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“Quando eu era menino, os mais velhos perguntavam: 

-- O que você vai ser quando crescer? 

Hoje não perguntam mais. Se perguntassem, eu diria que quero ser 

menino.” 

 

(Fernando Sabino) 



 
 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objeto o exame das três primeiras obras: Poemas 

concebidos sem pecado (1937), Face Imóvel (1942) e Poesias (1947) do poeta mato-

grossense Manoel de Barros (1916). O problema que se coloca diz respeito ao 

tratamento da infância, temática identificadora do poeta, que aqui será vista através da 

noção de espaço. Partindo da hipótese de que o texto gera uma tensão entre as 

categorias campo e cidade, pretende-se verificar como a poesia de Barros cria, 

através da recordação da infância, cenários particulares para ambas as modalidades 

de espaço, trazendo para a cidade, o mais das vezes, uma feição negativa, de 

desconforto para o eu-lírico, em contraste com o campo, lugar  que se lhe revela como 

idílico. O trabalho intenta recuperar os hábitos infantis e os retratos dos companheiros 

do menino pantaneiro, a partir da metamorfose dessas realidades em matéria poética, 

e para tanto, buscará apoio nas noções de infância e de espaço, na medida em que 

credita a esses dois elementos as fontes da identidade poética de Manoel de Barros. 

 

Palavras-chave: Infância; Espaço; Identidade poética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the first three Mato Grosso poet Manoel de Barros´ (1916) 

works: Poemas concebidos sem pecado (1937), Face Imóvel (1942) e Poesias (1947). 

The problem that arises concerns treatment of children, identifying the poet´s theme, 

wich will be seen here through the notion of space. Assuming that the text creates a 

tension between the rural and urban categories, we intend to see how Barros´ poetry 

creates, through childhood memories, particular scenarios for both types of space, 

bringing to the city, most often, a negative feature of discomfort for the self-lyrical, in 

contrast with the field, you place that reveals how idyllic. The attempts to recover the 

work habits and children´s portraits of fellow boys from Pantanal, from the 

metamorphosis of these realities on poetry, and for that, seek support in childhood and 

notions of space, to the extent that credits the sources of these two elements of Manoel 

de Barros´ poetic identity. 

  

Keywords: Childhood; Space; Poetic Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

No segundo semestre da Graduação, na disciplina de Teoria da Literatura 

II, uma professora da Universidade Federal do Ceará chegou à sala, sentou-se 

calmamente, afirmando que tinha um presente para os alunos: simplesmente, abriu 

um pequeno livro e leu (BARROS, 2010: 303): 

 

O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a 
imagem de um vidro que fazia uma volta atrás de casa. 
Passou um homem depois e disse: Essa volta que o rio  
faz por trás de sua casa se chama enseada. 
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que  
fazia uma volta atrás de casa. 
Era uma enseada. 
Acho que o nome empobreceu a imagem. 

  

Ver a enseada transformar-se numa “cobra de vidro” foi tão perturbador 

que nos tirou o sono. O presente nos foi dado – não precisa dizer, que, por minha 

atual orientadora –, e, a cada leitura, seguidas constatações de novas imagens 

encantatórias, telúricas, infantis, originais. Ressignificações de termos, estruturas 

sintáticas diferentes. Por que a escolha pessoal de Manoel de Barros para a 

realização dessa escrita dissertativa? Esta é uma pergunta sem uma resposta 

precisa, cabal. Talvez, o deslumbramento, o estranhamento e a certeza do que ele 

nos dá sobre os “deslimites” da poesia. Provavelmente, as razões de ordem 

subjetiva sempre estarão em meios aos motivos para a escolha de um corpus 

literário. Em nosso caso particular, poderíamos simplesmente dizer que não 

conseguimos dormir bem à noite, quando do primeiro contato com sua poesia. 

Enfim, um estilo, uma dicção particular com a qual nunca havíamos 

entrado em contato e que nos fez, a partir de então, mais e mais buscar apreender 

seus sentidos. 

Logo em seguida, houve a possibilidade de me vincular ao Grupo de 

Pesquisa Ateliê de Literatura e Arte – infância e Interculturalidade, coordenado pela 

Profa. Dra. Fernanda Maria Abreu Coutinho. Coincidência ou destino? O certo é que 
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não haveria melhor objeto de estudo para o momento, uma vez que o autor em 

evidência é um menino peralta da linguagem poética. 

Nas reuniões semanais do Grupo, aprendemos uma infinidade de 

questões acerca da idade infantil. Primeiramente, que a infância é um tema bastante 

abordado tanto nas artes como nas várias áreas do conhecimento. Ao longo dos 

séculos, inúmeras manifestações acerca do alvorecer da vida foram emolduradas: 

ocorrências singelas, lúdicas, nostálgicas, problemáticas, críticas, dentre outras. 

Em segundo lugar, na Literatura, também encontramos um variado acervo 

em que se delineiam diferentes alusões ao universo infantil. Vários escritores, por 

meio de diversos tipos de textos (poesia narrativa, romance, conto, crônica), nos 

deixaram extenso repertório sobre o assunto.   

No Brasil, desde a carta de Caminha (LAJOLO, 2006), já podemos ter 

contato não só com o desabrochar de uma nova nação, mas também com o de 

reflexões e de novas pinturas sobre a primeira idade. De lá para cá, os quadros se 

multiplicaram, dentro de nosso vasto território, e contamos com uma infinidade de 

representações.  

Nesse ínterim, fomos nos aprofundando em relação aos estudos 

referentes à temática e percebendo em Manoel de Barros, através de seus textos e 

de sua fortuna crítica, que ele é um explorador do mundo infantil por meio do 

exercício poético e calca sua produção na questão do ser criança. Coincidência ou 

destino? Perguntamo-nos novamente. O certo é que passamos de um estágio de 

encantamento para outro que busca compreender, de maneira analítica, a produção 

daquele que transforma enseadas em “cobras de vidro”.  

Daí, justificamos o foco central deste trabalho que é tentar entender como 

se dá essa relação tão forte entre a infância e a obra do escritor. Manoel de Barros é 

o poeta que mais vende livros no Brasil (CEZAR, 2009). Sua trajetória iniciou-se em 

1937 e até hoje continua produzindo todos os dias em seu escritório que ele mesmo 

chama de “local de fazer inutilidades”. De lá, já saíram mais de vinte títulos1.  

Todos têm em comum a infância, entretanto, as três primeiras obras – 

como já anotou sua fortuna crítica - (Poemas concebidos sem pecado, Face Imóvel 

                                                           
1
 A trajetória poética de Barros será explicada com mais detalhes no primeiro capítulo. 



13 
 

e Poesias) apresentam-se com uma particularidade que não é vista nas demais: o 

universo urbano. É sabido que o Pantanal é o espaço principal da poesia barrense, 

porém, em suas produções iniciais, o mundo citadino tem uma força inquestionável. 

Isso – para nós – será chamado de tensão entre os espaços e é fundamental para 

entendermos a poética deste autor. 

Sendo assim, como orientação geral do trabalho, empreendemos uma 

leitura da poesia do escritor a partir do seguinte problema: a tensão entre os 

espaços representaria uma busca de identidade poética? Assim se questiona porque 

tentaremos provar que, após o choque entre o campo e a cidade, sua escrita ganha 

traços inequívocos que beberão na fonte do Pantanal e da infância. 

