão vendo como que com Mário-pega-

sapo, e asseguro com seus outros heróis também, Manoel afirma o centro de valor 

humano?  Veem como delineia sua filosofia da linguagem quando oferece ao ―filólogo 

Aurélio Buarque de Holanda‖ as palavras tecidas e compreendidas na vida vivida, na 

relação de trabalho e construção do sujeito ordinário, com o mundo? É na figura do 

indigente, aquele sem identidade, sem sobrenome, que Manoel parece encontrar a 

imagem do humano que valora, o humano que em geral ninguém escuta porque ―sua 

fala de furnas brunhentas‖ é ininteligível às pessoas de muito conhecimento sobre a 

língua e saberes ―importantes‖ em geral. Vejam essa de Mariquinha-besouro, que 

recortei da poesia que está três páginas depois da vinte: 

 

O PRECIPÍCIO 

 

Mariquinha-besouro desembarcou da lancha Iguatemi 

num dia aziago 

Virou logo as costas para o rio, subiu a 

Ladeira Cunha e Cruz, entrou na cidade 

xingando Deus e o mundo. 

Até rolar pela barranqueira 

E desaparecer.  

Foi parar nos fundos de um precipício. 

Lá onde branquejam os ossos do Sargento 

Aquino, fuzilado na revolta de 1917 

Debaixo de um tarumeiro.                      

  

Vocês acham que Mariquinha-besouro terá seu nome numa rua como o Senhor Cunha e 

Cruz? Claro que não! Justo porque não tem brasão. Mas na poesia de Manoel, com 

brasão ou sem brasão, todo mundo desaparece no mesmo lugar: ―nos fundos de um 

precipício. Lá onde branquejam os ossos do Sargento Aquino‖. ―Em Rabelais a maior 

parte dos nomes próprios adquire o caráter de apelidos‖, e sei disso porque li no livro de 

Bakhtin: A Cultura Popular Na Idade Média e No Renascimento. Está numa página 
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antes da quatrocentos e seis! Na obra do poeta isso acontece de forma muito 

semelhante. Oh para isso gente! Em ambos os trabalhos o apelido aparece como 

enfraquecimento das fronteiras entre o que é próprio e comum, entre o valor 

etimológico que determina o status ou a falta dele num nome e em consequência da 

importância ou insignificância de alguém. E, ainda, em O Homem ao Espelho, obra 

onde se encontra a tradução para o português do texto de Bakhtin, Apontamentos dos 

anos 1940, realizada por Mello e Miranda
166

, na página trinta e oito, podemos 

compreender o apelido como modo de riso onde, na fusão do louvor com a injúria, 

confere a cada ‗objeto‘ dois nomes, ―Cada objeto tem dois nomes – um nome elevado e 

um nome baixo. O apelido.‖ 

 

LIDES DE CAMPEAR 

 

Na Grande Enciclopédia Delta-Larousse, vou 

buscar uma definição de pantaneiro: ―Diz-se 

de, ou aquele que trabalha pouco, passando o 

tempo a conversar‖. 

Passando o tempo a conversar pode que se 

ajuste a um lado da verdade; não sendo inteira 

verdade. Trabalha pouco, vírgula. 

Natureza do trabalho determina muito. Pois 

sendo a lida nossa de a cavalo, é sempre um 

destampo de boca. Sempre um desafiar. Um 

porfiar inerente. Como faz o bacurau. 

No conduzir de um gado, que é tarefa monótona, 

de horas inteiras, às vezes de dias inteiros — 

é no uso de cantos e recontos que o pantaneiro 

encontra o seu ser. Na troca de prosa ou de 

montada, ele sonha por cima das cercas. É 

mesmo um trabalho na larga, onde o pantaneiro 

pode inventar, transcender, desorbitar pela 

imaginação. 

Porque a maneira de reduzir o isolado que 

somos dentro de nós mesmos, rodeados de 

distâncias e lembranças, é botando enchimento 

nas palavras. É botando apelidos, contando 

lorotas. É, enfim, através das vadias 

palavras, ir alargando os nossos limites. 

Certo é que o pantaneiro vence o seu estar 

isolado, e o seu pequeno mundo de 

conhecimentos, e o seu pouco vocabulário — 

recorrendo às imagens e brincadeiras. 

Assim, o peão de culatra é bago-de-porco — 
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porque vem por detrás. Pessoa grisalha é 

cabeça de paina. Cavalo corredor é estufador 

de blusa. Etc. etc. 

Sente-se, pois então que árvores, bichos e 

pessoas têm natureza assumida igual. O homem 

no longe, alongado quase, e suas referências 

vegetais, animais. Todos se fundem na mesma 

natureza intacta. Sem as químicas do 

civilizado. O velho quase-animismo. 

Mas na hora do pega-pra-capar, pantaneiro puxa 

na força, por igual. No lampino do sol ou no 

zero do frio. 

Erroso é pois incutir que pantaneiro pouco 

trabalha. Ocorre que enxertar a vaca a gente 

não pode ainda. Esse lugar é difícil de se 

exercer pelo touro. Embora alguns o tentem. 

Vaca não aceita outro que não seja touro 

mesmo.  O jeito é ficar reparando a cobertura 

e contando mais um bezerro daquele ato. 

Só por isso se diz que o boi cria o pantaneiro. 

 

 

Nesta que está na duzentos e oito, vejam só: no ―velho quase-animismo‖ o grotesco, ―na 

troca de prosa ou de montada, ele sonha por cima das cercas‖... Cercas, ou muros para o 

poeta não são barreiras ou limites, ao contrário, são um chamado ao deslimite, um 

chamado a esse ‗ver por cima‘, apesar de... É daí que se inventa, se transcende e é 

botando apelidos, contando lorotas e brincando que diminuímos os ermos que nos 

somam para menos.  

Continuando a leitura de Bakhtin, ainda na quatrocentos e cinco, ele diz: 

 

Se um nome tem um valor etimológico determinado e consciente o qual, ainda por 

cima, caracteriza a personagem que o traz, já não é mais um nome, mas uma alcunha 

[...] Todos os verdadeiros apelidos são ambivalentes, isto é, têm um matiz elogioso-

injurioso. [...] A verdadeira ambivalência é própria apenas dos nomes-apelidos 

elogiosos-injuriosos, cujas raízes mergulham na língua nacional e na fantasia popular 

de que saiu.  

 

 

Os apelidos afiguram nesse sentido a ideia de destruição da destruição, ou seja, o 

apelido carrega a tradição (no que preserva da língua nacional) e o novo (no que surge 

da fantasia popular).  E vou dizer ainda mais! Estou empolgada! Refiro-me ao novo 
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enquanto renovação de algo que já existia e que pelas vizinhanças inesperadas entre o 

comum e o incomum, que se dá na relação entre os sujeitos, renasce. Então, é da 

tradição da língua e da fantasia popular de onde nascem os apelidos que... ou seja, o 

apelido e a poesia têm a mesma raiz. ―Sente-se, pois então que árvores, bichos e pessoas 

têm natureza assumida igual. O homem no longe, alongado quase, e suas referências 

vegetais, animais. Todos se fundem na mesma natureza intacta. Sem as químicas do 

civilizado‖.  Manoel está falando do que chama de fusão com a natureza, pensamento 

que ‗des-hierarquiza‘ as existências e se opõe à arrogância Humanista que coloca o 

Homem acima das existências outras, tanto na esfera das relações que se estabelecem 

entre homem e natureza, mas também na órbita das relações entre homem e outros 

homens, homem e mulher, homem e o velho, homem e o louco, homem e a criança e 

por aí vai... O apelido é um dos elementos que desfaz, inverte a elevação do homem, 

uma vez que mistura o nome ‗próprio‘, ‗maiúsculo‘, masculino, com qualquer outra 

coisa. Daí que o apelido é um modo de riso grotesco, mas disso não vou dizer aqui, vou 

contar no canto de Manoel numa quase toada. 
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CAPÍTULO II 

 

DO RISO DE CANTO DE BOCA DO POETA 

QUE DEU NUMA QUASE TOADA COMPLETA  

 

 

 

OU EU SOU EU 

SOU EU QUEM CHEGOU NO TERREIRO SOU EU 

PEÇO LICENÇA EM NOME DE OXALÁ 

MINHA TOADA SEM VIOLA VOU TOCAR 

NÃO TENHO CHAPÉU DE COURO 

NÃO TENHO UMA GUIADA 

NEM TENHO LENÇO VERMELHO 

PRA TOCAR MINHA VAQUEJADA
167

 

NA VERDADE NÃO SOU VAQUEIRO  

E DISSO NÃO SEI DE NADA 

QUEM QUISER QUE ME AJUDE 

QUEM NÃO QUISER NÃO ME APRONTE 

DE RISO NÃO SEI DE TUDO 

MAS DE RISO EU SEI DE UM MONTE 

TEM RISO DE TRÁS DE LADO 
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 Verso inspirado em ponto de umbanda – ponto de boiadeiro: Eu tenho meu chapéu de couro. 
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TEM RISO QUE RI DE FRONTE 

TEVE TEMPO EM QUE O RISO ERA IMPORTANTE NO MUNDO 

HOJE EM DIA O RISO É COISA DE VAGABUNDO 

NO QUANDO O RISO ERA COISA IMPORTANTE 

HIPÓCRATES
168

 O COLOCAVA AJEITADINHO NA ESTANTE 

TINHA DE TRATADO FILOSOFIA DOUTRINA E ROMANCE 

PARA ARISTÓTELES ERA MAIS QUE ENTRETENIMENTO 

SEGUNDO ELE A CRIANÇA 

COMEÇA A RIR NO QUADRAGÉSIMO DIA DEPOIS DO NASCIMENTO 

E SE TORNA SER HUMANO NESSE EXATO MOMENTO
169

 

TEM AINDA UM TAL DE “LUCIANO”
170

 

QUE BAKHTIN APRESENTA COMO INFLUÊNCIA FILOSÓFICA FORTE 

É QUE ELE FALA DE MENIPO  

QUE RI LÁ PRAS BANDAS DO REINO DA MORTE 

COM ELES RABELAIS DEU DE APRENDIDA E ENSINADA 

DEFENDEU QUE A RIQUÍSSIMA CULTURA POPULAR DO RISO 

NÃO PODIA SER ENGAIOLADA   

POIS ―VIVEU E DESENVOLVEU-SE FORA DA ESFERA OFICIAL DA 

IDEOLOGIA E DA LITERATURA ELEVADA‖
171

 

SEPARADO DA CONCEPÇÃO GERAL DE MUNDO NA IDADE MÉDIA AINDA 

NÃO ILUMINADA  

“FORMOU SEU PRÓPRIO NINHO”
172

 DO LADO OPOSTO DA LINHA DA COISA 

VALORIZADA 

E O QUE TEM MANOEL COM ISSO? 

VOU DIZER NESSA QUASE TOADA 

O POETA CUIDA DO RISO DE MANEIRA ADEQUADA 

POIS DISCORDA DOS QUE O TRATAM COMO COISA ESVAZIADA  

RISO PARA ELE NÃO É SÓ DE UMA PIADA 

É FORÇA LIBERTÁRIA QUE SE OPÕE A TODA ORDEM UNIVERSALIZADA 

NISSO MANOEL E RABELAIS TÊM ENORME PARENTESCO 
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POIS PARA AMBOS O RISO SE INSERE NO QUE O RUSSO CHAMA DE 

―REALISMO GROTESCO‖
173

 

―TRAÇO MARCANTE É O REBAIXAMENTO‖
174

 

ISTO É TERRA E CORPO COMO UM SÓ ELEMENTO 

DEGRADAÇÃO E INVERSÃO COMO VIA DE PENSAMENTO 

ONDE A “DEGRADAÇÃO CORPORAL CAVA O TÚMULO PARA O NOVO 

NASCIMENTO”
175

 

QUEM PENSA O CONTRÁRIO BEM QUE ERRA 

“BAIXAR CONSISTE EM APROXIMAR-SE DA TERRA”
176

 

É O QUE SE ENCONTRA EM MANOEL COM CERTEZA 

DO QUE ELE MESMO CHAMA DE FUSÃO COM A NATUREZA 

O RISO EM MANOEL NÃO É DE GARGALHADA 

PARA VER É PRECISO TER ESCUTA AFIADA 

É RISO DE CANTO DE BOCA 

QUE A TUDO AVIZINHA  

CONVIDA A PUTA A SANTA E A LOUCA 

A BRILHAR NA MESMA LINHA 

É UM RISO AMBIVALENTE 

QUE REBAIXA E SUBVERTE A LÍNGUA A POESIA  

E TODA A ORDEM VIGENTE 

É FORÇA DECOLONIZADORA QUE ARREBATA A ‗TODA GENTE‘ 

AGORA JÁ DISSE TUDO 

PRECISO DAR UMA PARADA 

QUERO VER O QUE O POETA  

ME RESPONDE EM TOADA 

 

OS OUTROS: O MELHOR DE MIM SOU 

ELES 

 

  

Nota: Um tempo antes de conhecer Picasso, eu 

tinha visto na aldeia boliviana de Chiquitos, 

perto de Corumbá, uma pintura meio primitiva 
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de Rômulo Quiroga. Era um artista iluminado e 

um ser obscuro. Ele mesmo inventava as suas 

tintas. Trazia dos cerrados: seiva de casca de 

angico (era o seu vermelho); caldos de lagartas 

(era o seu verde); polpa de jatobá maduro (era 

o seu amarelo). Usava pocas de piranha 

derretidas para dar liga aos seus pigmentos. 

Pintava sobre sacos de aniagem. Mostrou-me um 

ancião de cara verde que havia pintado. Eu 

disse: mas verde não é a cor da esperança? Como 

pode estar em rosto de ancião? A minha cor é 

psíquica — ele disse. E as formas 

incorporantes. Lembrei que Picasso depois de 

ver as formas bisônticas na África, rompeu com 

as formas naturais, com os efeitos de luz 

natural, com os conceitos de espaço e de 

perspectiva, etc etc. E depois quebrou planos, 

ao lado de Braque, propôs a simultaneidade das 

visões, a cor psíquica e as formas 

incorporantes. Agora penso em Rômulo Quiroga. 

Ele foi apenas e só uma paz na terra. Mas eu vi 

latejar rudemente nos seus traços milagres de 

Klee. Salvo não seja. 

 

AS LIÇÕES DE R.Q. 

 

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor 

boliviano): A expressão reta não sonha. 

Não use o traço acostumado. 

A força de um artista vem das suas derrotas. 

Só a alma atormentada pode trazer para a voz 

um formato de pássaro. 

Arte não tem pensa: 

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação 

transvê. É preciso transver o mundo. 

Isto seja: 

Deus deu a forma. Os artistas 

desformam. É preciso desformar o mundo: 

Tirar da natureza as 

naturalidades. Fazer cavalo verde, 

por exemplo. 

Fazer noiva camponesa voar — como em Chagall. 

 

Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu 

saio por aí a desformar. 

 

Até já inventei mulher de 7 peitos para fazer 

vaginação comigo
177
. 

 

                                                           
177 BAKHTIN, Mikhail. Idem, p.349-345. 



278 

 

LÁ NO ALTO DAQUELE MORRO PASSA BOI  

PASSA BOIADA 

TAMBÉM PASSA MANOEL SEM RIMAR NESSA TOADA 

É QUE A POESIA SEM RIMA É SUA MARCA REGISTRADA 

OUTRO DIA OUVI DE SUA FILHA 

NUMA ENTREVISTA FILMADA
178

 

QUE AO PINTOR DE PAREDE DEU IMAGEM ACASTELADA 

QUANDO PERGUNTAVAM QUEM ERA O ARTISTA 

MANOEL DAVA RISADA 

RI TAMBÉM QUANDO FAZ POESIA 

E FAZENDO ENSINA A FAZER 

É O QUE EM SUA ARTESANIA  

O POETA PODE SER 

TUDO O QUE NO MUNDO JÁ FOI VISTO 

AGORA É PRECISO TRANSVER 

A MULHER DE SETE PEITOS TEM O CORPO IDEAL 

SETE PEITOS SE RAMIFICAM E TÊM UM VALOR ESPECIAL 

POIS ―TUDO O QUE EM SUMA PROLONGA O CORPO, 

REÚNE-O AOS OUTROS CORPOS OU AO MUNDO NÃO-CORPORAL
179

.‖ 

LENDO A POESIA DE NOVO 

COMEÇANDO LÁ DO OVO 

BEM NO TÍTULO UM GOLPE  

NA LÓGICA IDENTITÁRIA TRÊS COIÇADAS E UM GALOPE 

ALTO E BAIXO PARA ELE NÃO TEM DISTÂNCIA DE SER 

PARA DESFORMAR O MUNDO HÁ QUE SE DESAPRENDER 
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CAPÍTULO III 

 

OÃSREVNI  

 

Aí né, sei quê, sei quê lá... Fiquei sabendo disso de que o poeta alarga o gênero 

quebrando os padrões normais quando insere recursos narrativos próprios da prosa 

trazendo diálogos, o narrador, personagens... Já falaram. Que se posiciona em defesa 

das coisas consideradas menores, sem importância valorizando por princípio o uso de 

uma sintaxe que se aproxima da modalidade da fala cotidiana, do homem do interior, 

ordinário, comum, do marginal, já ouvi dizer. Mas ninguém notou ainda que Manoel o 

faz assim como o fez Rabelais em Gargantua e Pantagruel, obra literária estudada por 

Bakhtin! Que estou me gabando? Contando vantagem? Nem ligo! 

Quando Bakhtin faz a poética de Rabelais percebe como ele fez para romper a fronteira 

que dividia a cultura popular da oficial, avizinhando a língua vulgar ao latim bem à 

moda Manoel! Ou foi Manoel que fez que nem a Rabelais? Não importa, mas vejam 

estes dois versos do poema Cabeludinho, no número que marca a página em doze se lê:  

 

3. 

 

Viva o Porto de Dona Emília Futebol Clube!!! 

— Vivooo, vivaaa, urrra! 

— Correu de campo dez a zero e num vale de 

botina! plong plong, bexiga boa 

— Só jogo se o Bolivianinho ficar no quíper 

— Tá bem, meu gol é daqui naquela pedra 

plong plong, bexiga boa 
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— Eu só sei que meu pai é chalaneiro 

mea mãe é lavandeira 

e eu sou beque de avanço do Porto de Dona 

Emília o resto não tô somando com qual é que 

foi o índio que frechou São Sebastião… 

— Ai ai, nem eu 

Uma negra chamou o filho e mandou comprar 

duzentos de anil 

— Vou ali e já volto já 

Mário-Maria do lado de fora fica dando 

pontapés no vento 

— Disilimina esse, Cabeludinho! 

plong plong, bexiga boa 

— Vou no mato passá um taligrama… 

 

4. 

 

Nisso chega um vaqueiro e diz: 

— Já se vai-se, Quério? Bueno, entonces seja 

felizardo lá pelos rios de janeiros… 

— Agradece seu Marcão, meu filho 

— Que mané agradecer, quero é minha funda 

vou matando passarinhos pela janela do 

trem de preferência amassa barro 

ver se Deus me castiga mesmo 

 

Havia no casarão umas velhas consolando 

Nhanhá que chorava feito uma desmanchada 

— Ele há de voltar ajuizado 

— Home-de-bem, se Deus quiser 

 

Às quatro o auto baldeou o menino pro cais 

Moleques do barranco assobiavam com todas as 

cordas da lira 

— Té a volta, pessoal, vou pra macumba. 

 

Manoel cria um desenho verbal que projeta a imagem de um menino incorrigível, que 

sai do meio da correria e brincadeira de criança, lá do Porto de Dona Emília Futebol 

Clube para o conservatório, menino que sai da ‗pelada‘ de terreiro para o colégio 

interno que ele chama ironicamente de macumba. Que sai do lugar de liberdade para o 

lugar de correção.  O menino de Manoel pode ser o menino que ele foi na sua infância e 

ao mesmo tempo um menino enquanto ideologema, signo que afigura toda e cada 

criança que sai da liberdade de seu multiverso para o universo institucional. Primeiro 

expulsa do útero materno, depois expulsa de sua infância, de seu corpo...  Em constante 

êxodo. As crianças são expulsas de sua ‗terra‘. Manoel toca o dedo nesse êxodo e no 

desejo de voltar para casa, de voltar para o útero da mãe maior que é a natureza, para o 
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momento da existência humana onde tudo está em estado de invenção, de voltar ao meu 

corpo (in)mundo. 

Menino que não quer ser corrigido, não agradece. No tumulto que se forma diante do 

caminhão pipa, ―com licença‖ não vai garantir água no balde. Tampouco ―por favor‖ 

funciona quando é preciso catar ossada que sobra no matadouro ou ainda ―obrigada‖ 

seja realmente o que se de deve dizer quando se ganha restos estragados de brinquedo, 

roupa ou comida. As tão conhecidas ―palavrinhas mágicas‖ não funcionam para quase 

nenhuma criança. 

Nessa imagem, alguns contrastes, disciplina e indisciplina, bem e mal. Ir para a 

macumba talvez afigure o desejo de não se desconectar do terreiro, lugar de onde veio, e 

nisso cintila o sentido religioso em sua poesia. Renova o sentido de religião indo à 

tradição da palavra, ‗religar‘. Renova indo ao passado. Cria sem destruir. Fratura 

desobedecendo, através da poesia, o sentido de religião enquanto doutrina que coloniza, 

educa, civiliza a favor de uma moral que tem a função de regulação do pequeno tempo, 

de contenção do comportamento, de ajustamento às normas sociais. Nessa perspectiva 

não há nada de dialógico, aqui reside a ideia de bem contra o mal. A religião a que 

Manoel de Barros se refere (assim como Rabelais) é de sentido cósmico universal, não 

trabalha com a moral, mas opera com uma ética que está voltada para a beleza das 

relações entre as coisas todas. Situa-se no campo de forças centrífugas, ao contrário da 

ideia de religião que trabalha na perspectiva centrípeta, ou seja, que se fecha num 

sistema de normas voltadas para o interior, em si mesma.  

Na poesia de Manoel tem de gênese, de êxodo, tem o desejo pela terra e o retorno à terra 

prometida, e nisso está seu sentido religioso. Isto ainda não é o suficiente? Insisto... 

 

Às quatro o auto baldeou o menino pro cais 

Moleques do barranco assobiavam com todas as 

cordas da lira 

— Té a volta, pessoal, vou pra macumba. 