Especificamente, pesquisaremos as manifestações literárias concernentes ao 

sentimento de infância, onde apuramos as contribuições da categoria espaço – rural 

e urbano – como elemento desvelador de práticas sócio-comportamentais, no que 

diz respeito à idade infantil em seus textos; além disso, buscaremos entender como 

essa idade é relacionada ao processo de criação artística de Manoel de Barros.  

Nossas hipóteses, então, são as seguintes: a primeira é a de que o 

espaço pode ser relacionado ao tempo cronológico (REUTER, 2002), uma vez que o 

Pantanal representa a infância do eu-lírico barrense e, o Rio de Janeiro, a sua fase 

adulta. A segunda é a de que acreditamos que a infância, atrelada ao Pantanal, se 

configura como elemento primordial na criação artística do autor após o embate 

entre os espaços. Por fim, a última é a de que na poética barrense o campo se 

configura de maneira positiva e a cidade negativa.  

Faremos, então, uma revisão bibliográfica do autor em questão, a fim de 

percebermos como sua obra se apresenta antes e depois do referido choque 

espacial, comparando os dois momentos para chegarmos a uma possível conclusão. 

Além de pôr em confronto a obra de Manoel de Barros, internamente; também nos 

aproveitaremos da produção de outros poetas do Modernismo – Carlos Drummond 

de Andrade (1902 – 1987) e Manuel Bandeira (1886 – 1968) – com o intento de 

ilustrarmos com mais clareza as relações que os espaços estabelecem com a 

infância. 

Sendo assim, é importante salientar que os Estudos Comparados nos 

ajudarão em nossa empreitada, na medida em que pretendemos não só buscar 
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associações e dissociações entre textos literários de autores distintos, mas nos 

apoiaremos também no entendimento de várias áreas do saber, em função do 

próprio caráter plurifacetado da noção de infância, a qual se dimensiona pelas 

inúmeras interfaces que cria com outras contribuições reflexivas das Humanidades. 

Dessa forma, encontramos respaldo nas ponderações de Machado e Pageaux 

(1988) e de Sandra Nitrini (2010).   

Como nosso estudo é centrado no texto poético, dialogaremos com 

trabalhos que versam sobre as idiossincrasias de sua linguagem e formato – gênero 

–, como também, para tanto, nos ajudará a fortuna crítica do escritor em questão. 

Utilizaremos, ainda, textos que trazem discussões teórico-críticas, na área dos 

estudos literários e comparados, atentando para as significações que a categoria 

espaço pode trazer à leitura poética, como a empreendida pela Poética do Espaço, 

de Gaston Bachelard, o qual faz um deslindamento das representações que a 

espacialidade pode adquirir. A infância tem sido vista por uma gama de estudos, 

realizados por diferentes áreas das ciências humanas, como, por exemplo, os 

efetuados por Philippe Ariès (História Social da criança e da família), por Marcos 

César Freitas (História Social da Criança no Brasil) entre outros, que ressaltam a 

importância da noção de infância para a internalização de hábitos sociais que se 

ancorem no sentido da humanização das relações interpessoais.  

Respaldados nesse referencial teórico, tentaremos alcançar nossos 

objetivos que são os de ajudar a ampliar a fortuna crítica de Manoel de Barros; 

vincular cada vez mais a poética do autor à infância e tentar estabelecê-la como 

uma produção diretamente ligada a essa idade, lembrando que há outros trabalhos 

poéticos, que abordam a temática, mas o fazem de maneira tangencial; refletir a 

respeito de como podemos pensar a criança da contemporaneidade. 

Nosso método foi o de articular questões teóricas e, concomitantemente, 

analisar o objeto, por acreditarmos que assim daríamos uma dinâmica melhor ao 

texto. Dessa forma, resolvemos dividir a análise em três capítulos que se interligam 

e pretendem trazer uma explanação clara ao leitor. 

No primeiro capítulo, “A reconstrução do país da infância”, buscamos 

mostrar como é feita a retomada do Pantanal da infância do poeta em sua obra de 

estréia: Poemas concebidos sem pecado. Para embasar essa reconstrução, 
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acreditamos que o autor utilizou três pilares: o primeiro seria uma suposta 

autobiografia, na qual são narrados os principais acontecimentos de sua vida e até 

então num poema dividido em onze partes: “Cabeludinho”.  O segundo pilar é o 

regionalismo – linguagem coloquial, costumes locais –. o que impregna de 

verossimilhança a representação do Pantanal. Por fim, temos o resgate de pessoas 

“desimportantes” que fizeram parte da infância de Cabeludinho e que se tornaram 

mitos pessoais do início de sua vida. Tentaremos mostrar que esses três elementos 

são primordiais na rememoração do lugar, uma vez que, faltando um deles, há a 

inviabilização de reviver a própria infância e que a sua primeira produção já traz os 

traços essenciais de sua obra. 

No segundo capítulo, “A tensão entre os espaços”, faremos uma análise 

das representações que os espaços podem assumir dentro dos estudos literários e, 

a partir daí, observaremos Face Imóvel e Poesias. É nessas produções onde mais 

podemos entrar em contato com o universo urbano, embora haja também a 

presença do Pantanal. Justamente por isso dá-se a tensão entre os espaços. Aqui, 

tentaremos observar como cada espaço repercute na noção de infância e como 

cada um influencia no processo de criação do poeta, já que através da discussão 

referente aos lugares, percebemos várias outras tensões: infância x fase adulta; 

erros criativos x vocabulário erudito; regionalismo x universalismo. Também 

tentaremos entender como esse fenômeno é encerrado e por que o Pantanal é o 

vencedor desse embate. 

No terceiro capítulo, “Estética da Ordinariedade”: os fragmentos da 

infância e de si mesmo”, iremos nos ater às demais produções após o choque entre 

os espaços, porque acreditamos que a partir da quarta obra (Compêndio para uso 

dos pássaros), há uma espécie de segunda fase barrense, que se volta totalmente 

para o Pantanal e, consequentemente, para a puerícia. Tentaremos mostrar que a 

infância não é só uma temática, mas faz parte do próprio processo de criação 

artístico de Manoel de Barros em direção ao ínfimo, aos pequenos bichinhos e 

coisas do chão pantaneiro. 

O estudo que aqui se apresenta só existe, porque primeiramente houve 

um encantamento ímpar quando entramos em contato com a obra do poeta ainda 
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nos semestres iniciais da Graduação. Coincidência ou destino? Se tivéssemos 

faltado àquela aula, será que este trabalho seria possível?  
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CAPÍTULO 1 – A RECONSTRUÇÃO DO PAÍS DA INFÂNCIA 

 

1.1 – MANOEL DE BARROS: O POETA DA INFÂNCIA 

Em 1937, nasce Cabeludinho “Sob o canto do bate-num-quara”, 

realmente “bem diferente de Iracema” que teve a beleza melodiosa da jandaia 

sempre como companheira. Daí, a justificativa da “pouquíssima poesia” e da 

“insuficiência do canto” (BARROS, 2010, p. 11). 

Com essas palavras, Manoel de Barros abre o seu livro de estreia 

Poemas concebidos sem pecado (1937) e dá vida a Cabeludinho, seu suposto 

alterego na infância, vivida no Pantanal de Mato-Grosso. “Bate-num-quara” é uma 

expressão que pode denotar ou o labor das lavadeiras de roupa ou uma situação 

que acontece repetidamente. Seria, então, um nascimento comum, ou o de um 

sujeito teimoso? Seria o nascimento de uma poesia repetitiva? É, pois, sob a 

bandeira de uma expressão pitoresca que nasce a poesia do Pantanal de Manoel de 

Barros. Porém, em se tratando do poeta, essa expressão não pode ser observada 

apenas do ponto de vista do registro curioso, mas principalmente do da repetição, 

uma vez que sua obra é um exercício de incansável retomada: “Repetir, repetir – até 

ficar diferente./ Repetir é um dom do estilo.” (BARROS, 2010, p. 300). Dessa forma, 

somos apresentados à poesia de Barros tendo como arautos o regionalismo do 

Pantanal, o tom zombeteiro do Modernismo e a repetição que – para ele – é um 

dom. E o que se repetirá tanto, então?  

Diríamos que seria a vontade de ser criança: “Quando falei um dia que 

não seria capaz de continuar as Memórias Inventadas com as partes da mocidade e 

da velhice, falei que era porque eu só tive infância” (BARROS, 2006, não paginado). 

A vontade de ser criança repercute na resposta dada ao seu editor, que pede ao 

poeta para escrever sua autobiografia numa trilogia. Na verdade, ela foi publicada, 

tendo os sugestivos subtítulos de: A primeira infância, A segunda infância e A 

terceira infância2.  

                                                           
2
  As Memórias inventadas tiveram seus três livros publicados em 2003, 2006 e 2008, respectivamente, pela 

Editora Planeta, de São Paulo. 
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O primeiro livro de Manoel foi feito artesanalmente e somava vinte cópias   

e uma a mais: a vigésima primeira  ficaria com o escritor. Assim, sem grande alarde 

e longe dos holofotes, Barros dá início a sua obra, a qual já conta com mais de vinte 

títulos e é considerada uma das mais importantes no cenário da literatura 

contemporânea brasileira.  

Apesar de ser bastante festejado atualmente, o escritor ficou quase no 

anonimato durante muito tempo. Talvez, sua própria postura de não querer aparecer 

muito e de se isolar no Pantanal tenham colaborado para isso e escondido, por 

décadas, sua escrita do grande público. Certa vez, perguntado se não gostaria de 

fazer parte da Academia Brasileira de Letras, assim respondeu: 

 

Eu, dizer a verdade, não tenho pendências para Academias. Porque me 
parece que elas tiram de nós aquelas irresponsabilidades. Talvez não se 
possa mais ficar de tarde, sentado numa canoa, amortizando o vento. A 
gente fica muito acadêmico. Mas não são todos. Vai daí que pode ser 
também por orgulho. Aquela história de desdenhar honrarias. Estou 
reparando que nesta resposta dei uma volta para disfarçar meu orgulho. Me 
vesti de farrapos. Ficou a bunda de fora. (BARROS, 1991, p. 343) 

 

A verdade é que ou o orgulho ou o isolamento mantiveram sua poesia 

longe dos grandes centros e dela só vai haver uma grande repercussão, graças à 

atuação de Millôr Fernandes, nos anos 80, embora o escritor mato-grossense já 

houvesse sido premiado algumas vezes. Millôr começou a mostrar ao público, em 

suas colunas nas revistas Veja e Isto é e no Jornal do Brasil, os poemas de Manoel 

de Barros.  

Outros nomes ligados ao meio literário como Fausto Wolff (1940 - 2008) e 

Antônio Houaiss (1915-1971) fizeram o mesmo. Os intelectuais, em decorrência de 

recomendações tão abalizadas, iniciaram, então, o conhecimento dos poemas que a 

Editora Civilização Brasileira publicou, em quase a sua totalidade em 1991, sob o 

título de Gramática expositiva do chão – poesia quase toda. Agora, já havia uma 

editora de expressão nacional com grande força mercadológica para divulgar o 

trabalho do poeta cuiabano: e a tiragem, certamente, era bem mais expressiva do 

que os vinte e um exemplares artesanais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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É curiosa a defasagem entre a presença do escritor no circuito editorial e 

seu reconhecimento pela crítica, expresso pela obtenção de títulos, tais como o 

“Prêmio Orlando Dantas”, conferido pela ABL, em 1960, ao Compêndio para uso dos 

pássaros (1960) e o Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal, de 1969, pela 

Gramática Expositiva do Chão (1966).  

Prosseguindo na trajetória literária de Barros, assinala-se, após a 

publicação da Gramática Expositiva do chão, o recebimento, em 1997, do Prêmio 

Nestlé de Literatura, um dos mais consagradores da época, para o Livro Sobre Nada 

(1996) e, logo no ano seguinte, o Prêmio Cecília Meireles (literatura / poesia), 

concedido pelo Ministério da Cultura.     

Atualmente, seus livros vêm sendo publicadas por grandes editoras, como 

a Planeta, de São Paulo e a Record, do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2006, 

Manoel de Barros completou 90 anos de idade e ficou claro o seu prestígio na mídia, 

que explorou seu aniversário, de diversas maneiras, em programas de rádio e TV, 

em âmbito nacional, através de incontáveis homenagens. Em 2009, foi produzido Só 

dez por cento é mentira: a desbiografia oficial de Manoel de Barros, documentário 

dirigido por Pedro Cezar com apoio da PETROBRAS. Em 2010, foi publicada a sua 

Poesia completa, dessa vez pela Editora Leya, de São Paulo.  

Certamente, a fortuna crítica do poeta ainda é pequena, uma vez que sua 

obra só foi se estabelecer no cenário nacional a partir da década de 80. Alfredo Bosi 

(1936), reportando-se ao programa da “geração de 45”, destaca que em 1951, 

Fernando Ferreira de Loanda fez um balanço das novas tendências que surgiam na 

poesia nacional, constante no Panorama da Nova Poesia Brasileira. Dentre os 

nomes que despontavam, temos Alphonsus de Guimaraens Filho, Péricles Eugênio 

da Silva Ramos, João Cabral de Melo Neto, Paulo Mendes Campos, Hélio 

Pellegrino, Ledo Ivo, Manoel de Barros, entre outros. Apesar de estar figurando ao 

lado de grandes escritores, por um longo tempo, as referências, ao poeta, se 

limitaram a breves citações de sua obra em antologias importantes. O próprio Bosi, 

na sua História Concisa da Literatura brasileira, não lhe dá grande relevância, 

inclusive numa seção chamada “Poesia ainda”, destinada ao capítulo “Tendências 

contemporâneas”, o historiador faz alusão a vários escritores e, antes de citá-los, 
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desculpa-se, sabendo que omitirá algum: “A messe não é pequena; e as omissões, 

involuntárias.” (BOSI, 2006, p. 485)  

Manoel de Barros não é citado. Talvez, Bosi tenha preferido enquadrá-lo 

na “geração de 45” a afirmar que ele seria um poeta de décadas mais recentes. 

Sobre isso, o próprio escritor se reporta numa entrevista: 

 

Acho que não pertenço à Geração de 45 senão cronologicamente. Não sofri 
aquelas reações de retesar os versos frouxos ou endireitar sintaxes tortas. 
A mim não me beliscava a volta ao soneto. Achava e acho ainda que não é 
hora de reconstrução

3
. (BARROS, 1991, p. 308) 

 

Enquadrar e classificar sempre é um problema e também uma forma de 

engessar, restringir, porém, parece que a crítica ainda não delineou quais seriam a 

verdadeira importância e o verdadeiro espaço ocupado por Manoel de Barros nas 

letras nacionais. O próprio escritor não se vê como adepto da “hora de 

reconstrução”. É claro que ainda nos faltam muitos estudos para que possamos 

entender sua poesia na inteireza.  