 

Estão vendo? Não digo? Na poesia de Manoel não as musas gregas nem os anjos 

barrocos que tocam o instrumento musical lírico em meio às nuvens flutuantes, são os 

moleques do barranco. Ah, como eu queria entrar numa igreja cujos afrescos e painéis 

gigantes tivessem moleques no barranco, da cor do barranco, e que do barranco, na 

correria de criança de barro, em meio à poeira da terra vermelha, assobiassem com todas 

as cordas da lira! Ah! Que desse para ouvir o barulho de cada pé socando o chão, cada 
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respiração ofegante em meio aos risos e gritinhos frouxos que saem entre um solavanco 

e outro. Que desse para ver cada gota de suor. Que desse para sentir a arritmia dos 

batimentos dos corações galopantes.  

Eu faria uma igreja assim: pomposa como uma capela! E seria construída como se 

constroem as ‗casinhas‘ das brincadeiras de casinha das crianças de terreiro...  

O telhado seria aberto dos lados para as andorinhas fazerem ninhos e festa! Esses 

pequenos seres encheriam a atmosfera com seus voos rasantes, pios e excrementos! No 

teto faria ‗Raphaela‘, uma menina marrom, de pés descalços e canelinhas ornadas com 

marcas de brincadeira. Em cada tornozelo uma asinha de borboleta. A menina vestiria 

uma camisa de malha, uma ―roupa grande‖ como as das crianças que Manoel gostava de 

desenhar. Uma roupa que outrora fora de outro alguém, mas que agora lhe cai muito 

bem. Nela teria um brasão em azul-marinho desbotado e algumas letras apenas, as mais 

resistentes ao tempo, dariam o recado: Esc... Munic... Em suas mãozinhas de caçar tatu 

em toca, uma harpa. Estaria sentada num barranco, em meio a muita gente, adultos, que 

discutiriam seriamente sobre as coisas escritas com letras maiúsculas da Terra e do Céu. 

Haveria um céu e todos olhariam para ele, menos a menina que, da arte, olharia para a 

gente, colocando-nos na cena. Seu olhar seria o portal. Tudo em sépia, cor de sombra 

que também ilumina. Nas paredes meninos e meninas de barranco, que nem esses de 

Manoel. Nas colunas caramujos, teias de aranha, aranhas, conchinhas, osso de 

borboleta, borboleta (não sei se coloco lagartixas, porque tenho medo que elas comam 

os outros, um impasse!), formigas, abelhinhas-cachorro, besouros-rola-bosta, joaninhas, 

pernilongos ou ―perna-longos‖ (como diz meu pai), moscas-azuis, libélulas, e infinitos 

vaga-lumes, muitos, muitos, muitos, pela igreja toda! Ela teria um tapete de Chitão 

estampado com flores amarelas, vermelhas e rosas entre folhas de todos os tons de 

verde, cadeira, almofada e esteira e toda espalhada nela, flor de dente-de-leão e de 

laranjeira. Teria de Chuveirinho, Beijo, Margaridinhas - queria botar Dorme-Maria, mas 

sua raiz é muito forte, não saberia, mas colocaria... Teria um coral de cigarras veraneias 

que vez em quando haveriam de mijar no ar para estourar bolas de sabão furta-cor que 

viriam de todos os cantos. E por falar em cantos, adoro essa palavra, canto (depois de 

boneca é claro, porque boneca é minha palavra preferida), tem canto no encantamento, 

no que fazem os pássaros, tem canto no encontro (nas linhas convergentes da 

matemática), tem canto em todo canto. Seria preciso, pois, prestar atenção nos cantos ao 

redor desta capela. Recomendo entrar descalço para poder se aproximar da terra, mas 

será preciso cuidado! No chão, nos cantinhos, você pode encontrar colossais e 
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antiquíssimos túmulos, que ocupam a enorme extensão territorial de dez a vinte 

centímetros, no máximo. Coisa de grandeza mínima! Neles não há mármores, nem 

lápides, tampouco marcas de alguma cruz, mas pelo tamanho das covas e pedras 

podemos adivinhar que são sepulturas de pequenas existências sagradas, acredito que 

passarinhos, girinos, grilos, pintinhos, panelinhas, bolas furadas, rodas de carrinho, 

chupetinhas daquelas bem velhinhas, ainda babadas e amadas, um monóculo de plástico 

com a foto desgastada de um pai, um pé do sapatinho da boneca, uma coleção de 

figurinhas, tampinhas de refrigerante, bolinhas de gude, uma cartinha lacrada, uma bola 

de futebol de botão, o papel de bala que naquele dia a pessoa amada deu, entre outros 

pedaços de infância que foram sepultados sob lágrimas copiosas de crianças e por 

crianças de muitas gerações, passadas e presentes. Parece que esses seres não foram 

nunca esquecidos, já que pela manhã, aqui e acolá, se alumiam sob os primeiros raios de 

Sol migalhas de pão e de biscoito, frutinhas e doces delicadamente ajeitadas em cima 

das pedrinhas que contornam tais sepulcros. Formigas de todas as cores banham-se nas 

pequenas poças de suco de caju e limonada enquanto Joaninhas aproveitam para 

copular. Lavadeiras dão rasantes em meio ao reboliço. Uma verdadeira festa em meio 

ao que foi ofertado para que os pequenos seres não sintam fome nem sede nessas suas 

moradas ainda estranhadas. Sementinhas de frutas e de flores quando em vez saltam 

para o solo, e delas, rebentam pés de frutas variadas, com germinados multicoloridos 

que se esparramam entre plantinhas rasteiras, ervas-nada-daninhas e cogumelos de toda 

sorte entre grãos de feijão brotados em nuvenzinhas de algodão que, flutuantes, 

germinam pelo chão. Mas o lugar de comunhão com o sagrado não seria este, haveria 

uma porta colossal, de grandeza da altura de um grão, onde para passar seria preciso 

rebaixar até o chão, do outro lado um enorme salão. Vazio. Sem nada. Cada um que 

preenchesse com imagem e devoção acreditada. Ali toda criança haveria de ser sagrada, 

para cada criança que nascesse uma trouxinha com vinte e um presentes: leitinho de 

mãe, aconchego, escuta e uma roupinha arrumada. E os dezessete que sobraram? Ah! 

Que fiquem de brinde para ela escolher durante toda sua jornada. 

Me lembrei de um certo menino de pele marrom, que com chinelos gastos e uniforme 

escolar desbotado se equilibrava de braços abertos pelo meio fio da calçada... Não me 

recordo se ia ou se vinha da escola... Mas essa já é outra história. Ou não? Preciso tomar 

cuidado para não passar de pato para ganso... Ou não, talvez sim, essa seria uma boa 

inversão? Enfim sigamos para a inversão do poeta, Manoel avizinha o moleque à lira, a 

corda ao assobio, aproximando o erudito do popular, o céu e a terra, o sublime e o 
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vulgar ‗elevando o anjo, à altura do moleque‘. Coisa bem diferente de elevar o moleque 

à altura do anjo não é mesmo?  

Oh paí ó, na trezentos e dois onde ele ensina mais: 

 

  Aos blocos semânticos dar equilíbrio. Onde o  

abstrato entre, amarre com arame. Ao lado de um 

primal deixe um termo erudito. Aplique na aridez 

intumescências. Encoste um cago ao sublime. E no  

solene um pênis sujo. 

 

Vocês estão vendo o quanto rabelaisiano é Manoel! E o que tem isso de importante? 

Ora, aproximar Rabelais de Manoel é tocar o dedo no grande tempo, é ouvir o coral de 

apoio de outras vozes que de diferentes modos, espaço e tempo dizem: é possível outro 

mundo!  

Vocês podem pensar que é pouca coisa, mas rebato afirmando que é o suficiente para 

provar a estada de Rabelais neste ninho. Que, aliás, nada tem de fácil. Catar gravetos 

não é nada fácil, tampouco arrumá-los. E vocês por acaso acham que todos os gravetos 

estão ao alcance das mãos? Ainda tem isso! Tem graveto que é preciso catar em tempos 

muito distantes e paisagens geográficas também. Vejam de como desembarcamos para 

catar gravetos na casa dos anjos. 
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CAPÍTULO IV 

 

DE QUANDO O POETA DESEMBARCOU  

NA CASA DOS ANJOS 

 

eixando a desolada mesa de canto em que costumava ficar na companhia de 

outros livros da fria e chuvosa Petrópolis, Manoel e eu fomos ao encontro de 

Mar-i-Sol que estava esvoaçante a nos esperar. Na sua cabeça um adereço de palha 

italiana que mais parecia um chapéu, mas que na realidade era um gigantesco ninho. 

Ah!!! O ninho de Mar-i-Sol é tão lindo! Tão grande e feito de tantas coisas, é um ninho 

coletivo, flutuante, aberto, que se renova com cada um que ela encontra. Ela o constrói 

há tanto tempo! Constrói sem destruir uma só coisinha! Depois de encontrá-la, viajamos 

por um dia com serenidade e prazer, quando à nossa vista se ofereceu a bem-aventurada 

cidade de Búzios. Logo que paramos, veio ao nosso encontro Miza-da-kombucha-

grande, nobre anfitriã e integrante do clã do grupo de estudos bakhtinianos, Atos. 

Enrolada em um tecido fino e delicado que se ajeitava em mil vestidos diferentes Miza-

da-kombucha-grande resplandece nos portões de sua mística morada e nos convida a 

entrar. Após pularmos um casal de caramujos gigantes que saíam para passear com 

intenções de namoro e atravessar a densa floresta de mata atlântica, chegamos ao 

interior da incrível casa transparente, onde Miza-da-kombucha-grande e Ígor-toca-dilho 

reinavam felizes. Miza-da-kombucha-grande havia me feito o convite de ficar em sua 

casa para que eu pudesse escrever, estudar e realizar aquilo que Mar-i-Sol chamou de 

Residência Artística! Sim sim! Foi residência, pois me sentia em casa e porque por lá 

fiquei alguns dias; e artística, posto que teve de aquarelas, de música, de cerveja, de 

praia, de sol, de mar, de Mar-i-Sol, de comida boa, de chás, de conversas, de silêncio, 

D 
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teve de tudo quanto é adubo para criação. Ao chegar à casa sem paredes de Miza-da-

kombucha-grande, ainda não sabia que uma poética é construída através do estudo de 

uma obra que busca compreender o centro de valor humano no espaço e tempo valorado 

na arte e na vida.  Tudo ainda estava turvo em minha cabeça, até que certo dia reparei 

que na mesa da cozinha da casa de Miza-da-kombucha-grande havia uma caixinha com 

uma medalhinha, uma pedra e pequenas tiras de papel dentro. Fiquei olhando 

curiosamente para a caixinha, até que Mar-i-Sol me pergunta: - ―Não vai fazer uma 

pergunta para os anjos não?‖ Que respondo perguntando de volta: - ―Que anjos?‖ Ela: - 

―Os anjos da caixa! É assim, você faz uma pergunta, pensa ela com força, mas não vale 

falar o que foi e tira um papelzinho da caixa, nele vai estar a resposta!‖ Atônita tratei de 

pensar uma pergunta, mas não vinha. Foi então que mudei de estratégia e diante da 

dificuldade que enfrentava para começar a fazer a poética do poeta, resolvi pedir um 

conselho. Não posso dizer qual foi, mas posso falar da resposta dos anjos. No 

papelzinho estava escrito: ―organização‖. Fiz então uma faxina na cabeça, separei os 

rascunhos, comecei do zero, folha em branco.  

Desse dia em diante, a todas as manhãs eu repetia o mesmo pedido de conselho e 

sucessivamente saíram as seguintes palavras: simplicidade; ternura; brincadeira; graça e 

paciência. A cada dia seguia as orientações do anjo salpicando na escritura um pouco de 

cada coisa. Fazia tempo que não conversava com anjos. E com amigos. Fazia tempo que 

não viajava com Mar-i-Sol. Fazia tempo que não fazia tantas coisas... Fazia tempo que 

estava desligada. Sem liga. Bem à moda Manoel, quando ele diz pelas bandas da 

trezentos e quarenta e cinco: 

 

Tem mais presença em mim o que me falta. 

 

 Que ermos somam a gente para menos? 
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CAPÍTULO V 

 

DE QUANDO MANOEL ENSINOU 

SOBRE O PANTANEIRO E ACONTECEU UMA POESIA 

BUGRAL 

 

POESIA BUGRAL 

sou guarani kaiowá 

munduruku, kadiwéu 

arapium, pankará 

xokó, tapuio, xeréu 

yanomami, asurini 

cinta larga, kayapó 

waimiri atroari 

tariana, pataxó 

kalapalo, nambikwara 

jenipapo-kanindé 

amondawa, potiguara 

kalabaça, araweté 
Desfrutado entre bichos raízes, barro e água 

o homem habitava 

sobre um montão de pedras. 

Dentro de sua paisagem 

 entre ele e a pedra — crescia um caramujo. 

Davam flor os musgos… Subiam até o lábio 

depois comiam toda a boca como se fosse uma tapera. 
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Convivência de murta e rãs… A boca de raiz e água escorria 

barro… 

Bom era 

sobre um pedregal frio e limoso dormir! 

Ao gume de uma adaga tudo dar. 

Bom era ser bicho que rasteja nas pedras; ser raiz de 

vegetal 

ser água. 

Bom era caminhar sem dono na tarde 

com pássaros em torno 

e os ventos nas vestes amarelas. 

Não ter nunca chegada nunca optar por nada. 

Ir andando pequeno sob a chuva torto como um pé de maçãs. 

Bom era entre botinas tronchas pousar depois… como um cão 

como um garfo esquecido na areia. 

Ir a terra me recebendo me agasalhando 

me consumindo como um selo um sapato 

como um bule sem boca… 

Ser como as coisas que não têm boca! Comunicando-me apenas 

por infusão por aderências 

por incrustações… Ser bicho, crianças, folhas secas! 

Ir criando azinhavre nos artelhos a carne enferrujada 

desfeita em flor de ave, vocábulos, ícones. Minhas roupas 

como um reino de traças. 

Bom era 

ser como o  junco no chão: seco e oco. 

Cheio de areia, de formiga e sono. 

Ser como pedra na sombra (almoço de musgos) 

Ser como fruta na terra, entregue aos objetos
180
… 

migueleno, karajá 

tabajara, bakairi 

gavião, tupinambá 

anacé, kanamari 

deni, xavante, zoró 

aranã, pankararé 

palikur, ingarikó 

makurap, apinayé 

matsés, uru eu wau wau 

pira-tapuya, akuntsu 

kisêdjê, kinikinau 

ashaninka, matipu 

sou wari', nadöb, terena 

puyanawa, paumari, 

wassu-cocal, warekena 

puroborá, krikati 

ka'apor, nahukuá 

jiahui, baniwa, tembé 

                                                           
180

 BARROS, Manoel de - Poesia Completa. 2010, p. 115. 
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kuikuro, kaxinawá 

naruvotu, tremembé 

kuntanawa, aikanã 

juma, torá, kaxixó 

siriano, pipipã 

rikbaktsá, karapotó 

As pessoas, feitas de milho, fazem o milho. As pessoas criadas da carne 

e das cores do milho, cavam um berço para o milho e o cobrem 

de boa terra e o limpam das ervas daninhas e o 

regam e dizem a ele palavras de amor.  

E quando o milho está crescido, 

As pessoas do milho moem sobre a pedra e o erguem e o aplaudem 

E o embalam no amor do fogo e o comem, 

Para que nas pessoas do milho  

O milho continue caminhando 

Sobre a Terra 

Sem morrer181 
krepumkateyê, aruá 

kaxuyana, arikapu 

witoto, pankaiuká 

tapeba, karuazu 

desana, parakanã 

jarawara, kaiabi 

fulni-ô, apurinã 

charrua, issé, nukini 

aweti, nawa, korubo 

miranha, kantaruré 

karitiana, marubo 

yawalapiti, zo'é 

parintintin, katukina 

wayana, xakriabá 

yaminawá, umutina 

avá-canoeiro, kwazá 

tenho de 
tormenta e mansidão 

das coisas que vêm céu e das coisas que vêm do chão 
do raio que parte o tronco 

do tronco  
e do clarão 

da noite escura 
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 GALEANO, Eduardo - Palavras Andantes. 2007, p. 81. 
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da erva que mata e cura 
da inteligência do macaco 

e de sua loucura 
do besouro-rola-bosta 

e de tudo que nele encosta 
de rio de mar 

de lesma e jaguar 
de larva poeira  

fungo musgo e geleira 
de concha e de coco 
de águia e de porco 

de tronco galho seiva e orvalho 
de pulga de ruga 

de mosca formiga barata e lombriga 
de montanha morro e barranco 
de leão feroz e de gato manco 

de plâncton e baleia 
de aranha e teia 

de escama pelo pele casca e couro 
de ferro prata lata  

bronze e ouro 
de mel e sal 

neblina e temporal 
de cisco e vento 

excremento e monumento 
da folha que caiu 

da mariposa que se traiu 
de tudo que deixou de ser 

e da flor que insiste em nascer182 
sou enawenê-nawê 

chiquitano, apiaká 

manchineri, kanoê 

pirahã, kamaiurá 

jamamadi, guajajara 

anambé, tingui-botó, 

yudjá, kambeba, arara 

aparai, jiripancó 

krenak, xerente, ticuna 

krahô, tukano, trumai 

patamona, karipuna 

hixkaryana, waiwai 

katuenayana, baré 

menky manoki, truká 

kapinawá, javaé 

karapanã, panará 

Tudo tem, todos temos, rosto e marcas. 
O cão e a serpente e a gaivota e você e eu, quem vive e quem viveu 

                                                           
182

 Poema sem título, de minha autoria. 
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E todos os que caminham, se arrastam ou voam: 
Todos temos rosto e marcas. 

Os maias acreditam nisso. 
E acreditam que as marcas, invisíveis, são mais rosto 

Que o rosto visível. 
Pela marca conhecem você183 

sakurabiat, kaingang 
kotiria, makuxi 

maxakali, taurepang 
aripuaná, paresi 

iranxe, kamba, tuxá 

tapirapé, wajuru 

mehinako, kambiwá 

ariken, pankararu 

sou guajá, djeoromitxi 

koiupanká, tunayana 

ikolen, dow, wajãpi 

amawáka, barasana 

kubeo, kulina, ikpeng 

ofaié, hupda, xipaya 

suruí paiter, xokleng 

tupiniquim, kuruaya 

Quando o português chegou 
Debaixo de uma bruta chuva 

Vestiu o índio 
Que pena! 

Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 

O português 184 
zuruahã, galibi 

tsohom-dyapa, waujá 
xukuru, kaxarari 

tuyuka, tumbalalá 
borari, amanayé 

hi-merimã, aikewara 

kujubim, arikosé 

arapaço, turiwara 

kalankó, pitaguary 

shanenawa, tapayuna 

coripaco, kiriri 

kaimbé, kokama, makuna 

matis, karo, banawá 

chamacoco, tenharim 

tupari, krenyê, bará 

wapixana, oro win 
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 GALEANO, Eduardo - Palavras Andantes. 2007, p. 91 
184

 ANDRADE, Oswald de Andrade - O. Obras completas, Volumes 6-7. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1972. 
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sateré mawé, guató 

xetá, bororo, atikum 

ye'kuana, tiriyó 

canela, mura, borum
185

 

E SE TIVESSE SIDO NUM DIA DE SOL?
186
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 VALLIAS, André - Totem.  2017, p. 48. 
186 Pergunta de Ailton Krenak no documentário: O Sonho da Pedra. 



293 

 

 
 

CAPÍTULO VI 

 

DE QUANDO MANOEL JOGA UM OSSO 

 E QUEM TEM BICO FUÇA 

 

 

 

epois de um poema bugral, preciso contar do osso com tutano que Manoel 

jogou para mim! Mas antes, sobre o poema bugral, foi assim: de tanto pensar nos ermos 

que nos somam para menos fui consultar o livro ‗Ideias para adiar o fim do mundo‘ de 

Ailton Krenak porque ele em muito tem ensinado, entre outras coisas, de alguns 

distanciamentos. E de lá ele manda ir saber de ‗O Sonho da Pedra‘
187

. Esperei anoitecer. 

Encostei na pedra até empedrecer. Empedreci. E fria encostada na pedra, com os olhos 

da pedra, espiei. Vi passar diante dos olhos duzentas e vinte e uma etnias indígenas 

brasileiras. Cada uma com seu o que. Depois desencostei da pedra e encostei em 

Manoel, Vallias, Galeano e Oswald, o Andrade, e então que nasceu este poema bugral. 

Bugral porque feito à moda totem, sabem como é? Aquele antropólogo que segundo a 

música
188

 de Caetano Veloso ―detestou a Bahia de Guanabara‖, acho que porque 

―pareceu-lhe uma boca banguela‖, fala disso, do pensamento totêmico que num resumo 

muito resumido é esse pensamento conectado à ancestralidade da natureza. Daí que 

olhei para o popular atualizado em sua poesia e compreendi seu sentido mítico e 

religioso.  

Religião. Esse foi o osso!  

                                                           
187

 Um filme de Marco Altberg sobre Aílton Krenak, líder indígena descendente da etnia Krenak – 

2018 – Mundial. 
188

 Caetano Veloso – O estrangeiro – 1988. 

D 
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Escutando essa palavra em seu significado de origem latina, “re-ligio” de religar, atar, 

ou ―Relegere” que afigura a reler, revisitar, retomar o que estava largado, vejo o 

Pantaneiro, o grotesco, o riso, a fusão com a natureza, presentes como elos que religam 

o ―homem‖ a ele mesmo e ao mundo. Uso aspas porque gostaria de encontrar uma 

palavra menos ‗Humanista‘ para me referir às gentes. Mas na falta... 

Reatar o homem consigo mesmo é encostar no que Bakhtin vem a chamar de ‗crise 

contemporânea‘ que para ele incide numa crise do ‗ato‘. Está lá escrito no Para uma 

Filosofia do Ato Responsável, vou escrever que nem manda o figurino para vocês 

verem que não minto. Atenção para as palavras de Bakhtin, recuado, fora do corpo do 

texto porque passam de três linhas e com referência de ano e página: 

 

A crise contemporânea é, fundamentalmente, crise do ato 

contemporâneo. Criou-se um abismo entre o motivo do ato e o seu 

produto. E em consequência disso, também o produto, arrancado de 

suas raízes ontológicas, se deteriorou (2010, p. 115). 