A crítica especializada é, sem dúvida, um veículo que pode fortalecer e 

divulgar a obra do escritor. Nos últimos anos, já podemos contar com algumas 

dissertações de mestrado e teses de doutorado em diferentes áreas do 

conhecimento sobre sua poesia, como, por exemplo, o ensaio de Tânia Maria de 

Araújo Lima, Manoel de Barros ou a poética da ordinariedade, dissertação de 

mestrado, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal 

do Ceará, em 2001; Despalavras de efeito: o silêncio em Manoel de Barros, de Júlio 

Galharte, trabalho defendido como dissertação de mestrado em 2007 no Programa 

de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada da USP; Manoel de 

Barros: o demiurgo das terras encharcadas – educação pela vivência do chão, de 

Cristina Campos, defendida em 2007 como tese de doutorado, vinculado à Área de 

Cultura, Organização e Educação da USP e, posteriormente, publicada como livro 

em 2010; Manoel de Barros: peraltices e traquinagens com a palavra poética, de 

                                                           
3
 Em 1991, a Editora Civilização Brasileira publicou Gramática expositiva do chão (poesia quase 

toda), exemplar que reunia não só a produção do poeta até então, mas várias entrevistas concedidas 
a diferentes pessoas. Esclarecemos, então, que todas as entrevistas que não receberem chamada 
especial estão contidas no referido livro.   
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Bianca Costa, dissertação defendida em 2010, no Programa de Pós-graduação em 

Letras da UFC; A educação pela infância em Manoel de Barros, de Giselly 

Peregrino, defendida, no mesmo ano, como dissertação de mestrado no Programa 

de Pós-Graduação em Letras da PUC-Rio. Esses são exemplos representativos da 

crítica sobre a produção literária do autor.   

Além disso, há uma gama de entrevistas concedidas pelo autor à mídia 

impressa e digital e vídeos que divulgam e espalham seus textos pela internet, como 

os encontrados no Youtube, onde podemos ter contato com poemas seus 

musicados e cantados. O cantor Luiz Melodia e o ator Pedro Paulo Rangel foram 

alguns dos que emprestaram suas vozes à poesia de Manoel, aquele cantando os 

versos; este, recitando-os a partir de uma seleta, em que Manoel e o ator se 

revezam no dizer a fala poética.  

Com todos esses aportes, no entanto, a bibliografia passiva ainda é 

diminuta e isso já justificaria o estudo da obra de Barros com o intuito de fazê-la 

mais presente ainda nos meios intelectuais e acadêmicos. Não podemos 

simplesmente fechar os olhos para um poeta que vem cada vez mais ganhando 

destaque nacional e internacional, pois já há livros seus publicados em Portugal, na 

Espanha, na França e na Alemanha4. Enfim, prêmios, publicações internacionais, 

antologias organizadas por grandes editoras, bem como a relativa atenção do 

público acadêmico. Vários são os motivos para que nos debrucemos alegremente, 

incansavelmente, repetidamente, ou melhor, “sob o canto do bate-num-quara”, a fim 

de verificarmos como essa extensa obra, que se iniciou em 1937 e que ainda está 

em desenvolvimento, se situa e se mantém no cenário literário contemporâneo. 

Já sabemos que o regionalismo, a galhofa modernista, a repetição e a 

infância são elementos fundamentais anunciados na fonte, no nascimento de sua 

poética. A crítica, incansavelmente, voltou-se para as obras mais recentes do 

escritor – talvez tenham sido também as de maior sucesso editorial, porém, o nosso 

olhar é dirigido, principalmente, para as três primeiras: Poemas concebidos sem 

                                                           

4
Das Buch der Unwissenheiten - Edição da revista alemã Akzente (1996); Encantador de palavras - Edição 

portuguesa (2000); Todo lo que no invento es falso - Antologia na Espanha (2000); Les paroles sans limite - 

Edição francesa (2003); Riba del dessemblat. Antologia poètica - Edição catalã (2005, Lleonard Muntaner, 

Editor). 
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pecado (1937), Face imóvel (1942) e Poesias (1956). Por que as três primeiras? 

Certamente, nos contaminamos de Barros que possui vontades primitivas 

(BARROS, 2010, p. 463): “Eu queria pegar na semente das palavras”. Achamos que 

se entendêssemos melhor a semente, acabaríamos sabendo os porquês dos 

movimentos do tronco, das ramificações e, consequentemente, dos frutos, apesar do 

que o próprio poeta nos diz: “Poesia não é para compreender mas para incorporar/ 

Entender é parede: procure ser uma árvore” (BARROS, 2010, p. 178). Parede ou/e 

árvore, entendendo ou/e incorporando, tentamos encontrar, quem sabe, de onde 

vem essa semente tão poética. Difícil é dizer que não seremos “parede”, pois todo 

trabalho analítico busca compreender, dissecar e, quanto a isso, pedimos perdão ao 

poeta que, certa vez, afirmou: 

 

Poesia está sempre no escuro regaço das fontes. Sofro medo de análise. 
Ela enfraquece a escureza das fontes (...). Desses grandes poetas, que 
admiro e leio com devoção, eu não faria análise nunca. (...). A grande 
poesia há de passar virgem por todos os seus estupradores. (BARROS, 
1991, p. 318). 

 

Lendo essa opinião tão fortemente contundente sobre os críticos, fica, 

pelo menos, a certeza enunciada pelo próprio poeta de que a grande poesia 

continuará virgem e, é claro, sabemos que a sua é grandiosa. Ser “árvore”. Em 

árvore, talvez, já nos tornamos desde o dia em que perdemos o sono, naquela aula 

de Teoria da Literatura II. 

As três primeiras obras possuem uma particularidade: tanto a temática: 

regional – pantaneira –, como a urbana – carioca – aparecem de modo que chegam 

a causar o que chamamos de tensão entre os espaços. O intrigante é que, após a 

terceira obra, Poesias, esse embate entre os espaços desaparece e o Pantanal 

estabelece-se como o único espaço da criação do autor.  

Esse fenômeno já fora diversas vezes explorado pela crítica. Berta 

Waldman, no prefácio para a edição da Gramática expositiva do chão – poesia 

quase toda – afirma que essa particularidade se dá por conta de um sentimento 

antitético existente no poeta: 
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Se a paisagem até então oscila entre a cidade (Rio de Janeiro) e o 
Pantanal, porque ainda se confrontam no espírito do poeta experiências 
díspares, se a linguagem recorre ainda a um léxico urbano onde se inclui o 
mar, a escolha do Pantanal instituirá daí para frente a poética “porosa”, 
desregrada e auto-referente, onde para conhecer as coisas será preciso sê-
las. (BARROS, 1991, p. 20). 

 

Como se trata das primeiras obras, talvez, o sentimento de dualidade 

ocorra por causa de uma indefinição poética, isto é, de uma busca por uma dicção, 

por uma identidade léxico-temática. O certo é que o Pantanal é escolhido, saindo 

vencedor, ofertando a matéria primordial para que o poeta continue escrevendo seus 

versos.  