 

No que compreendo, ato para Bakhtin situa-se no plano da consciência participante, se 

eu me abstenho deste plano no qual se dá minha participação única e singular na 

existência, subtraio a singularidade concreta necessária ao mundo reduzindo-o à 

abstração, ao atemporal, ao a-espacial e ao a-valorativo, restringindo as coisas do 

mundo a acontecimentos abstratos e universais. Bakhtin fala de um “mundo no qual o 

ato se orienta fundado na sua participação singular no existir” (2010, p. 114). Ele se 

refere a um ato que tem a ver com o aspecto de singularidade e unicidade da pessoa. 

“Não existe o homem em geral” (idem). Se me aparto do lugar único de minha 

participação existente amputo o mundo da carne e do sangue que dele fazem parte, 

contenho os raios que atravessam o tempo afirmando o caráter humano da história 

(2010, p. 122). No mundo concretamente vivido e colorido pelos tons emotivos-

volitivos o ato se alarga, e é importante saber que ato não é o mesmo que ação. Ação 

para Bakhtin é técnica e está no plano da teoria. Sobre isto diz que “A teoria deixa o ato 

à mercê de uma existência estúpida, exaure-o de todos os componentes ideais e o 

submete a seu domínio autônomo, fechado, empobrece o ato” (2010, p. 116). Contudo 

considera que o ato não deve negar a teoria ou o pensamento, mas sim abraçá-los 

responsivamente. Se perco a noção dessa participação, que por mim deve ser assumida 

enquanto dever concreto, deixo de realizar minha singularidade insubstituível e criadora 
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empobrecendo a mim e ao mundo. Numa página antes da quatrocentos e sessenta e dois, 

Manoel desviu: 

 

Eu bem sabia que a nossa visão é um ato 

poético do olhar. 

Assim aquele dia eu vi a tarde 

desaberta nas margens do rio. 

Como um pássaro desaberto em cima de uma 

pedra na beira do rio. 

Depois eu quisera também que a minha palavra 

fosse desaberta na margem do rio. 

Eu queria mesmo que as minhas palavras 

fizessem parte do chão como os 

lagartos fazem. 

Eu queria que minhas palavras de joelhos 

no chão pudessem ouvir as origens da 

terra. 

 

Religião. Repito, esse foi o osso! ―Já viram um cão encontrando um osso com tutano?‖ 

Está entre aspas porque esta pergunta não é minha. É de Rabelais, de quando ele vai 

tratar da importância do conteúdo, logo ali na primeira página depois da vinte e cinco do 

livro Gargântua e Pantagruel. E num tom quase que de advertência continua, ―Se já 

vistes podeis ter notado, com que devoção ele olha, com que cuidado o guarda, com que 

fervor o segura, com que prudência o parte, com que afeição o quebra, com que 

diligência o chupa [...] E qual é o resultado deste empenho? Só mais um pouco de 

tutano‖! 

Para religião passei a olhar com devoção, a guardá-la com cuidado, a segurá-la com 

fervor, mas preciso ainda de prudência, somente de prudência, pois afeição também já 

tenho para poder chegar a seu tutano, posto que religião é um conteúdo 

importantíssimo! Manoel jogou-me este osso que vejo na forma de graveto, mas não foi 

ao alcance da fuça, ou melhor, do bico. Estava lá no quando ―O narrador apresenta sua 

terra natal‖, uma poesia que começa na cento e noventa e sete. 

 

NARRADOR APRESENTA SUA TERRA NATAL 

 

Corumbá estava amanhecendo.  

Nenhum galo se arriscara ainda. 

Ia o silêncio pelas ruas carregando um 

bêbedo.  

Os ventos se escoravam nas andorinhas. 
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Aqui é o Portão de Entrada para o Pantanal.   

Estamos por cima de uma pedra branca 

enorme que o rio Paraguai, lá embaixo, 

borda e lambe.  

Já posso ver na semiescuridão os canoeiros 

que voltam da pescaria. 

Descendo a Ladeira Cunha e Cruz embico no 

Porto.  

Aqui é a cidade velha. 

O tempo e as águas esculpem escombros nos 

sobrados anciãos. 

Desenham formas de larvas sobre as paredes 

podres (são trabalhos que se fazem com 

rupturas — como um poema). 

Arbustos de espinhos com florimentos 

vermelhos desabrem nas pedras. 

As ruínas dão árvores!  

Nossos sobrados enfrutam. 

Aqui nenhuma espécie de árvore se nega ao 

gorjeio dos pássaros. 

Agora o rio Paraguai está banhado de sol.  

Lentamente vão descendo as garças para as 

margens do rio. 

As águas estão esticadas de rãs até os joelhos. 

Há um rumor de útero nos brejos que muito me 

repercute. 

O que temos na cidade além de águas e de 

pedras são cuiabanos, papa-bananas, 

chiquitanos e turcos. 

Por mim, advenho de cuiabanos. 

Meu pai jogou canga pra cima no primeiro 

escrutínio e fugiu para cá. 

Estamos no zamboada.  

Aqui o silêncio rende. 

Os homens deste lugar são mais relativos a 

águas do que a terras. 

Há sapos vegetais que dão cria nas pedras. 

As pessoas são cheias de prenúncios: chegam 

de ver pregos nadar e bugio pedir a bênção. 

Quando meus olhos estão sujos da civilização, 

cresce por dentro deles um desejo de árvores 

e aves. 

Tenho gozo de misturar nas minhas fantasias 

o verdor primal das águas com as vozes 

civilizadas.  

Agora a cidade entardece. 

Parece uma gema de ovo o nosso por do sol do 

lado da Bolívia. 

Se é tempo de chover desce um barrado escuro 

por toda a extensão dos Andes e tampa a gema. 

— Aquele morro bem que entorta a bunda da 
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paisagem — o menino falou. 

Há vestígios de nossos cantos nas conhas 

destes banhados. 

Os homens deste lugar são uma continuação 

das águas. 

 

É um ‗voltar para casa‘ o tutano desse osso! Mas é um ‗voltar para casa‘ caramujo, 

entendem? Um voltar para uma casa da qual nunca se saiu. De modo que a tua casa é 

onde teu corpo está. Eu poderia, para te mostrar ainda mais, falar de cada verso deste 

poema, mas não devo. Meus caninos destruiriam esse osso (graveto) e preciso abri-lo 

com delicadeza, preciso abri-lo à moda ave, com o ‗bico‘. Portanto vou pedir para 

olharem apenas para as últimas linhas do poema. E nós, somos continuação de quê?  

Achei isso farejando e bicando. E vou advertir novamente, não é fácil! De tanto 

farejar a gente pode dar com a cara no muro, eu dei! Vou contar de com foi. 
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CAPÍTULO VII 

 

DE QUANDO MANOEL ME METEU 

 21 MUROS PELA FRENTE 

 

 

ontinuando... E nós, somos continuação de quê? Pensava eu que a 

dificuldade para responder a tal pergunta se dava em função das barreiras e 

cercas que demarcam fronteiras, dos muros que nos impedem de ver o que há, 

que nos apartam das nossas origens. Daí que continuei a fuçar... Fuço daqui, 

fuço dalí e pronto! Dei de cara com o primeiro muro na trinta e oito: 

 
O SOLITÁRIO 

 

Os muros enflorados caminhavam ao lado de um 

homem solitário 

Que olhava fixo para certa música estranha 

Que um menino extraía do coração de um sapo. 

Naquela manhã dominical eu tinha vontade de 

sofrer  

Mas sob as árvores as crianças eram tão 

comunicativas 

Que me faziam esquecer de tudo  

Olhando os barcos sobre as ondas… 

No entanto o homem passava ladeado de 

muros!  

E eu não pude descobrir em seu olhar de 

morto  

O mais pequeno sinal de que estivesse 

esperando alguma dádiva! 

C 
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Seu corpo fazia uma curva diante das flores.  

 

Depois outro, nas páginas quarenta e quarenta e um: 

        O MURO 

 

Não possuía mais a pintura de outros 

tempos. 

Era um muro ancião e tinha alma de gente.  

Muito alto e firme, de uma mudez sombria. 

Certas flores do chão subiam de suas 

bases 

Procurando deitar raízes no seu corpo entregue ao 

tempo.  

Nunca pude saber o que se escondia por detrás dele. 

Dos meus amigos de infância, um dizia ter  

violado tal segredo, 

E nos contava de um enorme pomar misterioso. 

Mas eu, eu sempre acreditei que o terreno que 

ficava atrás do muro era um terreno abandonado!  

 

E outro... lá pras bandas da cinquenta e um, cinquenta e dois e cinquenta e quatro: 

 

FRAGMENTOS DE CANÇÕES E POEMAS 

1. 

Ah florescer de tarde De 

amor, no cais! 

Entre navios altos  

E velas brancas. 

 

Ver o pescador 

Passar, como nuvem… E a 

mulher deserta  

Entre gerânios curvos. 

 

Ver o menino 

Com paletó de crepúsculo  

E as árvores cor de cinza 

 

Perto do muro.  

Árvore e menino  

Dobrados, na chuva. 

 

[...] 

5. 

Vadio e evadido  

Vagabundeio só. 
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Amo a rua torta  

E do mar o odor. 

 

Dos muros as mossas,  

Dos púcaros o frescor 

Amo. E as uvas esmagadas.  

E do mar o odor. 

 

Vou tangido e raro!  

Tangido vou. 

Suspenso de ventos  

Do mar, pelo odor. 

 

[...] 

9. 

Rosto seco 

E seco 

De ventos…  

Espinheiro seco E duro. 

Roseira no muro seco.  

Rosto seco de feno  

Queimando-se,  

Queimando-se 

Na terra…   

 

Com a fuça e bico doídos, sacodi a cabeça de um lado para o outro. Esfreguei meus 

olhos com as garras e dei de achar estranho, de repente, tanto ‗muro‘. Fucei mais! E 

vejam só no que biquei! Os poemas onde o ‗muro‘ aparece com mais força e de modo 

bastante repetido estão presentes no livro Poesias, datado de 1947. Daí que pousei na 

janela de meu pequeno mundo e fui olhar para o grande tempo. E adivinhem o que vi! 

No momento histórico estava sendo construído, na vida, outro muro. Mais 

especificamente o Muro de Berlim. De certo que o muro de Berlim foi materialmente 

erguido em 1961, mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1947, mais 

precisamente até 1991, a Guerra Fria marca a polarização do mundo em dois blocos: um 

liderado pelos americanos e o outro pelos soviéticos. Para tratar deste muro tenho duas 

versões: a proveniente das imagens que tomavam meu imaginário infantil, e a oficial. 

Na primeira versão o Muro de Berlim era um muro gigante que separava as pessoas. 

Mas as pessoas não queriam ficar separadas e sentiam saudade umas das outras. Outras 

achavam que estavam presas e não gostavam disso. E todas elas, as que sentiam saudade 

e as que se sentiam presas, tentavam fugir. Mas o muro era intransponível! As pessoas 

tentavam passar pelo muro de todos os jeitos. Por cima e por baixo. Teve quem tentou 

passar por cima do muro num balão vermelho. Teve quem ousou de catapulta. Teve até 
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quem arriscou passar por cima do muro voando com asas como as de Ícaro! Teve um 

que aventurou-se passar flutuando numa gigantesca bola de sabão. Mas não deu! Por 

baixo também tentaram... Teve quem cavasse um túnel e quem tentasse passar sob o 

muro de dentro de um envelope carimbado e lacrado. Mas não deu! Na versão oficial o 

Muro de Berlim foi uma barreira física construída pela República Democrática Alemã 

durante a Guerra Fria, que circundava toda a Berlim Ocidental, separando-a da 

Alemanha Oriental, incluindo Berlim Oriental. Nas duas versões um ponto de contato: a 

separação.  

Mas isso não foi o suficiente para que minha ideia inicial a respeito do muro enquanto 

barreira que separa e nos impede de ver fosse afirmada.  Reparando bem, para cada 

tijolo que formava o muro que estava sendo construído na vida, Manoel de Barros 

atribuiu outro sentido nos muros construiu, na arte, em sua poesia. Diante de um muro 

que representava a separação, o controle e a imposição de um limite, Manoel criava 

outro muro, um muro que, justamente por ser muro, leva a pessoa a um ‗olhar por 

cima‘. Muitas vezes este é um olhar sem ‗ver‘, mas por isso, trata-se de um olhar que 

faz transver. Manoel transforma o mundo pela via da palavra poética.  

Aqui uma questão, Marisol adverte, que não pode ser tratada de modo aligeirado, que é 

sobre a palavra na vida e a palavra na poesia. Na Construção da Enunciação e Outros 

Ensaios, Volóchinov responde a uma problemática que surge na escritura de Bakhtin, 

em Arte e Responsabilidade
189

, onde afirma que vida e arte não são a mesma coisa, mas 

devem se tornar uma unidade singular em cada existência. Existência esta que acontece 

sempre em resposta. Na vida, dimensão em que a resposta sem álibi se dá, onde se 

encontram as pessoas, onde o vivido ocorre no pequeno tempo, a palavra tem uma 

maneira de ser, e na arte a palavra tem outro. Contudo, na vida e com relação às 

palavras da vida, as palavras e as coisas são inapreensíveis, posto que não se consegue 

sistematizá-las, posto que estão encharcadas de valorações que se forjam na relação 

entre o humano com o mundo. Marisol atenta ainda para o fato de que quando Saussure 

tece a discussão entre ‗langue‘ e ‗parole‘, o faz num sentido elogioso da ‗langue‘ porque 

a ‗parole‘ não pode ser estudada, visto que não obedece à regras, não tem fixidez, é 

fluída e acidental. ―Acidente‖, a orientadora deste trabalho destaca, e me faz pensar na 

palavra enquanto signo aberto e ideológico para compreender melhor a ideia de 

inacabamento e imprevisibilidade que são correlatas à ideia de sentido acidental. 

                                                           
189

 No Estética da Criação Verbal, 2010. 
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Daí que os formalistas e Bakhtin se ocupam da palavra na vida como a grande palavra, a 

qual todo estudo e reflexão convergem. No Para uma Filosofia do Ato Responsável, 

Bakhtin afirma com toda força que é para a vida que a direção dos esforços humanos 

aflui, posicionando-se contra qualquer forma de abstração. Volóchinov alarga essa 

discussão ainda mais, pontuando que, além disso, existe uma outra coisa que é a 

impossibilidade de uma separação estanque, ou seja, ele afirma que entre a palavra da 

poesia e a palavra da vida existe uma ligação, uma espécie de continuidade, mas não no 

sentido de que uma complete a outra, e sim na direção que aponta para o acontecimento 

transformador, onde uma palavra altera a outra. Percebemos isto também em Bakhtin de 

modo indireto, quando ele se dirige à arte para compreender a vida. Trata-se de uma 

relação onde uma palavra afeta a outra. E é desta maneira que Manoel de Barros se 

relaciona com essas palavras. Do ponto de vista poético vê a vida de modo brincante, 

desvendo o que está dado e, nesse desver, transvê, criando outros muros e mundos. 

Em sua poesia, como as que catei inda há pouco, muro é lugar donde árvore e menino se 

dobram. Muro é lugar das mossas (marcas originárias dos choques e pressões), é o corte 

o talho a cavidade. Muro é lugar de brotar roseiras. Eu estava errada. Muro pode não ser 

somente limite. Os muros de Manoel nascem em meados de quando nasceu o Muro de 

Berlim, e nos anos que seguem os muros do poeta continuam impávidos e colossais em 

sua obra, como podemos ver duas páginas depois da duzentos e cinquenta e oito: 

 

Que a palavra parede não seja 

símbolo de obstáculos à liberdade 

nem de desejos reprimidos nem de 

proibições na infância 

etc.(essas coisas que acham os 

reveladores de arcanos mentais)  

Não.  

Parede que me seduz é de tijolo, adobe 

preposto ao abdômen de uma casa. 

Eu tenho um gosto rasteiro de ir 

por reentrâncias baixar em 

rachaduras de paredes 

        por frinchas, por gretas — com 

lascívia de hera.  

        Sobre o tijolo ser um lábio cego.  

        Tal um verme que iluminasse.  

 

E mais outros, encontrados na duzentos e oitenta e duzentos e oitenta e um: 
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XXV. (lembrança) 

Perto do rio tenho sete 

anos.(Penso que o rio me 

aprimorava) 

Acho vestígios de uma voz de pássaro 

nas águas. 

Viajo de trem para o Internato. 

Vou conversando passarinhos pela janela 

do trem. 

Um bedel raspou a cabeça de meu irmão no 

internato. 

Havia um muro cheio de ofendículos.  

Liberdade havia de ser pular aquele muro. 

Do outro lado havia um guaviral onde os 

moços e as moças se encontravam e se 

filhavam.  

A gente manuseava os pichitos. 

Na Igreja os padres reuniam os alunos 

e tentavam falar a sério. 

 

XXVI. 

Depois que atravessarem o muro e a 

tarde os caracóis cessarão. 

Às vezes cessam ao meio. 

Cessam de repente, porque lhes acaba por 

dentro a gosma com que sagram os seus 

caminhos. 

Vêm os meninos e os arrancam da parede 

ocos. 

E com formigas por dentro passeando em 

seus restos de carne. 

Essas formigas são indóceis de ocos. 

Ah, como serão ardentes nos caracóis os 

desejos de voar! 

 

P.S.: Caracol é uma solidão que anda na parede. 

280-281 

 

Viram os vinte e um muros que Manoel me meteu pela frente? Não? Ah sim, é que o 

cálculo não bate não é? Então façamos assim, deixem os que faltam na conta da lorota! 

Ave Maria! Que povo mais difícil de conversa... 
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CAPÍTULO VIII 

 

AMÉM 

 

 

 

ãe nossa que estais na terra 

encarnado seja o teu nome 

sigamos nós ao vosso reino 

que seja eleita a tua vontade assim na terra como no céu 

que o grão nosso seja cuidado a cada dia e não somente hoje 

perdoai as nossas ofensas 

assim como nós não perdoamos a quem nos tem ofendido 

não nos deixeis cair em solidão 

livrai-nos do mal 

amém. 

 

Minha mãe,  

Obrigada por ter deixado Marisol ser minha orientadora de verdade 

Obrigada por me deixar fazer parte do grupo Atos 

Obrigada por cada amigo e comunhão que fazemos lá 

Obrigada por me deixar, mesmo que ainda muito pouco, compreender Bakhtin 

Obrigada por esse ninho e pela mão de cada criança que me ajuda a fazer 

Obrigada pela poesia 

Obrigada por Manoel 

m 
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A senhora bem sabe das coisas que acredito e das que não mais. Sabe que essa é a 

primeira prece que faço depois de muitos anos. E sabe muito bem porque me dirijo à 

senhora e não a Ele. Por isso vou fazer apenas um pedido. Eu sei que a senhora não tem 

sido bem tratada pelas pessoas, mas a senhora tem visto como as pessoas têm tratado as 

pessoas? Tem, não é... Isso não justifica, mas deve ajudar a compreender. A gente vive 

num mundo, a senhora sabe, onde os grandes silenciam os pequenos. Nesse meu mundo 

a gente destrói aquilo que não compreende. Então que meu pedido é que aprendamos a 

construir sem destruir; que voltemos para casa, para o seu colo; que saibamos que não 

há possibilidade de criação que se dê fora deste estado de licença poética que 

vivenciamos na infância. Que este estado de licença poética seja orientado por uma ética 

voltada para a alteridade, que permanece em nós quando adultecidos como núcleo vivo 

de potência transformadora; que cada ‗Froza‘ seja ouvida. Amém. 
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CAPÍTULO IX 

 

A CORRENTE 

 

 

 

 

eia esta tese do início ao fim 

repasse-a para vinte e uma pessoas. 

A cada vez que repassar, leia de novo. 

Ao final de vinte e um dias sua vida mudará! 

Você passará a confiar no que dizem as crianças 

compreenderá que criança é palavra poética encarnada 

e que para mudar o mundo é preciso mudar as palavras do mundo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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SIMPATIA 

DO ALHO MUITO ESMAGADO  

PARA TRAZER A COMPREENSÃO DE VOLTA 

 

 

 aso a corrente não resolva, selecionei dentre milhões de simpatias a mais forte 

e poderosíssima de todas. Fiz uma profunda pesquisa e percebi que as mais procuradas 

das mais procuradíssimas, dentre as que servem para arrumar emprego, engravidar, para 

parar de beber, emagrecer, tirar quebranto, acabar com a inveja, para ganhar na justiça, 

vender carro, para afastar pessoa chata (também conhecida como simpatia do 

banimento), as simpatias para o amor são as mais procuradas. Sejam elas para encontrar 

um novo parceiro, para afastar rival, ou mesmo para trazer alguém de volta. Confesso 

que não vi nenhuma que ajudasse na compreensão deste trabalho.  Então que fiz uma 

pequena adaptação de uma simpatia que pode ser utilizada para diversas finalidades. 

Trata-se da ‗simpatia do alho muito esmagado‘ inspirada na ‗simpatia do alho 

esmagado‘
190

. Como a simpatia do alho esmagado é uma simpatia multifuncional, a 

‗simpatia do alho muito esmagado‘, que crio a partir dela, vai servir neste caso para 

ajudar na compreensão deste graveto e isto justifica as devidas adaptações. Se a sua 

compreensão foi embora, te abandonou, esta simpatia promete trazê-la de volta em vinte 

e um dias. 

 

 

                                                           
190

 Disponível em https://www.astrocentro.com.br/blog/simpatias/simpatia-alho-esmagado/ 

C 

https://www.astrocentro.com.br/blog/simpatias/simpatia-alho-esmagado/
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Como funciona a simpatia do alho muito esmagado: 

Como toda simpatia, a simpatia do alho muito esmagado opera com magia simples e 

pode ser realizada por qualquer um, mas para dar certo é preciso acreditar! 

 

Como fazer a simpatia do alho muito esmagado: 

Para realizar a simpatia do alho muito esmagado, você precisa de: um dente de alho, 

uma folha de papel nova sem pauta, um penico e um lápis. Pegue o papel em branco e 

anote o título deste graveto. Embrulhe o alho no papel e coloque debaixo de um penico 

virgem. Sente-se no penico e dê vinte e um pulinhos, assim que escutar o barulho do 

alho sendo esmagado pelo penico, você deve repetir vinte e uma vezes o mantra ―assim 

como este alho é esmagado, que pese no meu pensamento a compreensão deste graveto 

encantado‖. Enquanto repete, tenha fé e se concentre nas linhas que você leu, para que a 

simpatia dê certo. Atenção para não confundir o barulho do alho sendo muito esmagado 

com outros barulhos que você pode emitir, peidos, por exemplo, podem colocar tudo a 

perder. Se unzinho, unzinho sequer escapar, comece tudo novamente. 

Ao terminar o ritual, abra a folha de papel que envolve o dente de alho e leia com 

atenção. Nele estará escrito: 

 Sobre o título. 

A alusão a causos e lorotas é uma alusão aos diferentes gêneros da escrita. Ao pensar 

acerca do que se irá tratar numa escritura, o gênero se anuncia. Na poética de Manoel de 

Barros o sentido do popular remete às coisas do interior, do interior humano (o 

antesmente, a infância) e geográfico (conexão com a terra onde se veio). Daí que 

pensando nas coisas do interior geográfico, os gêneros que se anunciaram foram: o 

causo, a lorota, a toada, a poesia, o ponto de umbanda, narrativa, a prece, a corrente e, 

por fim, a simpatia.  

 Sobre a efígie. 

Nesta página se encontra uma foto minha com a seguinte inscrição a baixo: Fernandais 

Carneilais 1972-2020. Trata-se de uma escritura que anuncia a arquitetônica da escrita 

deste graveto que parodia o Livro de François Rabelais, Gargantua e Pantagruel, editado 

pela editora Itatiaia de Belo Horizonte, que contém os quatro volumes da obra. Cada 

volume é composto por pequenos capítulos cujos títulos podem ser compreendidos 

como minúsculos contos que iniciam na grande maioria das vezes com ―De quando 

Gargantua...‖ ou ―De como...‖. Tudo é escrito em cor de fonte sépia. ‗Fernandais 

Carneilais‘ denota minha tentativa de parodiar a referida obra no tratamento do tema 
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deste graveto.  A inscrição da data sob a imagem ‗1972-2020‘ é um convite a discutir 

sobre a morte do autor, conceito que aprendo em Barthes. 2020 não é o ano de minha 

morte física, mas o ano de minha morte enquanto autora desta tese que será defendida 

no referido ano. Uma vez compartilhada a leitura deste trabalho, será lido/escrito por 

outras pessoas e por isso renovado por cada pessoa que o lê. Morro ao renascer a cada 

vez que alguém o ler. 

 Acerca do capítulo I de como o enorme Rabelais coube nesse ninho por causa de 

uns apelidos. 

Neste capítulo arrisco uma aproximação entre Manoel de Barros e Rabelais, trazendo ao 

texto alguns elementos que em suas obras se encontram, tais como o baixo corporal, o 

tom duvidoso na narrativa, o apelido, a ambivalência, o riso, a inversão, a des-

hierarquização das coisas pela via da vizinhança entre o baixo e alto. Muita atenção para 

isto: O cu que aqui se encontra não é o meu, é o de Rabelais, eu juro! 

 Sobre Capítulo II – do riso de canto de boca do poeta que deu numa quase toada 

completa. 

 Nas primeiras sete linhas deste capítulo um ponto de umbanda adaptado afirma o que 

do ponto eu não poderia trazer, e no negativo abro para a tentativa de uma toada, 

narrativa cantada que os boiadeiros costumam usar para falar de suas aventuras e 

andanças. Como tentativa que é, resulta então numa quase toada. Cada frase entre aspas 

é uma citação direta da obra A cultura popular na idade média e no renascimento: O 

contexto de François Rabelais, onde Bakhtin trata do realismo grotesco, o 

rebaixamento, a degradação corporal, a vizinhança. Com base nesses elementos 

aproveito para trazer uma contrapalavra ao colonialismo europeu toando que tais 

elementos tratam-se de ―força decolonizadora que arrebata a toda gente‘‘ (destaco o 

modo de falar ‗todo mundo‘ em português de Portugal). 

 Sobre o capítulo III – oãsrevnI. 

Neste capítulo o sentido religioso da poética do poeta ganha força com o conteúdo da 

inversão, coisa que tento ao construir uma capela de cima para baixo trazendo para o 

mesmo plano as coisas que o Humanismo distanciou. Esta escritura foi inspirada pela 

leitura do texto escrito por Rabelais, A matrona de Éfeso, na obra de Petrônio, 

Satiricom, onde no mesmo lugar, na tumba do amado, o humano se manifesta em sua 

inteireza, pois no lugar sagrado há de comida, bebida, cópula, prazer, sofrimento. O 

ambiente no interior da capela e ao seu redor estão repletos desses elementos: morte e 

vida, bebida, comida, ramificação, rebaixamento, excremento, cópula... Não à toa.  
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 A respeito do capítulo IV - de quando o poeta desembarcou na casa dos anjos. 

Há aqui um pouco da metódica de construção do plano estético deste graveto e do 

contexto em que ele foi concebido. A residência artística era para mim uma 

possibilidade desconhecida no processo de construção de um trabalho científico. O 

conceito de Residência Artística, a partir dos anos 80, consolidou-se como uma das 

formas possíveis de apoio e incentivo ao desenvolvimento das artes.  

 Sobre o capítulo V – de quando Manoel ensinou sobre o pantaneiro e aconteceu 

uma poesia bugral. 

Gosto em especial deste capítulo. É uma escritura orientada, ou melhor ‗suleada‘, por 

uma ética voltada para o Sul, para o baixo e para as existências as quais temos 

parentesco e das quais fomos distanciados. Não é uma escritura que ‗norteia‘, mas que 

‗suleia‘ nosso pensamento em companhia dos poetas latino-americanos citados no texto 

e do filósofo brasileiro Ailton Krenak. Neste capítulo me aventuro numa breve 

aproximação com o pensamento totêmico que tem como base a conexão com a natureza. 

A arquitetônica desta escrita é totêmica, pois tem como estrutura a poesia Totem de 

André Valias e é penetrada pelas demais poesias de Eduardo Galeano, de Oswald de 

Andrade, as imagens como que compõem um totem. O texto é centralizado e penetrado 

por outros textos para que, ao ser visto de modo distanciado por quem lê, possa ser vista 

a silhueta de um totem. Não se trata de esteticismo, mas da tentativa de uma escritura 

onde a forma encarna o conteúdo. 

 Sobre o capítulo VI – de quando Manoel joga um osso e quem tem bico fuça. 

Capítulo que trata do tema ‗religião‘ em abraço com o sentido que tem este conteúdo no 

contexto de Manoel de Barros em cotejo com Bakhtin. Aquilo que chamo de osso é 

resultado do cotejo que foi possível fazer a partir da leitura de Rabelais, onde na 

introdução do livro (citado anteriormente) afigura a busca pelo conteúdo através da 

metáfora do cão e do osso. Todas as poesias de Manoel de Barros que se referem à sua 

terra natal, à sua família, à sua infância, enfim, à sua vida, trazem notas de saudade, em 

tons variados de uma melancolia que remete a certa necessidade de ‗voltar para casa‘, 

de reconexão, de religação, que neste contexto é ‗religioso‘. Em sua poesia, ao afigurar 

o pantaneiro, Manoel enuncia com a vida, responde do seu lugar único ao dizer 

poeticamente, ―Os homens deste lugar são uma continuação das 

águas‖. Cada palavra que enuncia na poesia soa para mim como um grito que precisa 

ser escutado na vida: somos continuação da natureza, cada árvore que desencantamos, 
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cada rio, cada animal ou pequena criatura que, porque desencantamos, exploramos e 

matamos, adoece, empobrece e mortifica nossa existência.  

 No capítulo VII - de quando Manoel me meteu 21 muros pela frente. 

De como as palavras enunciadas na poesia penetram nas palavras da vida e vice e versa. 

A leitura de sua obra me permite ver a palavra muro saltar com certa frequência. Um 

acontecimento, pois se tratava de algo que não previa ou tampouco imaginava. A 

palavra muro me levou a buscar o contexto de onde, na vida, o poeta enunciava. Foi a 

partir do entrecruzamento do pequeno e grande tempos que pude imaginar ao que o 

poeta poderia responder. Num momento onde, no tempo histórico, homens construíam 

muros, reais ou imaginários, que separavam, impediam e limitavam, Manoel construía 

muros onde brotavam flores, que serviam para o debruçar dos meninos, que chamavam 

a ver/imaginar/inventar o mundo, apesar de, por cima de. Os muros de Manoel são um 

excedente de visão, são ícones que chamam a ver onde a vista não alcança. 

 Sobre o capítulo VIII – amém. 

Aqui me dedico ao sentido mítico que em geral se nega na ciência, e do qual o 

paradigma dominante nos aparta. Trata-se de uma alegoria que me permite experimentar 

a inversão numa prece onde tradicionalmente as palavras são dirigidas ao ―Pai‘; ao 

―Céu‖; ao ―Santificado‖; ao ―venha a nós‖ num chamado esperançoso (de quem espera 

por); ao que seja ―feito‖ à força da vontade de Um; ao ―pão nosso‖, provimento do 

alimento como algo que ―cai do céu‖; ao ―perdão‖; à ―tentação‖. No oposto, as palavras 

se voltam para ‗mãe‘; para a ‗terra‘; para o ‗humanizado‘, sempre em letras minúsculas 

em nome do acastelamento das coisas menores e desimportantes; são palavras que se 

dirigem no sentido de ―ir a vós‖, de dar um passo ao encontro do outro, de responder 

sem o álibi da esperança; ao que seja ‗eleito‘ à força da vontade de um coletivo; ao 

cultivo do grão que não cai do céu, mas que é da responsabilidade humana e que por nós 

deve ser cuidado com trabalho, na cultura, na relação alteritária com o outro e com a 

natureza; são palavras que rogam pelo aprendizado do que ainda não aprendemos, pois 

ainda não aprendemos a perdoar a quem nos têm ofendido; São palavras que não temem 

a tentação, mas sim a solidão que o ‗EU-centrismo‘ proclama. É uma prece em toda sua 

estrutura, tem da oração ―oficial‖, tem do discurso interno em agradecimento e pedido. 

Nos agradecimentos estão as grandes conquistas na pequena vida desta tese. Para 

alcançar tamanha pequeneza lutei com todas as forças desde o início. Catei com o bico 

os poucos gravetos que tinha e mudei de campo, de paisagem, de companhia, de 

orientação e literalmente de referencial. Migrei. Cheguei ao Atos com asas pequenas e 
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quebradas, mas ali pude continuar a construir esse ninho de pulinho em pulinho. Depois 

faço meus pedidos onde afirmo novamente o desejo deste trabalho: que aprendamos a 

escutar as palavras das crianças. Para mudar nossa relação de escuta com a criança é 

preciso mudar as palavras em relação à criança e na construção dessa nova relação, a 

construção – em tempo concomitante – do mundo. Sobre construção, há que se aprender 

a construir sem destruir. Este movimento só acontece na medida em que 

compreendermos o sentido religioso, de religação, que perdemos. É possível criar o 

novo sem se descolar da tradição cultural, sem apagar o que já existe. Não há 

possibilidade de criação fora da cultura, no distanciamento do outro. ‗A infância é um 

estado de licença poética‘ onde a criança explode o que está dado, a ordem oficial.  A 

criança em sua infância (que carece de ser orientada por uma ética voltada para a 

alteridade) convida a um mundo outro. Por isso peço que cada ‗Froza‘ seja ouvida! 

 Sobre o capítulo IX – a corrente. 

Aqui uma enorme chave de leitura que deve ser rigorosamente seguida pelo leitor 

experiente. Sem mais delongas, parte central deste graveto e ponto final. Mas de 

qualquer modo, considerando que pode ter quem ainda assim, depois de ter lido esta 

tese vinte e uma vezes, não compreenda a afirmação de que a criança é palavra poética 

encarnada e a infância um estado de licença poética, ainda assim, oferto como último e 

derradeiro recurso para compreensão a presente simpatia: Simpatia do alho muito  

esmagado para trazer a compreensão de volta. 

 Capítulo X – Simpatia do alho muito esmagado para trazer a compreensão de 

volta.  

Sobre este capítulo último, ultimíssimo, um aviso final: Nenhum dos elementos e 

procedimentos mencionados pode ser substituído, sob a pena da simpatia não funcionar 

ou acontecer tudo ao contrário do que foi desejado. Então tenha cuidado e siga 

rigorosamente a simpatia do alho muito esmagado. Os efeitos reversos podem 

prejudicar a sua vida enormemente. Outra coisa, só faça esta simpatia depois de tentar a 

corrente. 
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GRAVETO 16 

O NADA 

NA POÉTICA DO POETA  
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O nada
191
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191
Eles enverdam jia nas auroras.  

São viventes de ermo. Sujeitos 

Que magnificam moscas — e que oram  

Devante uma procissão de formigas…  

São vezeiros de brenhas e gravanhas. 

São donos de nadifúndios. (Nadifúndio é lugar em que nadas  

Lugar em que osso de ovo 

E em que latas com vermes emprenhados na boca.  

Porém. 

O nada destes nadifúndios não alude ao infinito menor de ninguém. 

Nem ao Néant de Sartre. 

E nem mesmo ao que dizem os dicionários: coisa que não existe. 

O nada destes nadifúndios existe e se escreve com letra minúscula). 

Se trata de um trastal. 

Aqui pardais descascam larvas. 

Vê-se um relógio com o tempo enferrujado dentro. E uma concha com olho 

de osso que chora. 

Aqui, o luar desova… Insetos umedecem couros 

E sapos batem palmas compridas… Aqui, as palavras se esgarçam de lodo. 

(BARROS, 2010, p. 242) 

O nada, na poesia de Manoel de Barros é um ermo. Ermo, lugar desabitado e que por ser desabitado cabe 

todas as coisas. No nada cabem todas as coisas que não têm serventia. E porque não têm serventia, não 

prestam para nada. Aqui reinam as forças da Infuncionalidade. A ausência de função das palavras e das 

coisas golpeia a lógica da representação. Porque não estão presas à fixidez do referente a nada 

representam e a tudo podem afigurar. O nada na poesia do poeta é um deserto fecundo. Força 

infinitamente criativa. No nada tudo é ainda não acontecido e, portanto, onde tudo pode acontecer. É 

ausência prenhe de possibilidades infinitas. No ―suprematismo branco o nada é igual à ausência de cor e o 

zero é a cifra que manifesta a falta de outras cifras‖, segundo Silvia Burini (em Il fecondissimo nulla: 

alcuni esempi di semiotica dello zero nel concettualismo russo, 2008, p. 191-223). No branco a não-cor e 

no zero a ausência. Em ambos, portanto, início potencial para todo descobrimento de cor e numeração, 

posto que no seu estado de nada, evocam a presença em sua ausência. 
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No des.
192

 

 

 

 

 

                                                           
192 No des, a presença do discurso político de Manoel de Barros.  Com o des, o poeta trabalha na 

desaparição do objeto. Aproxima-se do conceitualismo russo. Orbita na dimensão de uma arte desligada 

da representação. Opõe-se ao uso hegemônico da palavra enquanto signo referencial. O ―des‖ na estrutura 

poêmica de Manoel aparece como uma refração ideológica do des gramatical, pletora de valor, na medida 

em que nos ensina Mediviédev, ―uma combinação de palavras em um enunciado concreto ou em uma 

apresentação literária é sempre determinada pelos seus coeficientes de avaliação e pelas condições sociais 

de realização deste enunciado‖ (2016, p.187)  
Comportamento 

Não quero saber como as coisas se comportam.  

Quero inventar comportamento para as coisas. 

Li uma vez que a tarefa mais lídima da poesia é a de 

equivocar o sentido das palavras 

Não havendo nenhum descomportamento nisso senão que alguma 

experiência linguística. 

Noto que às vezes sou desvirtuado a pássaros, que sou 

desvirtuado em árvores, que sou desvirtuado para pedras. 

Mas que essa mudança de comportamento gental para animal 

vegetal ou pedral 

É apenas um descomportamento semântico. 

Se eu digo que grota é uma palavra apropriada para ventar nas 

pedras, 

Apenas faço o desvio da finalidade da grota que não é a de 

ventar nas pedras. 

Se digo que os passarinhos faziam paisagens na minha 

infância, 

É apenas um desvio das tarefas dos passarinhos que não é a 

de fazer paisagens. 

Mas isso é apenas um descomportamento linguístico que não ofende a 

natureza dos passarinhos nem das grotas. 

Mudo apenas os verbos e às vezes nem mudo. Mudo os 

substantivos e às vezes nem mudo. 

Se digo ainda que é mais feliz quem descobre o que não presta do que 

quem descobre ouro — Penso que ainda assim não serei atingido pela 

bobagem. 

Apenas eu não tenho polimentos de ancião. (BARROS, 2010, p. 395-396) 

O des não incide na destruição ou negação de algo, mas sim na possibilidade de compreender esse algo de 

um modo outro. Desvirtuado é quem tem virtudes outras, descomportamento afigura um comportamento 

outro. O des afigura um sentido aberto, que desconstrói o sentido único. As palavras podem afigurar a 

tudo e a nada posto que são emancipadas da fixidez. A forma é diluída e a ideia é o que interessa. Na 

perspectiva da contemplação estática bakhtiniana, respondo criando um pequeno poema que é composto 

por todas as palavras aproximadas ao ‗des‘, presentes na obra de ―Poesia Completa‖. 

Deslimites; desherói, desremelar, desmusgo, desimportancias, descor, desabrem, despedra, desesplicar, 

descomeço, desmorrer, desnomear, desobjeto, desorbitar, desenxerga, descompreende, descoisas, 

desnobre, desnome, desabrir, desviver, desteoria, desúteis, desventa, desmoçar, descomer, despróprio, 

desfolha, desnome, dessaber, desbrincar, deslendo, desformar, desconheceres, desverbado, 

descomparamento, desconformada, desorgulhoso, desagero, desapetite, desaprender, desver... Desvios 

para a despalavra. 
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Na repetição
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193 Tal qual o conceitualismo russo, a repetição surge como movimento para esvaziar a coisa de sentido. 

Repetir repetir — até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. 
(BARROS, 2010, p.300) 
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No projeto
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194 No projeto, a artesania. Trata-se, assim como no conceitualismo moscovita, de uma estratégia artística 

que ressalta o processo da criação e não o produto, a ideia e não a forma.  

No Tratado das Grandezas do Ínfimo estava escrito:  
Poesia é quando a tarde está competente para dálias. 

É quando ao lado de um pardal o dia dorme antes.  

Quando o homem faz sua primeira lagartixa.  

É quando um trevo assume a noite  

E um sapo engole as auroras. (BARROS, 2010, p.300) 

Manoel deixa a ver seu processo de construção. Alguns atribuem este fazer o conceito de metapoesia. 

Como Barenco também o faz e nos ensina em seu artigo, Rastros: dizendo sobre os fazeres e dizeres 

(Educação & Sociedade, ano XXII, nº 74, Abril/2001), onde, do campo da instituição científica - a partir 

do diálogo com o cineasta Walter Sales, (que diz do processo de construção do longa Central do Brasil) - 

propõe o resgate de uma visão que aproxima os sujeitos de seus fazeres-dizeres, contribuindo para a 

construção de um outro paradigma nas ciências humanas com ênfase na ideia (em como o pensamento 

anda e desanda no caminho da pesquisa) e não no produto acabado. 
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Na miséria
195
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 Raphael 

Quando Juvêncio apareceu 

Mascava uma raiz de pobreza coisa que serve!  

E cuspia dentro de casa o amargo em nós. 

Na trouxa trouxe Raphael. 

Raphael não era o pintor  

Nem o anjo de Raphael 

Ponhamos que fosse um anjo  

O anjo de sua mãe 

Petrônia descia lavandeira  

Pro corgo. 

Juvêncio curava do gado bicheiras  

Raphael era um pouquinho miserável  

Tal como sua idade o permitia. 

À noite vinha uma cobra diz-que  

Botava o rabo na boca do anjo   

E mamava no peito de Petrônia. 

Juvêncio acariciava o ofídio 

Pensando fossem os braços roliços da mulher.  

Petrônia tinha estremecimentos doces 

Bem bom. 

Cenário de luar. Segundo ato. 

Papagaio louro de bico dourado estava com fome  

Desceu das folhas verdes 

Ou verdes folhas conforme apreciais melhor  

E começou a roer um naco 

Um naco da testinha tenra  

De Raphael. 

Havia estrelas no céu 

Suficientes para o poeta mais de romântico possível  

E eu poderia colocar outras peças 

Muitas, além de estrelas.  

Porém. Sou um pobre narrador menso 

Fosse isto uma Grécia de Péricles, não vê 

Que deixava passar este canto  

Sem de hexâmetros entrar! 

Mandava vir cítaras e eólicas harpas  

Convocava 

Anjos de bundas redondas e troços do fundo do mar. 

Porém. 

Nem toco harpas. 

Só uma viola quebrada  

Surda como uma porta  

Mais nada. 

De resto 

Juvêncio não é um herói 

Raphael não tem mãe Clitemnestra 

E nenhuma cidade disputará a glória de me haver dado à luz. 

Falo da vida de um menino do mato sem importância. Isto não tem 

importância. (BARROS, 2010, p. 27-28-29) 

O indigente. As crianças do mato que não têm importância. Os ‗Raphaeis‘ e Raphaelas que não são anjos, 

que não têm cítaras e harpas, nascidas ao som de instrumentos sem som e mais nada, que não são filhos 

de heróis ou mães ‗Climnestras‘, muitas vezes são filhos de ‗Marias‘ e pais desconhecidos. São eles e elas 

as crianças ―pintadas‖ na capela que invento no GRAVETO A INFÂNCIA EM MANOEL DE BARROS.  

É nessa miséria/ausência que se caça jeito de ser. Que se fortalecem as forças detritívoras. 
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Forças detritívoras
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 São forças que emanam daqueles que nada têm e por isso se alimentam de tudo. Principalmente das 

sobras. Daquilo que é desprezado. Se alimentam de restos, das coisas que não servem e as devolvem à 

cadeia da vida de outro modo, resignificadas, é a festa de renovação, que em contato com Bakhtin se pode 

ver. Esta força está nos poemas de Manoel de Barros, materializada na criança como ideologema, que 

reflete e refrata cada criança que na vida vive de tirar ‗leite de pedra‘. ‗Tirar leite de pedra‘ é uma 

expressão do discurso cotidiano, ordinário, comum, cuja origem faz alusão à seca do sertão, quando os 

sertanejos tentavam manter seu gado vivo para tirar leite, enquanto só existia um deserto de pedras para 

alimentar o gado'. ―Tirar leite de pedra‖ afigura fazer do impossível, uma possibilidade. A criança escuta 

o adulto que raramente a escuta de modo alteritário. A criança confia no adulto que confia em sua 

inteligência de modo precário. A criança cresce buscando compreender o adulto que pouco a compreende 

em sua capacidade criadora. Das sobras de escuta, dos restos de confiança, das migalhas de compreensão 

de sua capacidade criadora, a criança tira leite de pedra e devolve ao mundo a escuta, a confiança e a 

compreensão (que pouco tiveram) em toda plenitude, através da renovação das palavras e do mundo. 