É interessante perceber que a figura do espaço pantaneiro se fortifica de 

tal forma que Waldman conceitua o modelo operativo da obra, após o fim do choque 

entre o universo urbano e o rural: “poética porosa”. Tânia Lima também percebeu 

uma transformação no poetar de Manoel, após a volta ao ambiente pantaneiro, 

considerando-a fundamental no sentido da definição de uma poética5: 

 

O retorno ao ambiente natural ajudará Manoel de Barros no exercício de 
burilar a linguagem, como também na maestria de se deter sobre o 
animismo das imagens campesinas (...). O poeta entra de vez no ambiente 
natural do pântano de onde parece não mais sair. E é a partir desse 
ambiente que Manoel de Barros perfaz seu lento caminho em direção ao 
universo das coisas que não têm valor e, que, por isso mesmo, são muito 
importantes. (LIMA, 2001, p.67)  
 

 

 Agora, o importante é verificar que temos um pressuposto já bastante 

explorado pela fortuna crítica: um choque de temáticas ocasionado pelos espaços 

que, por conseguinte, gera certa ambivalência na escolha dos dizeres e dos 

movimentos condutores de sua poesia.  

                                                           
5
Em sua dissertação de Mestrado (Manoel de Barros ou a poética da ordinariedade), Tânia Lima defende que a 

obra de Barros é “voltada para os objetos mais ínfimos da natureza, elege o traste, o inútil, o ordinário, como 

elementos providos de valor poético.” (2001: 12). Concluindo seu trabalho, ainda ressalta que “Manoel de 

Barros, ao estabelecer uma relação com o universo poético, irmanado à inutilidade, aponta com isso para a 

constante mutação das coisas, nas escolhas de materiais simples, que imprimem um surto inaugural, em sua 

poesia, a partir do inominado e do insignificante.” (2001: 187). Sobre o inominado e o surto inaugural, falaremos 

gradativamente ao longo do nosso trabalho e isso é construído através de uma relação com a puerícia, de onde 

advém uma linguagem adâmica, a qual será mais bem explicada adiante e que ganha corpo ao fim da tensão 

entre os espaços. Quanto ao insignificante, ele já aparece nas primeiras obras do poeta, no entanto, a referida 

“poética da ordinariedade” só se estabelecerá também a partir do fim do embate por nós aludido.      
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Contudo, o que tentaremos mostrar é que a infância é quem vence o 

embate espacial e que o Pantanal se sobressai exatamente por ser atrelado a ela, 

uma vez que foi em Corumbá (MS), onde Manoel de Barros passou os primeiros 

anos de sua vida. Sendo assim – para nós – a “poética porosa”, a “poética da 

ordinariedade” podem equivaler a uma poética da infância. 

Durante nossa pesquisa de iniciação científica (Manoel de Barros e os 

espaços da infância), destacamos, dentro de sua poética, vários traços diferentes 

que são relacionados à puerícia: metapoesia e infância, onde o ato de poetar torna-

se um ato de brincar com palavras: 

 

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 voz de fazer  
nascimentos –  
O verbo tem que pegar delírios. (BARROS, 2010, p.301) 
 
 

Os delírios verbais são uma marca muito forte de Barros, que não só os 

liga à criança, mas também a bêbados e loucos. Seus devaneios linguísticos 

destroem a sintaxe de tal maneira que poderíamos até neles perceber semelhanças 

com os processos estilísticos das vanguardas europeias, como o Cubismo e o 

Surrealismo. De início, o que nos interessa é dizer que o autor se aproveita dos 

“erros” da linguagem infantil para construir uma poesia original, trazendo para os 

poemas falas literais de crianças (BARROS, 2010, p. 95): “Naim remou de uma 

piranha./ Ele pegou um pau, pum!,/ na parede do jacaré.../ Veio Maria-preta fazeu 

três araçás pra mim.” 

Outro ponto relevante da fala poética desse menino peralta é justamente 

o modo como ele trata as pequenas criaturas do chão e os objetos esquecidos no 

lixo. O poeta afirma possuir um carinho pelo inútil, acrescentando que “Todas as 

coisas que podem ser/ disputadas no cuspe à distância/ servem para poesia.” 

(BARROS, 2010, p. 145). Mais uma vez, teremos a infância permeando essa sua 



25 
 

relação com as coisas imprestáveis, razão para dizermos que ela é um instrumento 

de “monumentalização”6 das pequenas e pobres coisas do chão pantaneiro, onde os 

meninos brincam com lixo ou com animaizinhos como as formigas e os caracóis, 

entre outros. 

Sem dúvida, também haverá brincadeiras e travessuras do universo 

infantil, recuperado pela memória, elemento primordial da construção poemática 

com sentimento de infância.  

 Nosso interesse é evidenciar que esses traços – todos ligados 

intrinsecamente ao Pantanal e à infância – ganham mais relevância na obra do 

poeta após o fim do choque entre o campo (Pantanal) e a cidade (Rio de Janeiro). 

Assim é que, neste capítulo partiremos inicialmente para uma reflexão acerca da 

primeira produção do autor: Poemas concebidos sem pecado, obra que acreditamos 

ter por intuito reconstituir o tempo de menino do escritor, e que, por isso mesmo, 

ainda não trará tanto o choque entre os espaços, uma vez que o mundo urbano é 

bem mais presente nas duas produções subsequentes. 

      

1.2 – CABELUDINHO: UM PILAR DA RECONSTRUÇÃO DO PAÍS DA INFÂNCIA 

Como já dissemos, ao estudar a obra poética de Manoel de Barros, 

percebemos que em seus três primeiros livros: Poemas concebidos sem pecado 

(1937), Face imóvel (1942) e Poesias (1947)7 ocorre um choque de temáticas muito 

forte. Especificamente, isso acontece devido à expressiva representatividade que os 

espaços possuem. O Pantanal, lugar onde o escritor passou os primeiros anos de 

vida, simboliza a infância, caracterizada de maneira idílica, onde as brincadeiras ao 

ar livre criaram uma aura de paraíso, através do contato como os bichos e com a 

gente simples e nobre do interior. No entanto, o menino pantaneiro, metamorfoseado 

em eu-lírico, geralmente, mostra-se numa condição de negação e – por meio de 

poemas-piada e de grande ironia – revela-nos uma trajetória parecida à de 

                                                           
6
 Este é um termo cunhado pelo poeta, embora o tenhamos usado na forma nominal, em vez de sua apresentação 

verbal: “Com esta mania de grandezas/ Hei de monumentar as pobres coisas do chão mijadas de orvalho” 

(BARROS, 2010, p.343). 
7
 A obra completa do autor foi lançada no volume BARROS, Manoel de. Poesia Completa. São Paulo: Leya, 

2010. Todas as vezes que nos referirmos a alguns desses livros, a partir de agora, colocaremos somente as 

iniciais: PCSP (Poemas concebidos sem pecado), FI (Face Imóvel) e PO (Poesias). 
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Macunaíma. Por que, então, teria ele essa atitude, uma vez que o Pantanal pode ser 

o seu porto seguro? Essa é uma tensão do texto que pretendemos entender melhor 

ao longo do nosso estudo. 