Sobre elas podemos ver ainda no GRAVETO 13 A POÉTICA DE MANOEL DE BARROS EM DOIS 

POUSOS. 
ANTONINHA-ME-LEVA 

Outro caso é o de Antoninha-me-leva: 

Mora num rancho no meio do mato e à noite recebe os vaqueiros tem vez 

que de três e até quatro comitivas 

Ela sozinha! 

Um dia a preta Bonifácia quis ajudá-la e morreu.   

Foi enterrada no terreiro com o seu casaco de flores.  

Nessa noite Antoninha folgou. 

Há muitas maneiras de viver mas essa de Antoninha era de morte! 

Não é sectarismo, titio. 

Também se é comido pelas traças, como os vestidos. 

A fome não é invenção de comunistas, titio. 

Experimente receber três e até quatro comitivas de boiadeiros por dia! 

(BARROS, 2010, p. 29-30) 

A fome, a sede, a falta de... Te faz ‗tirar leite de pedra‘. Trata-se da força que te faz olhar por cima do 

muro, aquele que falamos no GRAVETO 15 O POPULAR NA POÉTICA DO POETA. Filó, a menina 

protagonista do GRAVETO 8 UMA HISTÓRIA MUITO INFANTIL, encarna tais forças, com um piolho 

fez escutar seu sofrimento e sobreviveu. 
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E mais nada 
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GRAVETO 17 

  

SOBRE PROVAR A POESIA 

 

A PROVA 

SEM CRIME 

NEM CONFIRMAÇÃO 

NEM COMPROVAÇÃO 

EVIDÊNCIA OU GARANTIA
197

 

  

Esta escritura nasce do desejo de provar da poesia. 

De sentir seu gosto. Em reverência e súplica estendo 

minhas mãos em concha à espera de uma gota. Na 

verdade, bem que podem ser duas ou mais. Desejo 

por experimentar seu sabor. Em tempos antigos, a 

arte bizantina ensina sobre como os gestos das mãos 

dos oradores e poetas eram carregados de sentidos. 

Há um gesto para quando o orador vai proferir um 

discurso (quando o polegar toca a ponta dos dedos, 

anelar e mínimo); Outro para quando se aponta um 

trecho específico da escritura (quando o polegar toca 

os dedos, médio e anelar); Para iniciar um discurso 

acompanhado de um livro fechado (quando o polegar 

toca apenas o dedo anelar); Para indicar confiança e 

sinceridade entre aquele fala e quem escuta (neste 

gesto nenhum dedo se toca, a mão fica aberta com 

sua palma voltada para o interlocutor), entre outros. 

Dos vários gestos que existem destaquei alguns, mas 

a nenhum deles recorrerei. O gesto que percorrerá 

esta escritura será o gesto das mãos de quem suplica 

(neste gesto as duas mãos se aninham em concha). 

 

                                                           
197

 Poeminha de minha autoria. 
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―Não entendo nada de poesia‖, muito disso já ouvi, muito disso disse também. Não sei 

de métrica, de escanção, de sílabas poéticas, de redondilha maior, de redondilha menor, 

de redondilha. Não faço ideia do que seja um heróico quebrado, uma medida nova ou 

alexandrinos. Isso não é para mim, quem sou eu para me meter com poesia? Pensar 

deste modo é concordar com o temor rousseauniano da ―perda de si mesmo‖, cujo medo 

se intensifica pela ideia de que a arte corrompe a natureza da alma do homem comum. 

Este pensamento hierarquiza as existências, na medida em que sustenta a ideia de que, 

por um lado, existe o homem cujo interior essencialmente bom não deve ser 

corrompido, e por outro, existe o homem cujo talento, dom ou alma faz dele artista. O 

primeiro é interessado pelos valores da comunidade (e por isso não deve ser 

corrompido) e o segundo é superficial (por isso não deve corromper). Pensar deste 

modo é concordar com as políticas de arte que hierarquizam as subjetividades, como se 

uns nascessem ―para‖, e outros não. Na esfera dos estudos da cognição e concordar com 

o pressuposto de que há necessidade de um conhecimento anterior para a aquisição de 

um conhecimento qualquer, é afirmar a perspectiva linear de aprendizagem. E por 

último concordar com a lógica de subordinação intelectual. O ―não saber de poesia‖ em 

nada impede o seu estudo, a sua companhia, o seu fazer. 

 

José Saramago diz que todos somos escritores, só que uns escrevem e outros não. 

Parafraseando Saramago, afirmo que todos somos poetas, só que uns sabem disso e 

outros ainda não. Os estudos realizados até o presente momento desta pesquisa 

permitem afirmar a criança enquanto palavra poética que na infância, estado de licença 

poética, despratica as normas. Diante da palavra da criança, da poética de Manoel de 

Barros, dos estudos no campo da Filosofia da Linguagem, na companhia do Círculo de 

Bakhtin e das pesquisas do grupo Atos, consigo avizinhar elementos que permitem tal 

afirmação e neste contexto outra afirmação a ela se conecta como elo na cadeia 

enunciativa.   

 

Se a criança é sujeito dessa palavra poética, com efeito, todo ser humano o é. Contudo, 

as políticas de pensamento que separam o erudito e o vulgar, o normal do anormal, o 

velho e o novo, homem da natureza, o homem da mulher, a mulher do conhecimento, 

conhecimento de conhecimento e a criança de tudo isso, aparta todos nós das práticas 

essencialmente humanas como, por exemplo, a capacidade criadora. 
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O cérebro não é apenas o órgão que conserva e reproduz nossa 

experiência anterior, mas também o que combina e reelabora, de 

forma criadora, elementos da experiência anterior, erigindo novas 

situações e novo comportamento. 

[...] 

A psicologia denomina de imaginação ou fantasia essa atividade 

criadora baseada na capacidade de criação do nosso cérebro. 

(VIGOTSKY 2010, p). 

 

Busco apoio nas palavras de Vigotski para investir no tema e apontar a psicologia 

como um campo que, em grande medida, foi responsável pela disseminação da ideia 

de que a atividade criadora nada mais é que imaginação ou fantasia.  A questão é que 

no cotidiano, essas palavras – imaginação e fantasia – estão ligadas a tudo o que não é 

real. Logo, o que está relacionado a esses termos não está ligado às questões práticas 

e concretas da vida. 

 

Daí é fácil perceber que a nossa ideia cotidiana de criação não 

corresponde plenamente à compreensão científica dessa palavra. No 

entendimento comum, a criação é o destino de alguns eleitos, gênios, 

talentos que criaram grandes obras artísticas, fizeram notáveis 

descobertas científicas ou inventaram algum aperfeiçoamento na área 

técnica... 

                                                         [...] 

No entanto, como já foi dito, esse ponto de vista é incorreto. Segundo 

uma analogia feita por um cientista russo, a eletricidade age e 

manifesta-se não só onde haja uma grandiosa tempestade e 

relâmpagos ofuscantes, mas também na lâmpada de uma lanterna de 

bolso. Da mesma forma, a criação, na verdade, não existe apenas 

quando se criam grandes obras históricas, mas por toda parte onde o 

homem imagina, combina, modifica e cria algo novo, mesmo que esse 

novo se pareça um grãozinho, se comparado às criações dos gênios. 

Se levarmos em conta a imaginação coletiva que une todos esses 

grãozinhos, não raro insignificantes da criação individual, veremos 

que grande parte de tudo o que foi criado pela humanidade pertence 

exatamente ao trabalho criador anônimo e coletivo de inventores 

desconhecidos. (VIGOTSKI 2020, p.15) 

 

Encontro cada palavra de Vigotski nas palavras das pessoas adultas às quais pergunto: 

Você gosta de poesia? As respostas vêm quase sempre seguidas de um riso 

envergonhado que emoldura um ―sim eu gosto, mas não entendo nada de poesia‖. Ou 

também em situações onde as pessoas mostram ‗escondidamente‘ seus poemas, quase 

em tom de heresia.  

 

Na tentativa de compreender um pouco mais sobre a poesia, eis que recorro ao poeta. 

Todavia não precisei fazer nenhuma pergunta, pois Manoel de Barros, mais que 
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generoso, deixara tudo arrumadinho em seus poemas, como uma fonte abundante onde 

seu modo de poetar se oferece aos sedentos que por ela passam. 

 

                  xv. 

 

— Quem é sua poesia? 

— Os nervos do entulho, como disse o 

poeta português José Gomes Ferreira 

Um menino que obrava atrás de Cuiabá 

também Mel de ostras 

Palavras caídas no espinheiro parecem ser 

(para mim é muito importante que algumas 

palavras saiam tintas de espinheiro). 

 

— 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 compreender mas para 

incorporar Entender é parede: procure ser uma 

árvore. 

 

— Pedras fazem versos? Pergunta de Fernando Pessoa. 

— Ó Vassily Ordinov, irmão nosso, acaso 

ervas dão vinho? 

E mosca de olho afastado dá flor? 

Raiz de minha fala chama escombro 

Meu olho perde as folhas quando a lesma 

A gente comunga é sapo  

Nossa maçã é que come Eva 

Estrela que tem firmamento 

Mas se estrela fosse brejo, eu brejava. 

 

Natureza é fonte primordial? 

— Três coisas importantes eu conheço: lugar 

apropriado para um homem ser folha; pássaro 

que se encontra em situação de água; e 

lagarto verde que canta de noite na árvore 

vermelha. Natureza é uma força que inunda 

como os desertos. Que me enche de flores, 

calores, insetos, e me entorpece até a 

paradeza total dos reatores 

Então eu apodreço para a poesia Em meu lavor se 

inclui o Paracleto. 
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— E o poema é seus fragmentos? 

— É muito complicado dar ossos à água. Passei 

anos enganchado num pedaço de serrote na beira 

do rio Coxim. Veio uma formiguinha de tamanho 

médio, me carregou. Eu ia aos trancos como 

mala de louco. E não podia entender a razão 

pela qual aquela formiguinha, me carregando, 

não evitava os barrancos os buracos os abismos 

Me carregava obstinada para o seu 

formigueiro Ia comer o meu escroto! 

Nossa grandeza tem muito cisco 

Há mistérios nascendo por cima das 

palavras desordenadamente como bucha em  

tapera E moscas portadoras de rios. 

— É de um ser inseguro a imagem plástica? 

— Nos resíduos das primeiras falas 

eu cisco meu verso 

— partir do inominado e do 

insignificante 

— é que eu canto 

— O som inaugural é tatibitate e vento 

— Um verso se revela tanto mais concreto 

quanto seja seu criador coisa adejante 

— (Coisa adejante, se infira, é o sujeito 

que se quebra até de encontro com uma 

palavra). 

 

— E sobre a palavra, ela? 

— Mexo com palavra 

como quem mexe com pimenta até 

vir sangue no órgão. 

 

— Alguns dados biográficos? 

— O lajedo interior do poema me urde 

Por uma fresta saio hino e limos 

 

— E como é que o senhor escreve? 

— Como se bronha 

E agora peço desculpas Estou 

arrumado para pedra
198
. 

 

Solto um riso que risca o ar e penso na maçã 

que come Eva. Contento-me com essa imagem. 

Por enquanto. Sinto geladinho um pingo na 

palma da minha mão. Manoel de Barros me 

                                                           
198 BARROS, Manoel: Poesia Completa. Ed. Leya. São Paulo: 2010 p. 178-179-180.
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chama a responder. Uma gota translúcida irradia 

cores que desconheço para todas as direções. 

Um feixe colorido leva meus olhos para a 

garganta do poço e percebo sua sede. Um poço 

também tem sede. Por isso, nos poços que estão 

localizados nos lugares mais remotos e 

desérticos tem sempre um caneco, uma lata, 

algum recipiente com um pouco d’água para que 

aquele que por ali passa possa usar. Essa água 

não é para ser bebida. Ela é para ser jogada no 

poço. A água que cai no poço chama as águas 

outras. Então o passante precisa matar a sede 

do poço para dele beber. Deve-se também 

lembrar do outro. Um outro alguém, não sei 

quem, que virá depois. É preciso aguar o poço, 

beber do poço e deixar do poço para que o 

outro também possa. No poço há uma filosofia 

toda. Então que compreendo que nesta vontade 

de matar minha sede de poesia também hei de 

deixar para o outro. É preciso aguar o poço, me 

dedicando a contemplar esteticamente (no 

sentido bakhtiniano) o pensamento poético; 

beber do poço, compreendendo a poesia de 

dentro da sua construção poética concreta; e 

para o outro deixar do poço para que esse outro 

renove cada gesto renovando os sentidos numa 

cadeia de enunciados infinita. 

 

Na contemplação estética (bakhtiniana) respondo a Manoel de Barros acessando o 

longa-metragem brasileiro A Febre do Rato (por Cláudio Assis). Tal título vem de 

uma expressão nordestina que significa ―estar fora de controle‖. Esta parece ser uma 

metáfora para Zizo, protagonista da obra. Zizo, interpretado por Irandhir Santos, 

encarna a figura do poeta, um inconformado, anarquista, subversivo, marginal, que 
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dedica a vida a enunciar seu pensamento poético num jornal que ele mesmo escreve, 

edita e imprime. Seu jornal recebe o mesmo título do filme, A Febre do Rato e assim 

como Zizo, é uma existência que também está fora de controle. Ambos são a própria 

peste. Zizo em muito se aproxima do ―Homem do Subsolo‖ de Dostóievski pela 

condição de vida limiar. Encarna o sujeito marginal em todos os seus aspectos e é por 

princípio um sujeito desviante. Seu tom é como o tom que Bakhtin atribui a Bobók 

(também de Dostóievski), ―Seu tom é vacilante, ambíguo, com ambivalência abafada 

e bufonaria satânica (como nos diabos dos mistérios)‖ (BAKHTIN 2012, p.69). 

 

Os exemplares de seu jornaleco são distribuídos gratuitamente pela periferia de 

Recife em meio aos gritos de desordem! Fora isso manifestações em meio à festa 

cívica, brada: ― ―Abaixo a reciclagem! Viva a lapidagem!‖ Cada enunciado poético 

nasce ―em nome das coisas que não se realizam por excesso e pelas coisas que não 

são por não terem cabimento‖. 

 

Cláudio Assis parece responder com esta obra cinematográfica às implicâncias da 

crítica que comumente repreende seu modo de trazer a realidade da vida cotidiana. O 

autor cria então uma obra fílmica por princípio, poética. Sua arquitetônica é marcada 

por andaimes altamente bakhtinianos. É possível encontrar em cada quadro todos os 

elementos do popular e do grotesco que Mikhail Bakhtin encontra nos estudos que 

faz das obras de Rabelais e Dostóievski. Em cada quadro: comida; bebida; 

excremento; elementos da vida, da morte; a polêmica; a ambiguidade; certa 

familiaridade profana; mésalliances carnavalescas; o naturalismo grosseiro em 

relação aos corpos, por exemplo; as festas populares; a praça pública; a fofoca; o 

riso; a fecundação; todos esses elementos estão reunidos sem permitir nenhuma 

interpretação moral. 

 

Na sua forma composicional conta com signos que desobedecem à ordem 

estabelecida, tanto em relação à linguagem cinematográfica – como quando utiliza de 

enquadramentos nada usuais, enquadrando algumas cenas de cima para baixo, por 

exemplo – quanto em relação aos discursos de ordem do mundo dado pelas 

possibilidades únicas do olhar frontal que hierarquiza e cristaliza a condição humana. 

Panorâmicas da cidade de Recife em preto e branco enunciadas pelas lentes de 
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Walter Carvalho e citações “poêmicas” de, entre outros, Chico Science
199

 

abrilhantam a obra. 

 

Esta obra se conecta a este graveto por duas cenas em especial. Na primeira, Zizo pede a 

―Pazinho‖ (personagem interpretado por Matheus Nachtergaele), seu melhor amigo, 

para que ouça seu mais recente poema. É dia, os dois caminham por um cemitério que 

vai dar num trailer, onde costumam se sentar para jogar conversa fora e beber. Aos 

quatorze minutos do longa, Zizo declama sua poesia em poema. Seu corpo parece 

encarnar os corpos dos poetas antigos, cada gesto toca o grande tempo conectando e 

atualizando tempos distantes, como podemos ver nas imagens que fiz da referida cena 

do filme e avizinhei a seguir. 

                                                           
199 Francisco de Assis França, mais conhecido pelo apelido de Chico Science, foi cantor e compositor 
e um dos principais colaboradores do movimento Manguebeat em meados da década de 1990. Líder 
da banda Chico Science & Nação Zumbi, deixou dois discos gravados: Da Lama ao Caos e 
Afrociberdelia.
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A VISTA AFAGA AS LETRAS DO ALFABETO 
 

DESSA CIDADE QUE SE REIVENTA 
 

EM CIMA DAS COISAS QUE NÃO VIVE 
 

E DAS SAUDADES QUE NÃO SENTE 
 

E NÓS MORTOS-VIVOS 
 

AQUI NESSA INSEPULTA CARIDADE DO DIA 
 

OLHAMOS PARA O RIO 
 

COM VELHACA NOBREZA CORRER PRO MAR 
 

SEM RUMO 
 

SEM SUMO 
 

SEM PRUMO 
 

ILHAS VELHAS 

 

Após recitar sua poesia para Pazinho, Zizo pergunta:  

– ―E aí, o que achou?‖  

– ―Não achei nada. Tu é engraçado, Zizo. Sabe que eu não entendo merda nenhuma 

de poesia e fica lendo essas coisas pra mim e quer que eu diga alguma coisa. Que que 

eu acho?‖ (responde Pazinho com olhar distante). 

– ―Aí...‖ (atenta Zizo) 

– ―Eu acho bonito.‖ (continua Pazinho) 

– ―Já tá dando tua opinião!‖ (festeja Zizo) 

– ―Eu gosto!‖ (afirma Pazinho) 

– ―É que tu é meu termômetro, eu gosto quando tu gosta daquilo que eu crio.‖ 

(festeja Zizo) 

 

Pazinho é o ideologema de todos os que, como ele, não entende ―merda nenhuma de 

poesia‖, mas que gostam e acham bonito. Esta cena me lança para trás, para a 

discussão inicial. A segunda cena me remete no sentido oposto, para um assunto ao 

qual ainda não toquei. 

 

A cena a que me refiro mostra Zizo e seus seguidores em protesto poético numa festa 

cívica (que ocorria de fato no dia da gravação), num desfile de Sete de Setembro no 

centro da cidade do Recife, onde aos gritos bradava: 

― ―Estamos aqui porque até a anarquia precisa de tradição!‖ 
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É PRECISO TER MUITO COLHÃO 

PEITO E XERECA PARA SER POETA 

É PRECISO NESSE MUNDO NORMAL 

SER LOUCO DE PEDRA!
200

 

 

Mais uma gota. Aproximo a língua, mas decido por 

retardar. Espero juntar mais um bocado do que 

escorre da poesia para empoçar. Desejo uma poça 

enorme e profunda na palma de minhas mãos para 

que eu possa nela mergulhar. 

 

Respondo à Febre do Rato e ao Poema de Manoel de Barros com a Balada do Louco, 

música interpretada por Ney Matogrosso
201

. 

 

Dizem que sou louco por pensar assim 

Se eu sou muito louco por eu ser feliz 

Mas louco é quem me diz 

E não é feliz, não é feliz 

 

Se eles são bonitos, sou Alain Delon 

Se eles são famosos, sou Napoleão 

Mas louco é quem me diz 

E não é feliz, não é feliz 

 

Eu juro que é melhor 

Não ser o normal 

Se eu posso pensar que Deus sou eu 

 

Se eles têm três carros, eu posso voar 

Se eles rezam muito, eu já estou no céu 

Mas louco é quem me diz 

E não é feliz, não é feliz 

 

Eu juro que é melhor 

Não ser o normal 

Se eu posso pensar que Deus sou eu 

                                                           
200

 Poeminha de minha autoria. 
201 Ney de Souza Pereira, mais conhecido como Ney Matogrosso, é um cantor, compositor, 
dançarino, ator e diretor brasileiro. Ex-integrante do grupo musical dos Secos & Molhados, foi o 
artista que mais se sobressaiu do grupo após iniciar sua carreira solo com o disco Água do Céu - 
Pássaro e com suas apresentações subsequentes.
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Sim sou muito louco, não vou me curar 

Já não sou o único que encontrou a paz 

Mais louco é quem me diz 

E não é feliz 

Eu sou feliz 

 

Na música, Ney Matogrosso encarna a figura desse poeta que nos apresenta Cláudio 

Assis e Manoel. No contexto histórico que se desenrolou no período entre o fim da 

ditadura militar brasileira ao início da abertura política dos anos oitenta, Ney se 

apresentava nos palcos coberto por maquiagens cênicas e plumas em pelo. Híbrido e 

serpenteante questionava o comportamento masculino e tudo o mais que fosse 

considerado ―apropriado‖ no Brasil, daquele tempo. Esta canção acontecida no ano 

de 1972 (ano de meu nascimento), composta por Arnaldo Batista e Rita Lee, dos 

Mutantes, acentuava os contrastes entre a loucura e a normalidade e a distorção de 

valores até então cultuados pela sociedade ―do ter‖. O poeta precisa ser mesmo, 

louco, pois a poesia é por princípio um pensamento subversivo, desviante, 

detritívora, libertária e criadora. O poeta é aquele que liberta a palavra do ―isto é isto‖ 

para o ―isto pode ser isto, aquilo, aquilo outro e mais ain... (aquilo que não se 

completa)‖ o trabalho do poeta é duro, político e transformador. O poeta, como diz a 

letra da música, pode ser Deus (no sentido de ser aquele que cria) e porque pode ser 

Ele, deve ser banido, apagado, desperdiçado. Otávio Paz diz ainda que:  

 

Os ‗poetas malditos‘ não são uma criação do romantismo: são o 

fruto de uma sociedade que expulsa aquilo que não pode assimilar. 

A poesia não ilumina nem diverte o burguês. Por isso ele desterra o 

poeta e faz dele um parasita ou um vagabundo. Daí também que os 

poetas, pela primeira vez na história, não vivam do seu trabalho. 

Sua obra não vale nada e este não vale nada se traduz 

precisamente em um não ganhar nada. O poeta tem que procurar 

outra ocupação – da diplomacia à fraude – ou perecer de fome. 

Essa situação se confunde com o nascimento da sociedade 

moderna: o primeiro poeta ‗louco‘ foi Tasso; o primeiro 

‗criminoso‘, Villon. Os séculos de ouro espanhóis estão cheios de 

poetas-mendigos e à época elisabetana, de líricos-rufiões. (PAZ, 

2012, p. 238-239) 

 

 

Outra gota. Aconcho mais ainda as mãos para que 

não escorra nem um tico de poesia entre elas. 

Engulo seco. Sinto seu cheiro inodoro, minhas 

narinas se arregaçam, mas ainda me contenho. 
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Abro o livro de Roman Jakobson, A geração que esbanjou seus poetas
202

 e em 

contato com as duas primeiras linhas do texto inscrito na orelha que Sérgio Alcides 

escreve para esta edição, um soco, ou maiakovskianamente falando, uma bofetada. 

Quando meus olhos pousam em palavra por palavra de Alcides sinto como se 

estivesse suspensa no tempo e no espaço, “Hoje, quando olhamos para Vladimir 

Maiakóvsk, ele está olhando para nós”. Alcides se refere a um pronunciamento de 

Maiakóvski endereçado aos ―camaradas do futuro‖, realizado poucos meses antes de 

se matar, nos quatorze dias de abril do ano de mil novecentos e trinta. Sérgio Alcides 

captura a voz do poeta e transcreve este pequeno trecho: ―Camaradas futuros‖: ―Por 

vós, / geração de saudáveis, / um poeta, / com a língua dos cartazes, / lambeu os 

escarros da tísis‖ [...] ―eu vos falo, / como um vivo aos vivos‖. 

 

Hoje, sinto que quando olhamos para Vladimir Maiakóvski damos de cara com ele, 

pois ele está olhando para nós. 

 

Está olhando para nós 

Está olhando para nós 

Está olhando para nós 

 

Tento desviar meus olhos dos dele. Mas é tarde demais. Não há álibi. Dou mais um 

passo a Matogrosso, Assis e Manoel, agora encostada em Maiakóvski. Através de 

todos eles e, principalmente pelas palavras de Manoel de Barros, cato com bico o 

poeta russo no poema ―O Fotógrafo‖, ao fazer o ‗inventário de gente lida‘, fiapo que 

compõe o ‗GRAVETO 11 A POESIA FILOSÓFICA DE MANOEL DE BARROS 

EM CONVERSAS COM NINGUÉNS‘.  

 

               
                  O FOTÓGRAFO 
 

Difícil fotografar o silêncio. 

Entretanto tentei. Eu conto: 

Madrugada a minha aldeia estava morta. 

Não se ouvia um barulho, ninguém passava 

entre as casas. 

                                                           
202 JAKOBSON, Roman. A geração que esbanjou seus poetas – SESI-SP editora, 2018.
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Eu estava saindo de uma festa. 

Eram quase quatro da manhã. 

Ia o Silêncio pela rua carregando um 

bêbado. Preparei minha máquina. 

O silêncio era um carregador? 

Estava carregando o bêbado. 

Fotografei esse carregador. 

Tive outras visões naquela madrugada. 

Preparei minha máquina de novo. 

Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. 

Fotografei o perfume. 

Vi uma lesma pregada na existência mais do que na      

pedra. 

Fotografei a existência dela. 

Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo. 

Fotografei o perdão. 

Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. 

Fotografei o sobre. 

Foi difícil fotografar o sobre. 

Por fim eu enxerguei a Nuvem de calça. 

Representou para mim que ela andava na aldeia 

de braços com Maiakóvski — seu criador. 

Fotografei a Nuvem de calça e o poeta. 

Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa 

mais justa para cobrir a sua noiva. 

A foto saiu legal
203
.  

 

Manoel de Barros fotografa ―sobre‖ o poeta Maiakóvski (que cria A Nuvem de calça) 

e a Nuvem de calça. Ao poeta que, num contexto de opressão, perseguição e 

extermínio, dá cabo de sua vida em nome de um futuro que honrasse a geração de 

poetas que com ele se foi, como responder? 

 

Libertário foi, apesar do trágico desaparecimento desses poetas, saber que existiram. 

Contudo, me pergunto: Seríamos nós a geração de saudáveis à qual Maiakóvski se 

referia? Que força é essa, capaz de desperdiçar uma geração inteira de poetas? 

 

À primeira pergunta respondo que sim. Somos nós os sujeitos do futuro aos quais 

Maiakóvski se referia, somos nós e cada um de cada tempo que ainda virá, cujos 

olhos cruzarem com os do poeta. Cada linha desta tese é escrita num contexto de 

transformação social marcado pela corrupção e terrorismo de um governo fascista e 

miliciano. Forças opressoras comprimem os movimentos de livre criação artísticas, 

                                                           
203

 BARROS, Manoel: Poesia Completa. Ed. Leya. São Paulo: 2010 p. 379-380. 
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culturais, sociais e intelectuais. Contudo, as forças compressoras são as mesmas que 

fazem explodir. Existem e resistem atualmente diversos grupos que, organizados, 

explodem nas redes sociais, por exemplo, trazendo sua contrapalavra às questões 

últimas, vitais, que atravessam o grande tempo e pairam como uma pesada nuvem 

sobre nossas cabeças. De dento do epicentro do acontecimento assumo minha 

incapacidade de ver cada grupo e seus movimentos de luta. De dentro do olho do 

furacão apenas uma ideia me revolve o pensamento, a de que ‗é preciso mudar as 

palavras do mundo para mudar o mundo‘. 

 

Do ideário da ―grande amizade‖, no plano histórico-político, restou o que ficou sendo 

conhecido como período do ―grande expurgo‖ (nos anos 30), fase que começou com 

o assassinato de Serguei Kírov, líder do Partido Comunista de Leningrado, seguido 

de muitos outros casos de perseguição, deportação e extermínio incluindo a geração 

de poetas à qual Jakobson se reporta. No plano artístico, a palavra era material para 

transformação. Era um momento muito fértil cujo sentido era a multiplicidade, o 

crescimento da alteridade, o outro solidário como filosofia política. As palavras que 

circulavam nos dois planos eram dissonantes e por este motivo foram silenciados. 

 

O enunciado é de ordem material e ao ser enformado na sua relação com a cultura 

enforma a ela, ao homem, e ao mundo. Deste modo, a mudança das palavras para a 

mudança do mundo deve ser orientada por um princípio ético que esteja voltado para 

a alteridade, posto que, com a mesma força, as palavras erguem e/ou destroem. Neste 

sentido Bakhtin responde rascunhando naquele mesmo momento (o que viria a 

público sessenta e seis anos depois) as escrituras que conhecemos hoje como ―Para 

uma Filosofia do Ato Responsável‖, que apesar de serem ensaios inacabados e 

fragmentados eram também verdadeiros tratados à responsividade, amorosidade e 

alteridade como princípios nas relações humanas. 

 

Naquele presente, Maiakóvski afinava-se ao construtivismo de Ródtchenko e Tátlin, 

entre outros, cuja base de pensamento era a de que a arte deveria ser utilitária tal 

como a ciência e o trabalho. Ou, em outras palavras, a arte deveria estar fortemente 

ancorada em bases marxistas – numa intensa oposição aos formalistas, cuja 

perspectiva de arte era a de que esta não carecia de ter relação com as questões da 

vida – vinculando suas produções aos conflitos sociais. O ―Método Formal nos 
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Estudos Literários‖, monografia de Medviédev, é uma das mais importantes 

escrituras em resposta aos formalistas. Nela Medviédev foca na seguinte questão: 

qual é o significado histórico do método formal? E em resposta reconhece as 

contribuições do formalismo, ao mesmo tempo em que aponta e problematiza  

rigorosamente seus equívocos, assinalando as questões que denotam tais equívocos e 

afirmando constantemente, nestas ou em outras palavras, que: ―Uma correta 

orientação filosófica geral e a necessária precisão metodológica, em todas as questões 

expostas, podem ser dadas somente no terreno do marxismo‖ (2016, p. 71). 

 

Neste contexto, toda obra deveria ser expressão de seu tempo e a arte, direta ou 

indiretamente, deveria refletir a vida do homem. As relações estabelecidas com o 

construtivismo levaram o poeta a por sua arte a serviço da revolução social. Para 

Maiakóvski e outros o sonho de reconstrução do mundo estaria muito mais próximo de 

se realizar a partir da atuação direta na sociedade, como nas palavras do Professor 

Mário Ramos
204

 (estudioso de Khlébnikov e tradutor de Zanguézi), ―na construção de 

um futuro harmônico no momento presente‖. 

 

Estamos aqui diante de uma problemática que remete à questão da quebra do tempo 

histórico linear. Também voltados às questões da revolução social estavam os futuristas 

italianos, representados por Marinetti. A vanguarda artística européia acreditava na 

possibilidade de mudança do mundo, interferindo na realidade de modo a reelaborá-lo, 

naquele momento presente de modo radical. Uma radicalidade que insidia em destruir a 

tradição (o passado) em nome da instauração do novo (o futuro) no presente. Tal utopia 

foi expressa, palavra por palavra, no Manifesto Futurista por Filippo Tommaso 

Marinetti, em 20 de fevereiro de 1909, publicado no jornal francês Le Fígaro. 

 

Devido ao tom fascista e totalitário de Marinetti, tal manifesto repercutiu de forma 

muito negativa nos movimentos futuristas soviéticos. O que levou os grupos de 

vanguarda a se intitularem de outro modo, com a finalidade de se dissociarem do 

futurismo italiano. Passaram a se denominar, portanto, por cubofuturistas, visto que, 

                                                           
204 Em ZANGUÉZI, DE VELIMÍR KHLÉBNIKOV: A utopia da obra de arte como síntese perfeita 
do universo. RAMOS, Mário Júnior. Tese apresentada à Universidade de São Paulo - Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas pelo Departamento de Letras Orientais. Programa de pós-
graduação em Literatura e Cultura Russa.

 

 



351 

 

por outro lado, seria auspicioso assumir sua estreita aproximação com a escola de 

arte cubista, cuja incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras 

aproximava ambos os movimentos. 

 

Voltando à questão da quebra do tempo histórico linear, os poetas russos pesquisavam 

um modo de criar sem destruir, ou seja, buscavam um modo de construção do novo com 

base na preservação da tradição. Seria a ruptura que rompe com a tradição da ruptura. 

Mas como se daria a necessária quebra do tempo histórico linear? Parece-me que a 

solução encontrada pelos cubofuturistas foi a de, no presente, dirigir-se aos sujeitos do 

futuro e por este motivo... 

 

MAIAKÓVSKI ESTÁ OLHANDO PARA NÓS! 

 
É importante ressaltar que Maiakóvski não chega a essa conclusão sozinho. É no 

encontro com Khlébnikov, segundo ele, seu mestre, que é possível propor a quebra 

do tempo linear mantendo as relações com o passado, ao mesmo tempo em que se 

atualiza a memória de futuro no presente. 

 

Neste instante um jorro. Sinto inundar minhas 

mãos e meus olhos. Tomo cuidado para que o que 

cai não transborde, não entorne o que estava a 

aconchegar cuidadosamente até agora. Manoel me 

apresenta a Maiakóvski, que me apresenta a 

Khlébnikov.  

É com o ―poeta para poetas‖ que Maiakóvski desbrava seu caminho. Cisco ao entorno e 

encontro pistas em ―Eu e a Rússia‖, livro de poemas de Khlébnikov selecionados e 

traduzidos por Marco Lucchesi
205

, que era considerado por Mandelstan como ―Einstein 

da poesia‖, e ainda por Jakobson e Ripellino como o ―abridor das largas avenidas‖, o 

                                                           
205 Publicado pela editora Bem-Te-Vi. Rio de Janeiro 2014.

 



352 

 

―maior poeta do século‖. Em ―Ka‖, obra de autoria de Khlébnikov
206

, encontro uma 

tradução de Boris Schnaiderman onde as palavras de Maiakóvski afirmam: 

 

Em nome de uma perspectiva libertária exata, considero meu dever 
escrever preto no branco, em meu nome e, sem dúvida alguma, em 
nome dos meus amigos, os poetas Assiéiev, Burliuk, Krutchônikh, 
Kamiênski e Pasternak, que nós o considerávamos e continuamos a 
considerá-lo como um dos nossos mestres em poesia e como o 
magnífico e honestíssimo paladino de nossa luta poética (1977, 
p.77). 

 

Um coral de vozes da mesma altura poderia ecoar com essas palavras. Contudo 

poucos leitores conheciam ou quiçá conhecem a obra de Khlébnikov. Arriscaria dizer 

que por basicamente três motivos: o primeiro tem a ver com o fato de que durante 

anos o nome do poeta foi um tabu na Rússia, devido ao jdinovismo. Trata-se de uma 

estética oficial de propaganda e produção cultural stalinista que afastou 

consideravelmente o público leitor de Khlébnikov. O segundo motivo diz respeito às 

questões da língua, não só em relação às dificuldades de tradução do russo para 

outras línguas, mas em relação ao uso que o poeta fazia dela. 

 

Realmente, é um problema de língua, que existe não só para os 

estrangeiros, mas para os próprios russos. Não há nada mais avesso 

ao ―poético‖ que se consagrou do que a linguagem de Khlébnikov. 

Mestre dos mestres em poesia, sua linguagem é a mais despojada 

de literatice, a mais arrojada, a mais próxima do genuíno espírito 

da língua. Se a linguagem comunicativa aproveita apenas uma 

faixa das possibilidades de cada língua, cabe ao poeta vivificar 

esta, graças às formas que estão no repertório possível e não foram 

utilizadas. Muitas vezes, Khlébnikov simplesmente utiliza formas 

populares que são estranhas ao que se consagrou como ―língua 

literária‖. Ora, como incluir um monstro desses na literatura 

comportada e aceita por todos? (SCHNAIDERMAN, 1977, p. 78). 

 

Para Maiakóvski, “Khlébnikov não é poeta para consumidores. Não se pode lê-lo. 

Khlébnikov é poeta para o produtor” (1977, p. 79). Khlébnikov é, portanto, 

considerado um ―poeta para poetas‖! O terceiro motivo, e o mais significativo no 

contexto desta escritura, se dá pelo fato de que, assim como Manoel de Barros, 

Velimir Khlébnikov era imbiografável. 

 

                                                           
206 Livro da Coleção Signos – traduzido por Aurora Fornoni Bernardini Dirigida por Haroldo de 
Campos – Editora perspectiva: São Paulo, 1977.
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Em conversa com o professor Mário Ramos
207

, este nos conta sobre a impressionante 

incapacidade de Khlébnikov para as coisas da vida prática e sua imensurável 

dedicação à poesia. De algum modo isto me soa familiar, é que já ouvi de Manoel de 

Barros em conversa documentada por Pedro Cézar que não prestava para nada e para 

ser poeta ―comprou o ócio‖. Muito jovem, na época do ginásio, Khlébnikov já 

manifestava seu modo desviante em relação às coisas ―normais‖ e estabelecidas pela 

cultura na vida. Despe seu quarto de mobília, deixando apenas sua cama e uma mesa. 

Pendura sacos na janela, onde vai guardando suas coisas. Sai pelas ruas com uma 

fronha de travesseiro cheia de poesias nas costas e, em troca de comida, abrigo ou 

conversa boa, vai presenteando as pessoas pelo caminho. Por este motivo grande 

parte de sua obra não pôde ser organizada. Muito se perdeu. 

 

Manoel de Barros não saía como Khlébnikov a distribuir sua poesia, mas afirmava 

que era imbiografável. Das anotações iniciais de pesquisa recapitulo alguns rabiscos 

sobre o Festival de Inverno de 2016
208

. Como cisquinhos estas anotações estavam lá 

já esquecidas na página de um bloquinho perdido. Mas passarinha que se preze a 

nada despreza. Consta que nesta ocasião tive a oportunidade de assistir à projeção do 

documentário ―Só dez por cento é mentira: a desbiografia oficial de Manoel de 

Barros‖ e de conversar com seu diretor, Pedro Cézar que, ao final da exibição, 

permaneceu para a conversa. Pedro Cézar nos conta que muito insistiu para que o 

poeta aceitasse a ideia de fazer um documentário sobre si. Diz ainda que foi somente 

quando desistiu é que conseguiu. Recorda o acontecido da seguinte maneira: Pedro 

viajou para Cuiabá para apresentar seu projeto a Manoel, que sempre respondia 

dizendo que era imbiografável. De tanto insistir e de tanto ouvir a mesma resposta, 

desistiu. Pedro já estava de malas prontas para voltar para sua casa, quando recebeu 

um telefonema do poeta, que muito elegante ligou para se despedir. Quase no fim da 

conversa, Pedro agradece dizendo que estava tudo bem, que aquilo tudo era apenas 

um sonho. Neste instante Manoel faz uma longa pausa e diz a ele que sonho era outra 

conversa. Não é à toa que a palavra ―desbiografia‖ consta no título da obra 

documental que deste sonho foi construída. 

 

                                                           
207 Tal conversa ocorreu em meados de novembro do ano de 2019 num café na Universidade de São 

Paulo.
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organizado pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) e  ocorreu no Hotel Quitandinha em Petrópolis. 
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Em cada criação poética de Khlébnikov não há a substância da destruição como base 

para a invenção, e tampouco nelas encontra-se a negação da razão e seus valores. 

Esta perspectiva de construção e criação em muito se assemelha à metódica de 

construção desta tese-ninho, composta de graveto em graveto na companhia principal 

do poeta Manoel de Barros. As possibilidades de vizinhança entre Khlébnikov com 

este trabalho não se limitam à sua forma composicional, visto que os dois poetas em 

muito se aproximam. No contexto do cubofuturismo, Khlébnikov se interessa muito 

pela pintura, assim como os pintores se dedicam a escrever poemas assim como 

Kandinsky em...  

 

Ver 

 

O azul, o Azul se alçava, se alçava e caía. 

O Agudo, o Fino assobiava e penetrava, mas não saía. 

De todos os lados ressoava. 

O Marrodenso como que suspenso para sempre. 

Penso. Penso. 

Abre ainda mais amplo os braços. 

Amplo. Amplo. 

Cobre o teu rosto com um lenço vermelho. 

E pode ser que nada se tenha ainda movido: 

Só você se moveu. 

O branco salto após o branco salto.  
E após o branco salto ainda um branco 
salto. E neste branco salto um branco 
salto. Em cada  

branco salto um branco salto. 

E este é o mal, é que não vês o turvo: 

No turvo é que ele está. 

É aí que tudo começa...................................................   
..................................Rompeu 

se...............................
209

  
 

 

A aproximação destas artes possibilita em grande medida... 

[...] uma série de experimentações inéditas em que a palavra e o 

traço pictórico ou gráfico se complementavam num único objeto 
artístico. Para a vanguarda russa, escrever e desenhar – a produção 

das palavras e a produção das imagens – são parte do mesmo 
processo (GONÇALVES, 2018, p.61). 
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 Poesia Russa Moderna / traduções de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Boris Schnaiderman. 

– São Paulo : Perspectiva , 2012, p. 114. 
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Podemos perceber, entretanto, estreita relação com a imagem. Tal solução artística, 

de aproximar estes dois processos, o de escrever e o de criar imagens com as palavras 

também acessava Manoel de Barros, como podemos ver em seu poema de abertura 

do ―Livro de Poesias Completas‖: 

 

        ENTRADA 

 

Distâncias somavam a gente para menos. 

Nossa morada estava tão perto do abandono 

que dava até para a gente pegar nele. Eu 

conversava bobagens profundas com os 

sapos, com as águas e com as árvores. Meu 

avô abastecia a solidão. A natureza 

avançava nas minhas palavras tipo assim: O 

dia está frondoso em borboletas. No 

amanhecer o sol põe glórias no meu olho. O 

cinzento da tarde me empobrece. E o rio 

encosta as margens na minha voz. Essa 

fusão com a natureza tirava de mim a 

liberdade de pensar. Eu queria que as 

garças me sonhassem. 

Eu queria que as palavras me gorjeassem. 

Então comecei a fazer desenhos verbais de 

imagens. Me dei bem. Perdoem-me os 

leitores desta entrada mas vou copiar de 

mim alguns desenhos verbais que fiz para 

este livro. Acho-os como os impossíveis 

verossímeis de nosso mestre Aristóteles. 

Dou quatro exemplos: 

 

1) É nos loucos que grassam luarais; 2) Eu 

queria crescer pra passarinho; 3) Sapo é um 

pedaço de chão que pula; 4) Poesia é a 

infância da língua. Sei que os meus 

desenhos verbais nada significam. Nada. Mas 

se o nada desaparecer a poesia acaba. Eu 

sei. Sobre o nada eu tenho profundidades 
210

.  
 

Ou ainda em: 

 

                    DESPALAVRA 

Hoje eu atingi o reino das imagens, o 

reino da despalavra. 

Daqui vem que todas as coisas podem ter 
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qualidades humanas. 

Daqui vem que todas as coisas podem ter 

qualidades de pássaros. 

Daqui vem que todas as pedras podem ter 

qualidades de sapo. 

Daqui vem que todos os poetas podem ter 

qualidades de árvore. 

Daqui vem que os poetas podem arborizar os 

pássaros. 

Daqui vem que todos os poetas podem 

humanizar as águas. 

Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo 

com as suas metáforas. 

Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-

vermes, podem ser pré-musgos. 

Daqui vem que os poetas podem compreender 

o mundo sem conceitos. 

Que os poetas podem refazer o mundo por 

imagens, por eflúvios, por afeto 
211

. 

 

Khlébnikov escreve Zanguézi, e em seu método de construção cria uma nova língua 

coletiva (no movimento cubofuturista), que nasce da relação entre os gêneros 

estabelecidos pela tradição, a língua transmental que, por meio de suas diversas 

formas, renova a língua russa dentro do mecanismo da supernarrativa. Zanguézi é 

uma longa escritura, dividida em vinte e um fragmentos independentes, com a 

utilização de gêneros literários diversos na composição de um novo gênero. 

Buscando aproximações, encontro na obra de Manoel de Barros vinte e um títulos 

que compõem o todo de sua obra no período 1937 a 2007 (títulos reunidos em Poesia 

Completa, que serviram de base para os estudos de tese). Aqui, mais uma 

coincidência que uma ―aproximação‖ metódica entre os dois. Como enunciei no 

―GRAVETO 13 A POÉTICA DE MANOEL DE BARROS EM DOIS PEQUENOS 

POUSOS‖, a aproximação entre Manoel e Khlébnikov trata-se de algo que não posso 

deixar escapar. 

Recosto. Apoio todo meu corpo num canto e me 

deixo escorregar até o chão. Nos joelhos dobrados, 

amparo minhas mãos. Já tenho nelas uma poça. 