  O Rio de Janeiro, cidade para a qual o poeta se deslocou no intuito de 

se formar em Direito, representa a idade adulta e assume um caráter negativo por 

ter uma conotação oposta à do Pantanal, pois, nos poemas, o Rio está ligado à 

complicada vida do mundo capitalista urbano, o qual impõe uma velocidade 

desesperada a tudo e modifica as relações do homem face às coisas, e onde a 

pressa corrompe a possibilidade de aprofundamento dos relacionamentos humanos, 

que a cada dia se tornam mais efêmeros, em encontros voltados para as 

oportunidades da vida. Assim, temos uma tensão entre rural e urbano. Isto se deve 

ao fato de o menino sair de sua cidadezinha do interior e ter que enfrentar a 

complexidade da cidade grande. Não pretendemos, porém, construir nenhum 

conceito maniqueísta e de ordem fechada e acabada: o rural sempre e somente 

como utópico, o urbano como atópico. Veremos, no próximo capítulo, que a mesma 

espacialidade pode expressar sentidos antitéticos, no entanto – para o nosso estudo 

– a intenção é a de tentarmos mostrar que, de uma maneira geral, na poética do 

autor em questão o campo se mostra positivo e a cidade negativa. 

Procuraremos sim entender os germes da produção do poeta e o que 

levou a esse embate espacial, levantando os seguintes questionamentos: seria uma 

busca de identidade poética ou o fato de as três primeiras obras terem surgido 

durante o período em que o autor morava no Rio de Janeiro? Dessa forma, qual é a 

significação efetiva da categoria espaço no texto poético de Manoel de Barros? 

Veremos como a infância tornou-se um tema de peso, ganhando uma significação 

robusta dentro de sua obra, na medida em que, após o terceiro livro, PO, o Pantanal 

– atrelado à aurora – é quase que soberano em sua poesia e não encontramos mais 

o choque de universos. E é exatamente isso o que nos intriga, pois é como se a obra 

de Barros se desprendesse totalmente do que chamamos de tensão entre os 

espaços e partisse para o que – em sentido lato – seria uma espécie de segunda 

fase de sua poética. Sobre isso, diz Lima (2001, p. 66): 
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O poeta retorna de vez ao meio natural como uma forma de resgatar a 
tempo a simplicidade da vida rural. A partir daí, o que se observa é que 
Manoel de Barros abandona de vez a temática urbana e se embrenha em 
uma linguagem voltada para as coisas ínfimas da natureza que em cada 
livro se apresenta de forma cada vez mais frequente à dimensão de 
exemplaridade que essa tem em sua vida e em sua poesia. 

  

Tal afirmação nos induz a levantar mais questionamentos, partindo do 

pressuposto de que o poeta passa a destacar outra dimensão, o espaço temporal: a 

aurora, a infância, e não mais o exclusivamente físico. Como, então, uma obra 

extensa – que se iniciou em 1937 e ainda está sendo desenvolvida – se comporta 

em termos de apresentação? Quais temáticas e movimentos atravessam sua 

construção do início ao fim? Qual seu fio condutor? Seria a infância o principal 

Leitmotiv de sua poética? Há realmente uma ruptura que se inicia com a quarta obra 

do autor? O que permanece de uma fase para a outra?  

  Sendo assim, para iniciar a nossa análise, iremos nos ater, neste 

capítulo, somente à primeira obra: PCSP. Através de poemas que seriam 

supostamente autobiográficos, de poemas ligados ao regionalismo pantaneiro e do 

resgate de personagens típicos do lugar, Manoel de Barros reconstrói a sua infância 

e o Pantanal de seu tempo por meio de flashbacks. Em um primeiro momento, 

acompanharemos os poemas autobiográficos, que fazem uma viagem do 

nascimento do personagem até a entrada na fase adulta. E, por último, veremos 

como é feito o resgate de várias pessoas que fizeram parte da infância do autor. 

Com esses pilares, Manoel de Barros dá sustentáculo à reconstrução do “país da 

infância”, pois, segundo Gaston Bachelard (1884-1962): “Quando, na nova casa, 

voltam as lembranças das antigas moradias, viajamos até o país da infância Imóvel, 

imóvel como o Imemorial.” (BACHELARD, 1993, p. 25). A nova casa era o Rio de 

Janeiro, lugar onde o poeta estava morando quando publicou PCSP (1937) e a 

antiga moradia é o Pantanal de Corumbá (MS), o “país da infância”.  

É importante salientar que em PCSP, não haverá ainda uma forte tensão 

espacial como em FI e em PO, uma vez que – como já destacamos – o que ocorrerá 

é uma tentativa de trazer de volta, através da memória, o Pantanal sul-mato-

grossense. Por isso, preferimos optar por trabalhar com estas obras separadamente 

debruçando-nos, no segundo capítulo, sobre as outras duas.   



28 
 

Todavia, antes de começarmos a examinar a obra do poeta, são 

necessárias algumas considerações, porque é preciso dizer que o nosso objeto de 

estudo é a poesia narrativa e, dessa forma, teremos tanto aspectos do gênero lírico 

como do narrativo, ou seja, temos a consciência da hibridação dos gêneros. Os 

textos de Manoel de Barros são líricos em relação ao tratamento metafórico que ele 

dá à construção de suas imagens e da forte subjetividade encontrada em seus 

poemas. Como diz Friedrich Hegel (1770-1831), a poesia lírica é: 

 

a maneira como a alma, com seus juízos subjetivos, alegrias e admirações 
dores e sensações, toma consciência de si mesma no âmago deste 
conteúdo. Com efeito, o que interessa antes de tudo é a expressão da 
subjetividade como tal, das disposições da alma e dos sentimentos, e não a 
de um objeto exterior, por muito próximo que seja. (HEGEL, 1964, p.296)

8
 

 

Em se tratando, então, do exposto por Hegel, vejamos o quanto é 

subjetivo o trecho: “De tudo haveria de ficar para nós um sentimento/ longínquo de 

coisa esquecida na terra - / Como um lápis numa península.” (BARROS, 2010 p. 

331). É notório o tom particular do tratamento dado à solidão e ao isolamento. A 

figura minúscula de um lápis esquecido numa extensão de terra considerável pode 

ser tomada como uma evidência dessa ligação visceral entre os seres. E todo esse 

caráter próprio e original é mesclado a uma espécie de autobiografia poética, onde o 

autor faz uma pequena narração de fatos importantes de sua vida. Daí, dizermos 

que iremos trabalhar com a poesia narrativa. Portanto, se há narração, há, 

consequentemente, os elementos da enunciação narrativa: o tempo, os 

personagens e, principalmente, o espaço. Massaud Moisés, em seu A Análise 

literária, defende que o espaço não possui importância dentro da poesia, mas, por 

uma questão óbvia, acreditamos que ele estava se referindo somente à poesia em 

si, pura e não à narrativa:  

 

É que, como vimos, a poesia se compõe de “atmosferas”, ou de uma 
sucessão de sistemas metafóricos, apenas localizados no espaço do poema 
(por sua vez impresso no papel), mas fora de qualquer geografia física. A 
poesia não remete para lugar algum, nem se situa em espaço algum: é a-

                                                           
8
 Ver ainda sobre a questão: Conceitos fundamentais da Poética, em que Emil Staiger associa o gênero lírico à 

recordação e ao tempo presente, pois o eu recupera constantemente as “atmosferas” vividas no passado. A 

infância seria uma dessas fontes de atualização do tempo passado.    
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geográfica. (...) Portanto, a análise do texto poético não se preocuparia com 
o tempo, nem com o enredo, nem com o espaço... (MOISÉS, 2005, p.45)  

 

Entendemos que a observação acima se aplica a outro tipo de 

circunstância que certamente difere da nossa perspectiva, pois, para nosso 

propósito, a categoria do espaço assume papel fundamental. Se essa citação fosse 

válida para toda e qualquer poesia, nosso estudo não teria sentido algum, já que o 

nosso olhar está voltado para a categoria do espaço.  