Mas o que nela se acumula parece revolver-se 

como as ondas de um mar revolto. Imobilizo-me, 
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mas as batidas do meu coração movimentam 

suavemente minha concha. Tenho medo de 

entornar a poesia nesse encontro de gigantes. 

 

As estruturas poéticas de Manoel e Khlébnikov se aproximam em vários aspectos, 

dentre eles destacarei apenas quatro: em relação à metódica supracitada, à figura da 

criança enquanto forma, ao uso dos neologismos e das imagens verbais. 

 

Da metódica. 

A começar pela metódica de renovação da língua sem romper com sua tradição. Uma 

metódica que rompe com a lógica de ruptura. 

 

VII 

   Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer 

nas leituras não era a beleza das frases, mas 

a doença delas. 

   Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu 

Preceptor, esse gosto esquisito. 

Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. 

- Gostar de fazer defeitos na frase é muito 

saudável, o Padre me disse. 

Ele fez um limpamento em meus receios. 

   O Padre falou ainda: Manoel, isso não é 

doença, pode muito que você carregue para o 

resto da vida um certo gosto por nadas… 

E se riu. 

Você não é de bugre? — ele continuou. 

Que sim, eu respondi. 

   Veja que bugre só pega por desvios, não anda 

em estradas — 

   Pois é nos desvios que encontra as 

melhores surpresas e os ariticuns 

maduros. 

Há que apenas saber errar bem o seu idioma. 

   Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de 

agramática
212

. 

 

... ―Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse Padre Ezequiel foi o meu 

primeiro professor de agramática‖. Tanto no que está antes das reticências, quanto no 

que vem depois, Manoel deixa pistas de que para se desviar da língua é preciso 
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conhecer profundamente a língua. Renovar a língua não é destruir a língua. Estudioso 

e conhecedor da língua portuguesa, Manoel de Barros nos ensina que é preciso ―errar 

a língua ao dente‖, ou seja, ir às raízes da língua, aprender com ela, para a ela 

renovar. Vejamos Khlébnikov avizinhado a Manoel: 

 

―Vamos, Aí, moldar as palavras compreensíveis para o lavrador. Sacerdócio, moscas 

minúsculas grudadas ao bambu pétreo dos templos! No começo era o verbo‖ 
213

... 

 

VII 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde 

a criança diz: Eu escuto a cor dos 

passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona 

para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, 

ele delira. 

E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer 

nascimentos — 

O verbo tem que pegar delírio
214
. 

 

Esta estrofe do poema Uma Didática da Invenção, de Manoel de Barros, nos permite 

aproximar o pensamento poético do poeta ao pensamento poético cubofuturista de 

Khlébnikov, posto que avizinhados tais pensamentos mostram que ambos buscam 

chegar ao ―criançamento‖ da palavra. 

Do Infantilismo. 

O Infantilismo (ou da imagem da infância como forma). Neste sentido, mais uma 

aproximação com o cubofuturismo russo é possível. Sobre este criançamento da 

palavra, ou o que alguns estudiosos irão chamar de ―primitivismo‖, Khlébnikov 

aprende com Elena Guro. Esta foi, segundo o Professor Mário Ramos
215

, aquela que 

ensinou o poeta russo a ir à raiz da palavra ou, como diria Manoel, ir ao 

―criançamento‖ da palavra. 

 

                                                           
213 Trecho extraído de Ka, 1977, p 31.

 

214
 BARROS, Manoel: Poesia Completa. Ed. Leya. São Paulo: 2010, p. 301. 

215
 Em conversa na Universidade de São Paulo, acontecida no decorrer do ano de 2019. 



359 

 

Elena Guro foi a primeira mulher (e única durante certo tempo) entre os poetas 

cubofuturistas russos. Embora tenha sido convidada pelos poetas simbolistas a 

participar de seu círculo, Guro preferiu fazer parte dos trabalhos do poetas do círculo 

de ―HYLAEA‖
216

. E. Guro criava e permitia existências outras através de uma 

metódica de composição que se dava pela justaposição de suas vivências no campo e 

na cidade como que num processo de colagem. Acastelava a infância e a natureza 

com poesia e prosa colhidas d‗um mundo de palavras esquecidas. 

 

Outro traço marcante na poética de Guro era o uso pouco convencional de ritmos e 

rimas. Elena Guro parece ser a mãe do cubofuturismo russo visto que, de acordo com 

os escritos de Dissertação do Professor Jamie L. Bennet
217

, ―para Guro a infância é o 

estado natural do poeta, porque a inocência requer imaginação e criatividade‖ e em 

diálogo com a linguagem infantil Guro cria uma linguagem chamada de 

―transracional‖ onde brinca com os sons da palavra em seu estado mais rudimentar. 

No artigo escrito pelo Professor Mário Ramos
218

, consta que: 

 

Elena Guro, ao brincar com os sons, provocar o estranhamento em 

relação ao próprio gênero, criar novos adjetivos e substantivos a 

partir da aplicação de prefixos e sufixos estranhos a determinadas 

palavras, lançava as bases dos processos criativos que estariam 

presentes em toda a criação dos cubofuturistas, até o fim dos anos 

20. 

Vejamos num pequeno conto, Elena: 

 

O Gato-naco 

 

A alma clara do gato clareava no quarto. 

Ele tinha uma branca bichanesca barriguinha. 

E uma alma bichanesca, pequerrucha, pura, astuta, sábia e bruta. 

Por isso um velhusco lustroso quis ensinar o gato a falar, ou a calar o povo e contemplar 

o mistério... 

Chovia. O gatinho cobria o focinho com as patinhas, cobria, cobria e virou Cobritinho. 
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As crianças acordaram e viram: deitado em sua cama o Cobritinho, um magicolho não 

dorme, matreiro, verde, e o outro fugiu na frincha de feltro, de pelotudas, veludosas 

achatadas patas 
219

. 

 
 

Para Manoel de Barros: 

 

Palavra poética tem que chegar a grau de brinquedo para ser 

séria
220

. 

 

Dos Neologismos. 

Na leitura que realiza e nas notas aos capítulos de ―ka‖, Aurora Fornoni Bernardini 

destaca o que vai chamar de método da ―verbocriação‖. Segundo a tradutora este 

método era muito utilizado por Khlébnikov no processo de criação e construção de 

novas palavras. Segundo a autora: 

 

Em semelhantes formações de palavras (raiz de uma + parte final 

de outra), não importa tanto o significado abstrato dos morfemas, 

quanto a sensação de hibridez, a presença de dois sentidos que dão 

um terceiro apenas esboçado. Para o próprio Khlébnikov, 

conforme lembra o crítico soviético R. Duganov, este método 

relaciona-se, por analogia, como os processos da pintura pontilista, 

onde duas cores puras, colocadas lado a lado, dão a sensação de 

uma terceira. (1977, p.42) 

 

À escuta de Khlébnikov compreendo que o que chamamos por neologismo em sua 

perspectiva se trata de verbocriação. Neologismos ou verbocriações são 

procedimentos cujo material de trabalho é a palavra enquanto matéria signica e 

ideológica, cujo trabalho se orienta pelo princípio de destruição da destruição, ou 

seja, não se destrói uma palavra para a criação de outra, ou tampouco cria-se uma 

palavra ―do nada‖.  No trabalho de criação de construção de palavras outras, tanto 

para Khlébnikov quanto para Manoel de Barros, as palavras parecem se aproximar 

não pelo seu léxico, mas por amizade e a criação/construção dessas palavras criam ao 

mesmo tempo novas imagens na concomitante criação de novos mundos. E a criação 

social de novos mundos é a tarefa social dos poetas. Contudo, esta afirmação alarga 

nossa discussão para a problemática da imagem criada no campo da linguagem (pela 
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palavra) e a imagem criada no campo da pintura (pelo desenho ou pintura, pelo traço, 

uso de cores e etc).  

 

Sobre a Imagem. 

Em relação à criação de imagens verbais. Dizer que é possível a aplicação de um 

método construtivista em literatura ou poesia é uma impossibilidade – é o que nos 

ensina o Professor Mário Ramos em seus escritos de Tese. Isto porque o 

construtivismo se materializou nos campos artísticos cujas adequações foram 

possíveis. Dentre os movimentos que surgiram na vanguarda russa do início do 

século 20, o Cubofuturismo foi o que mais se aproximou e sofreu influências das 

pesquisas e produções construtivistas. Isto provavelmente ocorreu mediante as 

aproximações e influências dos cubistas que, segundo o professor, ―levaram o poema 

de Khlébnikov, ‗Bobeóbi‘, a ser ‗lembrado como uma pintura cubista‘ concretizada 

na palavra‖ (RAMOS, p.201). 

Bobeóbi cantar de lábios, 

Lheeómi cantar de olhos, 

Cieeo cantar de cílios, 

Stioeei cantar do rosto 

Gri-gsi-gseo o grilhão cantante, 

Assim no bastidor dessas correspondências 

    Transespaço vivia o Semblante
221

  

 

As leituras sobre os estudos de Medviédev acerca do método formal me permitem 

compreender que as obras de arte, os trabalhos científicos, os ritos, cerimônias, entre 

outros dos vários fazeres humanos, são produtos da criação ideológica. Tornam-se 

objetos materiais e fazem parte da realidade que nos cerca. Em outras palavras 

Medviédev vai dizer que se trata de objetos especiais, porque são constituídos de 

significado, sentido e valor humano que só podem se realizar em ações materiais. 

Podemos compreender, portanto, que o horizonte ideológico só se realiza quando 

materializado nas ações humanas. A materialização da ideologia se dá na relação  

entre os sujeitos de um meio social e o que possibilita esta relação é a comunicação 

(MEDVIÉDEV, 2016, p.50). 
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Neste sentido a poética, a pintura, enfim, a obra de arte são produtos ideológicos que 

se materializam na comunicação entre sujeitos que possuem certa compreensão 

daquela determinada ideologia, a partir de modos específicos de comunicação. 

Portanto existem formas especiais de organização do material ideológico. 

 

O auditório de um poeta, o público leitor de um romance, o 

auditório de uma sala de concerto, tudo isso corresponde a um tipo 

especial de organização coletiva, sociologicamente peculiar e 

extraordinariamente essencial. Fora dessas formas peculiares de 

comunicação não há poema, nem ode, nem romance, nem sinfonia. 

(MIEDVÉDEV, 2016, p.53) 

 

E ainda... ―Uma obra literária não pode ser fora da unidade da literatura‖ 

(MEDVIÉDEV, 2016, p.72), o que me permite afirmar que a imagem criada no 

campo da linguagem pela palavra poética tem qualidades distintas da imagem que é 

criada no campo de organização material ideológico da pintura, por exemplo. Logo, 

quando meus olhos pousam numa tela, numa ilustração, num desenho, posso afirmar 

que vejo uma imagem. Quando leio o poema de Kandinsky, de Khlébnikov, de 

Manoel de Barros, não, posto que no interior da organização ideológica peculiar da 

poesia, não vejo, mas imagino, crio imagens.   

 

Ao tecer o que chamarei de crítica sobre o crítico (neste caso, sobre os críticos 

literários), Medviédev deixa ainda mais clara esta posição, quando afirma: ―É ruim se 

ele esquecer que na literatura não há filosofia, mas somente um filosofar; não há 

conhecimento, mas somente processo de cognição.‖ (2016, p.64). Portanto, nos 

desenhos verbais, à moda do poeta cuiabano, ou na verbocriação, à moda do poeta 

russo, há risco, mas também um riscar, há desenho, mas também um desenhar, há 

imagem, mas também um imaginar. 

 

Aprendo com Medviédev que a questão da imagem, enquanto problemática para um 

poeta, deve ser compreendida como uma tarefa social que lhe é dada, e ele deve 

trabalhá-la na linguagem da poesia enquanto problema poético a ser compreendido 

com as forças da poesia. Vou a Manoel de Barros para dar conta dessa prosa. 

                  

                 RETRATO QUASE APAGADO EM QUE SE PODE VER 

        PERFEITAMENTE NADA 
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Não tenho bens de acontecimentos. 

O que não sei fazer desconto nas 

palavras. Entesouro frases. Por exemplo: 

— Imagens são palavras que nos faltaram. 

— Poesia é a ocupação da palavra pela Imagem. 

— Poesia é a ocupação da Imagem pelo Ser. 

Ai frases de pensar! 

Pensar é uma pedreira. Estou sendo. 

Me acho em petição de lata (frase encontrada no 

lixo). Concluindo: há pessoas que se compõem de 

atos, ruídos, retratos. 

Outras de palavras. 

Poetas e tontos se compõem com palavras
222
. 

 

 

No graveto que vem adiante, que se aninha bem ao ladinho deste, GRAVETO 20 

ÁLBUM DE INFÂNCIAS, poderemos experimentar alguns retratos em que se pode 

ver perfeitamente nada. 

 

Neste instante um golfinho furta-cor mergulha 

bem na palma da minha mão! Mergulha 

gargalhante esparramante! Respingam no meu 

nariz e até nos meus cílios gotinhas de poesia 

espalhadas pela flor-d'água todazul. Aproximo 

as mãos de meus lábios e finalmente provo um 

pouquinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222

 BARROS, Manoel: Poesia Completa. Ed. Leya. São Paulo: 2010, p. 263. 
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GRAVETO 18 

 

DA MORTE À VIDA 

SA MININA 

 

Algumas vezes morri. Todas às vezes, de morte matada. Morte matada é quando alguém 

me mata, na minha frente. Trata-se de um tipo específico de alguém que é surdo a 

qualquer palavra outra que seja diferente da sua. É terrível o desfecho. Fico ali parada, 

assistindo o outro me matar, na minha frente. Diante de mim, morro e assisto ao meu 

morrer sem fazer nada. Sinto raiva por isso, não por morrer, mas por não fazer nada. 

Depois junto o que sobrou de mim, faço luto e sigo adiante (no armarinho do banheiro 

guardo uns sorrisos autocolantes que me ajudam muito no dia a dia). Mas, dessa vez, 

aconteceu algo diferente. Pela primeira vez na vida, me vi nascer. Nasci na minha 

frente! Também fiquei imóvel olhando... Dessa vez senti alegria e medo. Medo de que 

alguém matasse essa que nascia.  

 

Vou tentar dizer melhor. Quando era criança depois de assistir à sessão da tarde 

(programa televisivo que exibia filmes no horário da tarde) eu ia para o quintal e 

passava o resto do tempo sendo ―A menina lobo‖, ―A princesa do filme‖, ―A espiã 

invisível‖. Chamava a atenção das pessoas que, sem ver Zina, sentavam em cima dela, 

no sofá; que, sem ver Zina, fechavam-lhe a porta do banheiro na cara... Impossível não 

ver Zina! Mas não a viam e por isso a chamavam de ―amiga imaginária‖. Por causa de 

Zina minha mãe me levou para ―rezar‖ na casa de Dona Ana, rezadeira que com uns 

raminhos de capim na mão fazia o sinal da cruz e baixinho dizia: 

―chipchipchipchipchipchipchip‖. 

 

Interpretava cenas picantes de amor e romance com as capas dos discos de vinil de 

Manolo Otero, Ronie Von e Julio Iglesias, até que percebi que precisava ser mais 

discreta no assunto porque vivia ouvindo: ―tenha modos, menina‖, e aos poucos 

terminei meu tórrido romance com os três. 

 

Tocava violão escondido. Nas horas da casa vazia, eu pegava o violão de minha irmã 

para tocar. Consegui tocar as primeiras notas de ―Love Story‖ numa corda só, de tanto 
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ouvir a caixinha de músicas de minha mãe. Na parada de sete de setembro entrei para o 

pelotão das flautas e de ouvido aprendi a tocar ―Asa Branca‖. Mas experimentos 

musicais não eram bem-vindos aos ouvidos dos adultos, e parei de tocar.  

 

Mais tarde dei de desenhar e descobri as mil possibilidades do grafite. Mas na escola só 

se podia pintar (colorir) os desenhos mimeografados em folhas de papel jornal 

(alcoolizadas), de contorno embaçado, que a professora dava e aos poucos fui parando 

de desenhar.  

 

Nessa época descobri a argila, e minha vida era modelar, cheguei a fazer um pequeno 

busto masculino cujos detalhes esculpi com a pontinha do palito de dentes. 

Experimentei também aulas de balé, ―ela tem muita flexibilidade‖, dizia a professora, 

mas as aulas eram caras e pagas com o dinheiro da minha irmã (a dona do violão) e isso 

não era justo. Parei. 

 

Mais tarde, dei de pintar. Com acrílica. Eu mesma fazia minhas telas. Numa fase 

experimentei pintar com têmpera de terra. Consegui 32 tons diferentes, mas vou dizer 

que foram 21 tons diferentes, extraídos direto da natureza. Guardei todos eles 

enfileirados em garrafinhas pet na prateleira do rancho (construção precária de fundo de 

quintal com telhas de Eternit para guardar ferramentas e outros inutencilios), mas numa 

arrumação minha outra irmã os confundiu com bobagens e jogou tudo fora. Parei de 

pintar.   

 

No primeiro ano do Ensino Básico (hoje primeiro ano do Ensino Médio) me 

matricularam numa escola em outro município, fui estudar no colégio D. Pedro II de 

Petrópolis. Fui com tudo, cheia de esperanças de fazer as coisas que eu mais gostava, 

porque lá tinha coral, francês e uma banda de sete de setembro gigantesca. Mas 

aconteceu que minha formação anterior era muito ruim e não conseguia acompanhar as 

aulas, mal assinava meu nome nas provas de tanta vergonha em nunca ter ouvido falar 

daquelas coisas. Nunca vi o coral, as aulas de francês, e muito menos a banda. No meio 

do ano já sabia que ia ser reprovada. Seguindo os conselhos de minha mãe resolvi não 

gastar mais o dinheiro da passagem, abandonei a escola e concordei em ficar em casa 

ajudando a cuidar dos meus sobrinhos. No ano seguinte voltei novamente para a escola 

de onde não saí, e fiquei por lá mesmo. Por quatro vezes me matriculei em escolas de 
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línguas, mas em todas as vezes a necessidade de trabalho me fez parar o curso. Sou 

capaz de entender algumas delas, mas não falo nem escrevo, porque parei de estudar. 

 

Adulta, nos dias de tristeza pegava minha câmera fotográfica (uma Nikon 

semiprofissional) e me enfurnava no mato, a fim de fotografar as pequenas coisas da 

natureza. Gosto do zoom ao máximo. Gostava de capturar gotas de orvalho nas teias de 

aranha, gostava da aranha... Mas parei. Hoje escrevo. A sensação que tenho é a de que 

vi morrer a atriz, a musicista, a desenhista, a pintora, a dançarina, a escultora, a 

poliglota, a fotógrafa. Mas hoje vi nascer uma outra, a que escreve. Então que meu 

medo é que ela também, por algum motivo da vida, também morra. Tenho medo de que 

as exigências da vida cotidiana me impeçam de escrever. 

 

De como me vi morrer já contei, agora vale a pena saber de como me vi nascer. Uma 

coisa já posso adiantar, é sempre em relação ao outro que se morre e se nasce. Nos 

momentos finais de escritura desta tese, Marisol lê meu copião (rascunho de todos os 

elementos que compõe o trabalho) e me provoca dizendo: 

 

– Sua tese não é mais o que era antes.  

 

Desesperada, pensei: me matou, na minha frente! Mas foi ao contrário. Marisol me fez 

nascer, bem ali, na minha frente. E nessa hora fez nascer todas as outras que até agora 

achava que tinha perdido. Respondi: 

 

– Se eu gaguejar não é porque eu não sei, mas sim pelo medo que isso me traz. Por 

que... Ce tá certa quando fala isso... Que quando a gente começa um... É um negócio 

muito louco porque assim, a gente defende muito né, principalmente essa perspectiva 

de pesquisa inversa, como aquela que Certeau ensina pra gente lá há muitos anos 

atrás, onde não se parte da questão pra chegar na sua comprovação, não é a questão 

pra ir pra pesquisa, mas sim a pesquisa que acaba levando a gente pra uma questão 

mesmo. A gente parte de uma ideia na pesquisa e a própria pesquisa vai tomando corpo 

enfim, eu defendo isso muito, sempre, mas é uma coisa tão entranhada, estranhamente 

entranhada desse pensamento oficial que diz pra gente quando a gente não sabe o que 

ta fazendo e de repente faz outra coisa é sinal de que a gente não fez ou então que não 

fez com competência... Enfim, precisava só falar isso pra te dizer que se parecer que to 
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frágil na minha afirmação é meio que por esse medo. Por outro lado eu também to 

conseguindo tomar consciência desse medo e olhar pra ele de frente e entender que é só 

um medo e que essa inclusive é um dos momentos importantes pra eu definir que tipo de 

pesquisa também é essa, metodologicamente. Porque não adianta só falar e viver outra 

coisa. Esse estranhamento vem acompanhado de uma sensação de impropriedade e 

esta acaba sendo também um dado de pesquisa, porque eu venho acreditando que a 

gente deve perceber que a gente é capaz da palavra e do pensamento poético e ao 

mesmo tempo eu penso assim: quem sou eu, pra ter falado disso nessa tese? Quem sou 

eu pra ter direcionado essa tese para esse lugar? Não sou de letras... Entende essa 

coisa da... Por isso que eu falo, cara, que eu fiz essa introdução meio louca sobre isso 

que ta dentro da gente, essa outra voz que reprime que vai dizer... É essa voz da cultura 

né, do social do dado. 

 

– Então se é assim, eu quero te dizer o seguinte: é sim a palavra poética, foi o que vc 

trabalhou, mas então, você não fez isso como alguém das Letras, que estudaria a 

poética fazendo uma poética histórica da própria, do próprio discurso poético. Você 

não fez isso, não foi isso que você fez. Você olhou pra poética sob um ângulo específico, 

o ângulo específico é o da problemática da tese. Então existe uma problemática da tese 

que é: as crianças não são escutadas na sua palavra e aí a gente tem que tentar 

entender que palavra é essa e aí a gente vai pra palavra. E aí essa palavra poética é 

caracterizada como sendo ela mesma, o próprio sentido da infância. A infância da 

palavra é a palavra poética, ao mesmo tempo em que a infância do homem é a 

possibilidade de, na infância, no popular e no nada, no nada enquanto esse lugar onde 

tudo pode ser produzido, que é esse ponto e encontro entre uma coisa e outra coisa 

que é a triboluminescência, que é esse lugar da alteridade, que é esse lugar do novo e do 

velho, do diacrônico com o sincrônico, que é onde instaura o nada que na verdade é a 

possibilidade de qualquer direção, essa é a palavra poética. Mas ao mesmo tempo essa é 

a palavra da criança. Então veja bem, não é que sejam duas coisas. Eu não acho que 

sejam duas coisas, ou você põe a luz num aspecto ou você põe a luz no outro. Eu se 

tivesse com a sua tese pra assinar, se fosse minha, eu falaria, que a PROBLEMÁTICA É A 

PROBLEMÁTICA DA INFÂNCIA E DAS PALAVRAS NÃO SÓ DAS CRIANÇAS, MAS DE TODAS 

AS CATEGORIAS HUMANAS QUE NÃO SÃO ESCUTADAS PORQUE FALAM EM OUTRO 
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DIAPASÃO. FALAM NUM OUTRO TOM. E aí você foi buscar que tom é esse, e aí você 

estudou o enunciado, aí você estudou o abandono, aí você estudou a cunha pra dizer da 

alteridade, pra dizer da triboluminescência, pra dizer do encontro entre diferentes, e aí 

você estudou os princípios de uma palavra poética, aí você foi estudar a literatura ela 

mesma como palavra poética destruindo a tese, trazendo uma possibilidade de alargar 

a tese, e aí você foi estudar a poética do Manoel de Barros, e aí você foi estudar a 

poética que anuncia o círculo de Bakhtin, e aí você olha na poética do Manoel de Barros 

como quem olha nos olhos da criança e aí você afirma ao fim que a poética tem uma sua 

legitimidade enquanto palavra na cultura, apesar dele ter sido derrubada, silenciada 

pelas perspectivas de representação pelo capital e etc. então pra mim se eu fosse você 

afirmava esta tese: a palavra da criança é palavra poética, assim como a palavra poética 

é a infância de qualquer possibilidade de dizer outra. 

 

– Bakhtin é maravilhoso mesmo né? Isso que você acabou de fazer agora... Eu acho 

isso muito emocionante porque é o Bakhtin na vida né... O que é a gente por dentro? É 

esse caos interno, é essa coisa obscura, é essa coisa desarrumada, vazia, e aí vem o 

outro de fora te olha e diz pra vc. Então é incrível isso. Muito obrigada de ter feito essa 

leitura de ter me possibilitado ver... E eu to bem feliz apesar de bem assustada. Mas eu 

to entendendo tudo o que você está me falando mesmo... É uma questão de... De mudar 

o foco, só... E eu achei tão bonito, nossa! Vou ouvir e ouvir. E não pra eu ouvir pra me 

convencer disso é pra eu organizar isso em mim, porque conforme você vai falando eu 

vejo passo a passo, onde eu fui, depois, mais onde, depois mais onde... Eu só não tinha 

isso organizado diante de mim. Essa tese não foi só um trabalho de luta com as forças 

que estão aí no mundo, mas também é um trabalho de luta interna, violenta, no sentido 

de tomada de consciência e de atitude, em resposta ao que ela foi me mostrando, acho 

que isso também é importante. 

 

– Então, isso é que é a cunha, a cunha é isso, a cunha é o outro alargando a gente, e aí 

faz sentido o que o Boaventura falou, todo conhecimento é autoconhecimento, menos 

do que isso, não é real. 

 

Esta conversa que me pariu! Marisol me provoca a pensar a tese e para isso precisei 

acessar minhas pequenas mortes. E ao fazê-lo, percebo que esta criança, que atualizo 
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através da recordação, é o ideologema de muitas outras crianças que crescem de morte 

em morte, de interdição em interdição de uma cultura que não as escuta, em relação às 

condições concretas da cultura que dizem não. Falam em coro comigo crianças e 

crianças não escutadas, não vistas em sua inteireza. Não era eu a menina artista, cheia 

de habilidades e sensibilidades, todas as crianças é que são assim, abertas a todas as 

coisas da cultura humana.  O humano é um ser que nasce com escuta para as coisas da 

cultura, com escuta para todas as coisas que cultura oferece. ‗A criança é palavra 

poética‘ e a ‗infância é estado de licença poética‘, mesmo para crianças em condições 

de vida adulta pela necessidade de trabalho, em decorrência do abandono, da violência, 

posto que todas, em algum momento, desviam do que lhes é imposto. Nessas condições 

sua existência é o próprio desvio. A criança é como o poeta que na novidade de suas 

palavras, é sempre a origem (sem começo) da linguagem. 
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GRAVETO 19 

 

A PALAVRA POÉTICA DA CRIANÇA 

 

Il babini sono grandi poeti già da quando non parlano 

 – com le loro inventive lallazioni 

Augusto Ponzio 

 

Esta epígrafe é a resposta a um pedido feito por Marisol ao Professor Augusto Ponzio 

para fazer a leitura do poema, ―Poeminha de Brincar‖ de Manoel de Barros, em vista 

de um encontro virtual que teríamos
223

. Marisol traduz o poema e pede ao professor 

para checar o italiano, ao que Ponzio lê a tradução do poema de Manoel para sua 

língua, e de imediato responde, ―As crianças são grandes poetas já quando ainda não 

falam – com seus balbucios inventivos.‖ Catamos estas palavras como quem cata 

plumas ao vento. Aconchegamo-las em mãos de concha para aninhá-las neste 

pequeno ninho. A poesia como invenção, como o que vem antes mesmo da palavra, 

descolada dela. E ainda, pensar o balbucio como palavra... Pensar o balbucio como 

palavra poética, é a própria festa de renovação da palavra! O balbucio, este rabisco 

verbal do ‗antesmente‘ da palavra, como palavra poética! ―A-dá‖ pode afigurar tantas 

coisas ao mesmo tempo... Tem sentido mais aberto que este do balbucio? Augusto 

Ponzio nos ensina tanto em tão poucas palavras! 

 

Na busca de compreender as qualidades da palavra da criança, vou à poesia para 

deste horizonte ideológico tentar compreender as qualidades da palavra poética. No 

GRAVETO 14 A INFÂNCIA EM MANOEL DE BARROS, no GRAVETO 15 O 

POPULAR NA POÉTICA DO POETA EM BREVÍSSIMOS CAUSOS E 

ALGUMAS LOROTAS e ainda no GRAVETO 16 O NADA NA POÉTICA DO 

POETA encontro as qualidades da palavra poética das quais destaco as qualidades do 

desvio, da inversão, da subversão, da invenção, do popular (especialmente do riso) e 

da vizinhança, cujas forças são criadoras, libertárias e detritívoras.  

 

A palavra da criança está espalhada por toda esta tese-ninho, posto que é sua matéria 

de construção principal, mas vou bicar no GRAVETO 10 PODERES DE ERA E  

                                                           
223

 Encontro virtual realizado em parceria entre o Grupo Atos (Universidade Federal Fluminense – Uff – 

Brasil) com o Grupo Futuro do Remoto (Universidade de Salento – Lecce – Itália) 
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TRIBOLUMINESCÊNCIAS EM PALAVRAS POÉTICAS OUTRAS as palavras de 

Pedro e Gabriel para que possamos compreender tais qualidades e forças, encarnadas 

na palavra da criança. 

 

A palavra da criança desvia do referente e da ordem dada. E porque desvia, inverte e 

porque inverte subverte e, subvertendo, inventa. Faz tudo isso de modo brincante e 

risonho. Tateia o mundo por ‗acoplagem corpórea‘ com seu ‗corpo caramujo‘ e pela 

‗vizinhança inesperada‘ e irrepetível das/com as coisas, alarga a palavra – enquanto 

matéria sígnica e ideológica – ao infinito. Quanto mais aberta uma palavra, e livre da 

representação fixada em um sentido único, mais artística é. E se artística é, posso 

afirmá-la enquanto palavra poética.  

 

É poética a palavra de Pedro em seu ―Teorema‖ porque podemos ver em seu tutano o 

desvio, quando pensa a multiplicação por outra lógica, invertendo a própria lógica 

enquanto possibilidade única de pensamento e nesta inversão, a subverte. Pedro 

resolve o problema matemático com os recursos próprios do campo matemático, 

assim como nos orienta Medviédev ao apontar, na perspectiva marxista, que um 

problema deve ser solucionado dentro do seu próprio meio ideológico, e deste modo 

o menino resolve um problema matemático com a força da própria matemática 

inventando uma possibilidade outra de responder à ―tabuada‖.  Ao inventar esta 

possibilidade outra para a solução deste problema Pedro cria e ao criar liberta o 

conhecimento do aprisionamento de apenas uma possibilidade de compreensão. Eis 

até aqui, as forças criativas e libertárias. Contudo ainda falta ver as foças 

detritívoras.  

 

Ao penetrar no ‗Nada‘ presente na obra de Manoel, encosto o dedo num tipo 

específico de força que vem daqueles que são capazes de conseguir sobreviver apesar 

do improvável, acima do presumível. São aqueles que em uma situação 

extremamente desfavorável resistem, insistem e existem. Pedro é um menino das 

classes populares, filho de mãe professora e pai vendedor. Mora em uma cidade do 

interior com sua família. Estuda em uma pequena escola particular ‗despraticada‘. 

‗Despraticada‘ porque pratica fazeres outros em relação às práticas comuns das 

escolas particulares. Tanto que é uma escola pobre de dinheiro. Pedro, agora com 11 

anos, já trabalha. Não se trata de um trabalho formal, claro que não, sua família 



374 

 

muito se preocupa com isso, mas trata-se de um trabalho de final de semana numa 

lanchonete da pequena cidade onde mora. Pedro se oferece ao trabalho porque sabe 

que este vai fazer, desde cedo, parte da sua vida, ele diz que quer ter algumas coisas e 

que quer dar algumas coisas a seus dois irmãos. Olhando daqui parece que na vida de 

Pedro tudo é pequeno. Ele, ainda pequeno, na época de seu ―Teorema‖, com 10 anos, 

numa turma pequena, de uma escola pequena, numa cidade pequena é colossal em 

sua força. Nessa imponderável ―pequenitude‖, um gigante. De onde tudo aponta, 

aparentemente, para o menos, Pedro é mais! 

 

Pedro era colega de turma de Gabriel. Gabriel é até hoje amigo inseparável de Pedro. 

Foi ele quem lutou bravamente para que D. Quixote fosse o vencedor na qualidade de 

melhor personagem dentre todos os que, naquele projeto de literatura, conhecemos.  

É a palavra de Gabriel que nos convida a alargar o que seria um trabalho de escrita 

escolar para um trabalho de escritura literária no seu mais amplo sentido. ―Tia, e se a 

gente...‖ Essa palavra deu numa adaptação de D. Quixote, cujo personagem principal 

é Hamlet, numa composição de tempo e espaço valorados; deu na construção do 

autor que percebe que, na literatura, campo da arte, ―tudo pode‖. Quando Gabriel 

parece compreender que na arte a vida é refratada, e que por este motivo a relação do 

autor com o herói é de natureza criadora, invenção, Gabriel ressuscita Hamlet; 

mistura ficção e comédia, trazendo elementos da sua vida cotidiana em cruzamento 

com o grande tempo (da literatura); Gabriel liberta a si e à escola de uma prática 

empobrecida de escuta que em geral aparta os sujeitos do prazer de escrever, Gabriel 

reclama, ―Oi tia, não vou conseguir fazer um texto pequeno não, por causa que, meus 

Deus...Cada hora, cada linha que eu escrevo, vem mais coisa para escrever...‖ Gabriel 

assim como Pedro, Sofia, as crianças de Benjamin, de Galeano – que estão aninhadas 

no GRAVETO 10 PODERES DE ERA E TRIBOLUMINESCÊNCIAS EM 

PALAVRAS POÉTICAS OUTRAS – desvia da ordem dada, desviando a inverte, e 

invertendo a subverte, abrindo fendas para outras possibilidades e, deslizando por 

elas, inventa possibilidades outras de pensar e de fazer.  Cada fenda criada pela 

criança e sua palavra poética em sua qualidade do ridente que se manifesta no 

brincar. Brincando avizinha, aproxima e aninha coisas que pela lógica oficial 

estariam separadas. Se não fosse o ―tia, e se...‖ de Gabriel e a escuta alteritária com 

que pude, enquanto professora de Gabriel, responder, talvez tivéssemos ficado 

apenas na leitura dos gráficos, não teríamos feito esse pequeno ninho com 
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vizinhanças de gêneros literários, personagens, enfim... O menino toma a leitura dos 

gráficos que fizemos a partir dos votos que elegeram melhor livro, gênero e 

personagem como um problema literário a ser resolvido dentro da literatura, 

utilizando dos meios disponíveis e das possibilidades do campo literário. Parece até 

que essas crianças leram Medviédev! Ou foi Medviédev que leu as crianças? ―Uma 

obra literária não pode ser compreendida fora da literatura‖, disse ele (2016, p.72). 

Gabriel, ideologema de tantas outras crianças, cria e liberta a palavra da fixidez com 

forças detritívoras, porque cria e liberta em meio a condições muito simples de vida 

escolar, familiar, social e cultural. Também ele mora em uma cidade pequena, estuda 

em uma escola pequena... É filho de mãe esteticista, pai servidor público e irmão de 

Matheus. Com pouco, Gabriel muda as palavras e com a mudança das palavras muda 

as condições de trabalho escolar, mudando a escola que, transformada, possibilitará 

outras mudanças. 

 

Afirmar que a palavra da criança é uma palavra poética não é afirmar que a criança 

faz o mesmo trabalho do poeta. O poeta é o fio condutor entre a poesia e o poema. 

Nem toda poesia tem poema e nem todo poema contém poesia, ensina Octávio Paz 

(2012). A palavra da criança contém poesia, mas não necessariamente se materializa 

em poema.  O poema é um produto social que, para ser construído, precisa encarnar a 

palavra histórica. Paz nos ajuda a compreender com maior inteireza esta questão: 

 

As palavras do poeta, justamente por serem palavras, são suas e 

são de outros. Por um lado são históricas: pertencem a um povo e a 

um momento da fala desse povo: são datadas. Por outro, são 

anteriores a qualquer data: são um começo absoluto. (2012, p.191) 

 

A palavra poética da criança também é histórica, é dela e dos outros, é tecida no 

contexto social a qual elas (criança e palavra) estão inseridas, acessam a cadeia 

enunciativa do grande tempo das palavras ancestrais, nascidas ao longo da história e 

concomitantemente chegam ao seu criançamento. Quando me refiro à palavra poética 

da criança não estou tratando da palavra isolada. Uma palavra em estado de 

isolamento da cultura é uma palavra sem sentido e as crianças parecem já saber disto: 

 

As crianças não são capazes de isolar palavras. O estudo da 

gramática começa ensinando a dividir as frases em palavras e estas 

em sílabas e letras. Mas as crianças não têm consciência das 

palavras; têm consciência, e muito viva, das frases: elas pensam, 
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falam e escrevem em blocos significativos e têm dificuldade para 

entender que uma frase é feita de palavras. (PAZ, 2012, p. 56) 

 

Pensar nessas bases nos permite compreender que pensar a palavra da criança enquanto 

signo isolado é uma impossibilidade. Estou em defesa de uma palavra que contém força 

poética. Estou dizendo que a força poética reside na palavra da criança e não que a 

criança fala fazendo poesia.  Portanto, afirmar a criança enquanto palavra poética 

encarnada não é o mesmo que afirmar que a criança, ao falar, faz poemas.  

 

Quando ouvi pela primeira vez a palavra de Luiz Octávio, quando ouvi ―Froza‖, 

silenciei e nesse silêncio ouvi os risos que os adultos costumam dar quando estão diante 

de um pensamento que nunca lhes ocorreu. Nesse silêncio escutei a não-escuta da 

cultura em relação à palavra da criança. Nesse silêncio me perguntei: que palavra é 

esta? Porque não a escutamos? Não escutamos a palavra da criança porque ela está 

cifrada em outra frequência, que é a frequência da palavra poética, não compreendemos 

a palavra poética e não compreendemos que esta palavra também está na boca da 

criança. 
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À esquerda uma cadeira 

Fina e preta e alta 

Nela, de pé, uma menina duas vezes menor 

com roupa grande e sapatos vermelhos alguns números maiores que 

seus pés, inclina seu corpo para frente 

De tal modo se lança 

que pescoço e nariz traçam uma reta 

e menina e cadeira desenham um ângulo reto no ar 

Seus cabelos negros e incorrigíveis esvoaçam para trás. 

Para trás também estão seus braços 

Esticados 

Que de tão rijos quase se tocam no alto de suas costas. 

Em cada braço 

três fios de lã vermelha 

em cada fio uma pena 

uma na altura do cotovelo 

pequenina e preta com penugens alinhadas e estampadas de bolinhas 

brancas d’angola 

outra no antebraço 

marrom comprida e rajada 

de origem não encontrada 

e a outra no pulso 

de cálamo e raque preto vexilo branco 

gaviante 

Ao fundo um grande borrão furta-cor 

que da esquerda para a direita se espalha. 

Nada se pode ver pelo efeito da velocidade 

Com que as coisas a sua volta voam. 
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Sentado, o menino correu 

até a bola. Pegou a bola e 

a quicou onze e uma 

vezes. Correu pelo campo 

de alfaces dando 

dezenove voltas. Mirou.  

Ganhou distância. E 

numa velocidade 

nauseante se atirou em 

direção à árvore mais alta 

do planeta e saltou a 

uma altura jamais 

alcançada por um ser 

humano. Do depois das 

nuvens lançou a bola na 

copa da árvore e acertou 

bem no meio de um 

ninho abandonado. Só 

deu para ouvir o som dos 

gravetos reclamando.  

Sentado, o menino deu 

meia volta em sua 

cadeira de rodas e suado 

e cansado de ser o 

menino mais forte e veloz 

do mundo, desviou-se da 

janela do quarto e voltou 

para sua cama. 
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Contemplação estética. Do sofá para o quintal. No 

sofá a menina que contava estrelas assistia a um 

filme de princesas. No quintal, na falta de esquilos, 

passarinhos mansos, coelhos, cervos e doninhas, a 

menina perseguia galinhas, um cachorro magro, 

formigas bundudas e borboletas. De pés descalços, 

com uma saia (da irmã), saiavestido, puxada até o 

alto corporal girava e girava entre as folhas 

douradas e secas de bambu que cobriam o areal. 

Fungando meleca adormecia encostada na moita de 

bambu. E encostada na moita de bambu, bambu 

virava. E bambuzada varava o dia. Até que ouvia: 

“Já pra dentro”! E desapontada se ia, comia a maçã, 

ops, quero dizer comia a banana e falecia. Sua 

morte durava até o dia seguinte, quando no sofá, 

diante de outra história, renascia. 
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Na cabeça do menino uma bola de borracha vazia e 

desgastada, modelada em concha, fazia o papel de um 

capacete. No lugar da mão esquerda uma galhada 

multipontiaguda. Na mão direita, nada, apenas unhas 

roídas e sabugos expostos. Magro, o menino desbotado 

erguia-se e sustentava seu corpo frágil em meio à 

ventarada. Tanto vento tremulava a toalha vermelha 

que lhe servia de capa. Tanto vento colava sua camisa 

azul celeste com estampas de nuvens e pássaros 

multicoloridos ao corpo. Tanto vento arregaçava para 

trás seus shorts de náilon cor de cereja. Tanto vento 

revolvia tudo ao seu redor. Galo, telha, tijolo, arame, 

vaso, planta tiravam-lhe um fino. Tanto vento a tudo 

lançava numa velocidade estonteante. Mas nenhuma 

ventania do mundo desestabilizava suas pernas finas e 

arrepiadas que se enterravam em botas ortopédicas, de 

couro preto arranhado, presas em suas canelas por 

três placas de metal prateado. 
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A criança caminha de mãos dadas com seu pai. Seus cinco 

dedinhos se agarram em apenas um, do homem, sem 

conseguir contorná-lo completamente. Para cada passo do 

pai, vinte e um do menino. Com as faces ruborescidas o 

menino respira ofegante e segue mirando o chão para não 

tropeçar nas pedrinhas e desníveis do caminho. Sua visão era 

um grande borrão terracota. Até que um raio de sol faz 

cócegas em seu nariz como que chamando o menino para 

olhar para cima. O menino aceita o convite do sol e para 

cima olha. O sol o trai. Cega seu olhar e na cegueira tropeça. 

A um milímetro do chão a mão do pai o lança ao alto de seus 

ombros permitindo ao menino montaria. Lá do alto. Do alto 

do pai, o menino traiu o sol dando seu amor ao vento e a toda 

sorte de cores e paisagens que se abriram a sua frente. 
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Sob a superfície da lua o pequeno homem conduzia a carroça do 

grande homem. Na carroça, além dos dois, duas leiteiras de cobre 

com leite à borda. O pequeno homem tinha a cabeça raspada, 

contornada por uma fina penugem de cabelos alaranjados que 

timidamente despontavam. Usava uma camisa de tecido branca, 

com botões transparentes, um shortinho de tergal azul-marinho e 

galochas de borracha preta alguns números maiores que seus pés. 

Com mãos menores que os calos que nelas cresciam, agarrava 

com forças que ainda não tinha os arreios do cavalo castanho e 

cansado que trotava a sua frente. Sua missão era desviar das 

crateras lunares para NÃO ENTORNAR O LEITE. O grande 

homem também tinha a cabeça igualmente contornada por 

cabelos ruivos. Usava uma camisa de tecido igual à do pequeno 

homem, uma calça jeans desbotada, um cinto com fivelas de 

boiadeiro e botas de couro desgastadas. Suas mãos eram maiores 

que o cavalo e com elas amparava seu corpo pesado e entortado 

por uma terrível dor lombar que o fazia à esquerda pender. Sua 

missão era fazer com que o pequeno homem fosse grande como 

ele e desviasse dos enormes buracos para NÃO ENTORNAR O 

LEITE.  A cada passo do cavalo, uma escolha de vida para o 

pequeno homem que sobre o solo acidentado restava mirar o 

menos fundo. A cada desnível um tranco na coluna do grande 

homem. E o homem rugia. A cada desnível um tranco nas 

leiteiras. E o leite fingia. A cada desnível um tapa na moleira do 

pequeno homem. E de suas narinas, uma gota de sangue escorria. 

De desnível em desnível, tapa em tapa, gota em gota, chegam ao 

destino, o grande homem apequenado o pequeno agigantado sem 

nenhum pingo de leite entornado. 
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A chuva fria caía  

na menina gigante 

que sentada no topo do mundo 

olhava o mundo 

e olhando o mundo 

chovia junto 

 



389 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 



390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVETO 21 

 

UMA HOMENAGEM À FROZA 

O DESCOMEÇO DE TUDO
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Vem Renatinha 

Vem ... 
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