Adentrando o universo pantaneiro de PCSP, obra de estreia do autor, 

podemos afirmar que o livro é a rememoração de todas as auroras do poeta. A obra 

é dividida em três grandes poemas: “Cabeludinho”, o qual é subdividido em onze 

partes que trazem uma espécie de autobiografia do poeta; “Postais da cidade”, que 

reconstrói certos lugares de Corumbá; “Retratos a carvão”, que traz de volta 

pessoas que fizeram parte da infância de Nequinho – apelido carinhoso dado ao 

escritor pelos familiares. É a primeira produção, mas já mostra – como o próprio 

poeta diz em entrevista ao Jornal O Estado de S. Paulo – a forte ligação de sua 

poesia com a infância, a principal força de sua poética:  

  

Quase sempre o primeiro livro é embrião dos outros. Eu estava ainda 
escondido na infância e a palavra me achou lá. A palavra até hoje me 
encontra na infância. Do primeiro livro para cá, devo ter evoluído no 
descaramento com que uso as palavras. (...). Então, o que mudou em mim 
do primeiro para os outros livros foi que fiquei mais íntimo das frases. 
(JANSEN, 1995, Caderno 2, p. 1.) 

 

Essa declaração serve para nós como um norte, uma vez que 

pretendemos apreender como sua obra se apresenta na totalidade, ou seja, nossa 

ambição é saber qual o seu fio condutor. Mas, pelo que podemos observar, a 

infância é a resposta. Agora, é verificar como ela se apresenta no decorrer da 

poética do autor. 

Assim, vejamos o início da jornada e como a palavra encontrou o poeta 

em sua infância. “Cabeludinho” é o poema que nos mostra o nascimento de um 

menino peralta que cresceu subindo em árvores, tomando banho de rio, vendo a 

atrapalhação das formigas, correndo de pé no chão e aprendendo a fala brejeira dos 
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mais velhos. Sobre esse texto, é importante atentar para o que diz Miguel Sanches 

Neto, estudioso de primeira hora da obra de Manoel de Barros:  

 

Poemas concebidos sem pecado é um livro autobiográfico. No seu 
principal poema, “Cabeludinho”, o poeta conta a história, do nascimento à 
mocidade. Este é um longo texto que se refere aos fatos essenciais da vida 
do menino de interior. Divide-se em onze partes não intituladas, mas que 
representam os seguintes passos: 1. Nascimento, 2. Primeira paixão, 3. 
Jogos infantis, 4. A partida, 5. A escola, 6. Correspondência familiar, 7. 
Iniciação à poesia, 8. Iniciação sexual, 9. A academia, 10. O retorno do 
bugre e 11. Situação atual. O poema representa, em essência, os 
principais itinerários da vida de Cabeludinho, do nascimento no Pantanal 
até o curso universitário no Rio de Janeiro, revelando um forte sentimento 
de perda. (SANCHES NETO, 1997 p. 6) 

 

O poeta apenas enumera os textos. Sanches Neto é quem dá essas 

designações esclarecedoras para cada um deles. Até a quarta parte, o menino ainda 

se encontra no Pantanal. Da quinta em diante, vai ser mostrada a sua ida para a 

cidade grande e o que de importante acontece por lá em sua vida. É comum que a 

maioria das famílias abastadas do interior encaminhe seus filhos para centros 

urbanos a fim de dar-lhes um melhor grau de instrução. Primeiro, ele vai a um 

internato em Campo Grande; depois para o Rio de Janeiro, onde ficou até se formar 

em Direito. No final da citação acima, há a afirmação de que Cabeludinho demonstra 

um sentimento de perda. Mas por que isso acontece? Seria por conta da perda da 

infância tanto temporal como espacialmente, já que ele estava agora longe do 

Pantanal? Como se dá, então, todo esse processo? O nascimento do menino peralta 

poderá ser um bom começo para seu deslindamento: 

  

Sob o canto do bate-num-quara nasceu Cabeludinho  
bem diferente de Iracema 
desandando pouquíssima poesia 
o que desculpa a insuficiência do canto 
mas explica a sua vida 
que juro ser o essencial 

 
-- Vai desremelar esse olho, menino! 
-- Vai cortar esse cabelão, menino! 
Eram os gritos de Nhanhá. (BARROS, 2010, p. 11) 
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Apesar de vir ao mundo sob uma espécie de estatuto do “gauche9” e sem 

discurso forte, a infância de Cabeludinho não é torta e ele não a passa “sozinho 

entre mangueiras”. Pelo que veremos mais adiante, a condição negativa acontecerá 

quando o garoto pantaneiro entrar em contato com o universo urbano. Como se 

explicaria, assim, esse pouco caso a respeito de sua vinda ao mundo? A ironia e o 

tom galhofeiro serão um timbre da poética do autor que sofreu forte influência dos 

modernistas das fases iniciais, principalmente a de Oswald de Andrade. Além disso, 

Sanches Neto (1997, p. 6) intui na trajetória de Cabeludinho uma semelhança com 

Macunaíma: “Há neste personagem biográfico uma ‘“impulsão macunaimática’”. A 

própria trajetória de Cabeludinho sugere o parentesco com o personagem de Mário 

de Andrade: sai da longínqua Corumbá [MS] para a capital federal.”  

A linguagem coloquial presente acima é também uma idiossincrasia 

manoelina, fortalecendo a pintura da gente simples do campo, no entanto, o 

vocabulário escolhido por Barros não é meramente um recurso para melhor 

reconstruir seu passado. Ele, como já disse em entrevista, estudou muito a nossa 

língua para poder errá-la “no dente”. Esse primitivismo na poesia de Manoel de 

Barros é proposital, tratando-se, primordialmente, da espontaneidade do 

pensamento como artifício para entrever o estado não nomeado das coisas, questão 

que será desdobrada em outro ponto desta pesquisa.  

Porém, analisando sua obra inicial, podemos ver que há certa formação 

clássica em suas veias, característica pouco discutida nos estudos que tivemos 

acesso. Manoel de Barros apresenta um vocabulário ao gosto clássico, de influência 

parnasiana, entretanto, a seleção vocabular revela, antes, uma relação 

problematizadora do tradicional e do canônico, como a levada a efeito pela estética 

modernista. Nesse livro, aparecem várias referências ao léxico erudito, a exemplo de 

palavras e expressões como “soneto”, “Grécia de Péricles”, “hexâmetros”, “cítaras”, 

“éolicas harpas”, “Clitemnestra", “inspiração”, “lírica”, “Musa”. Essas referências 

convivem com o vocabulário prosaico que o poeta busca nos simples e humildes do 

Pantanal. E, para cada uma daquelas construções eruditas, o poeta contrapõe 

palavras e sintagmas de sua realidade cotidiana e popular: o “soneto”, que carreia 

                                                           
9
 O termo “gauche”, visceralmente ligado à lírica de Carlos Drummond de Andrade, aqui é utilizado em uma 

conotação mais livre, sem a carga existencial sugerida pelos versos do poema mineiro. Ver sobre o assunto: 

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Drummond, o gauche no tempo. Rio de Janeiro: Lia, Editor em 
convênio com o INL/MEC, 1972. 
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pra junto de si a “inspiração” e a “lírica é “sonetos de dor de corno”, em lugar de 

“cítaras”, viola; para “Clitemnestra”, “Petrônia lavadeira”, e a “Musa” agora sabe 

“asneirinhas” e está muito mais para “mulher da vida” do que para uma idealidade 

mitológica.  

E, para finalizar, o poeta escreve que “nenhuma cidade disputará a glória 

de me haver / dado à luz”, como acontecia, muitas vezes, com os heróis clássicos10. 

Isso tudo, no entanto, consiste num jogo parodístico de tradução modernista. 

Também o primeiro amor nos é mostrado através de um tom humorístico: 

 

Um dia deu de olho com a menina  
com a menina que ficou reinando 
 na sua meninice 
........................................................ 
Dela sempre trazia novidades: 
 – A ladeira falou pro caminhão: “pode me  
descer de motor parado, benzinho...” 
Era o pai dela no guidão. (BARROS, 2010, p. 11) 

  

Esse fragmento é da segunda parte, chamada “Primeira paixão”. A marca 

do primeiro amor não poderia ficar de fora dessa autobiografia pura, sem pecado. 

Sem pecado, no sentido da realidade genésica, de antes da queda. É importante 

perceber que os momentos vividos no Pantanal são, geralmente, felizes, porém, à 

medida que Cabeludinho cresce e tem que se distanciar, exilando-se do lugar de 

origem, ele passa a sofrer.  

Jacques Le Goff (1924), em seu livro História e Memória, traz uma 

abordagem a respeito das Idades Míticas, que são épocas excepcionalmente felizes, 

sem proibições ou impedimentos de tipo algum. Seu estudo constitui um panorama 

privilegiado das ideias sobre o tempo, a história e as sociedades perfeitas. 

Consoante Le Goff, essas idades, geralmente, ou aparecem no início dos tempos – 

o paraíso de Adão e Eva – ou no final dos tempos: a promessa da vida eterna após 

o retorno de Cristo no Apocalipse. A descrição e a teoria destas Idades Míticas 

encontram-se, em primeiro lugar, nos mitos, depois nos textos religiosos e filosóficos 

e, por fim, nos textos literários. No capítulo “Idades Míticas”, é mostrado como o 

                                                           
10

 Homero e Camões são disputados por cidades, as quais querem para si a honra de tê-los como filhos ilustres. 
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conceito dessa Idade de Ouro foi desenvolvido desde a Antiguidade até a 

Modernidade. 

Para que a vivência de uma Idade de Ouro se concretize é preciso que 

haja um espaço ideal, idílico, perfeito, onde existam todas as condições de felicidade 

possíveis, em outras palavras, condições, se não inconcebíveis, pelo menos difíceis, 

para o mundo real. De acordo com Le Goff (2003, p. 286-287), nesse caso, tempo e 

espaço se interligam intimamente:  

 

Sublinhe-se desde já que o mito implica quase sempre uma localização 
simultânea no tempo e no espaço. Impõe-se uma primeira distinção: a que 
existe entre os paraísos terrestres e os paraísos extraterrestres, geralmente 
situados no céu. Quanto aos paraísos terrestres, é necessário distinguir os 
imaginários e os outros. Entre os primeiros, alguns foram ficções voluntárias 
e conscientes, próximas da utopia (como a Atlântida, de Platão); outros 
foram considerados como tendo realmente existido (por exemplo, as ilhas 
bem-aventuradas, quer se trate da “Terra sem Mal” dos guaranis, quer das 
ilhas paradisíacas da Antiguidade greco-latina, ou das geografias do 
Ocidente medieval). Com o Renascimento europeu voltar-se-á uma página 
ao tentar identificar a terra da Idade do Ouro com regiões reais (mito 
paradisíaco da América).      

 

A intenção não é tentar mostrar a infância da obra de Barros como uma 

Idade Mítica e, consequentemente, o Pantanal como um lugar utópico, embora de 

alguma forma, possamos ver certos traços de semelhança, uma vez que a aurora 

construída na obra do poeta é, em muitos momentos, feliz e o Pantanal propicia 

essa situação. O que nos faz citar Le Goff é a prova de que o homem e, 

consequentemente, várias áreas do saber (História, Filosofia, Antropologia, 

Sociologia) pensam a dimensão espacial e com ela se preocupam, tendo em vista 

que ela pode ser um dos elementos essenciais para mudar a condição de um 

indivíduo ou de um povo. Platão, além de ter vislumbrado a idílica Atlântida, também 

construiu a cidade ideal, sua polis, em A República. Seria inverossímil construir uma 

planificação de felicidade plena num lugar obscuro: “O paraíso da Idade do Ouro é, 

por vezes, um jardim, muitas vezes uma ilha e raramente uma montanha.” (LE 

GOFF, 2003, p. 287).  

Em se tratando das diferenças entre campo e cidade e o mito da Idade do 

ouro, Le Goff também aponta uma preferência por um dos espaços. Quando trata da 

formação do conceito de Idade Mítica na tradição judaico-cristã, ele mostra 
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explicitamente que o campo seria o lugar ideal para a consumação da alegria (LE 

GOFF, 2003,  p. 306): 

 

Ao ideal naturalista, ecológico, e primitivo da Idade do Ouro tradicional, 
estas religiões opõem uma visão urbana da futura Idade do Ouro. Podemos 
encontrar vagos antecedentes desta concepção urbana da eterna morada 
dos eleitos em Isaías, depois do Apocalipse, na versão yahwista da 
Gênese, na qual se fala da cidade de Assur, banhada pelo Tigre, terceiro rio 
do Paraíso, e nos textos babilônicos em que Marduk, criando o mundo, 
constrói Babilônia, Nippur, Uruk, e, explicitamente, a “Cidade”.  
 

  
É perceptível, como tal, a noção de que textos doutrinários antigos já 

espelham a contradição entre rural e urbano. A literatura também traz, 

explicitamente, essa dicotomia desde muito tempo. Ao escrever As Bucólicas, 

Virgílio faz claras alusões ao caráter benfazejo do universo campestre e até convida 

os cidadãos romanos a deixarem a cidade e procurarem a “Aurea Mediocritas”, ideal 

de vida primitivo, sem exageros e luxos. 

Assim como a Literatura já anotou diversas referências acerca da 

infância, ela também traz uma infinidade de textos ao longo dos séculos que têm 

como tema central e matéria a vida no campo: o bucolismo, termo que está 

intimamente ligado a subgêneros literários: o idílio, a égloga, entre outros. Teócrito 

(século III a. C.), poeta grego, é sem dúvida um mestre em se tratando de 

bucolismo. Posteriormente, tivemos Virgílio (séc. I a.C.) que, tudo leva a crer, teve 

contato com a obra do bucólico helênico:  

 

Em Roma, o poeta helênico encontrou em Virgílio (séc. I a. C.) um discípulo 
inspirado, que não só lhe adotou o padrão como o enriqueceu com aspectos 
novos, oriundos de um talento raro para o ofício de versejar e uma 
privilegiada sensibilidade. Virgílio intitulou de Bucólicas os seus poemas em 
torno de situações campestres, e por vezes de églogas, ou seja, seleção, 
antologia: com isso, as palavras e expressões “idílio”, “égloga”, “poesia 
pastoril” e “poesia bucólica” tornaram-se equivalentes. (MOISÉS, 2004, p. 
230) 

 
 

Esses subgêneros podem ser vistos em diversos momentos dentro da 

tradição literária ocidental, ora com mais força, ora com menos, todavia, o campo 

como locus amoenus ainda não deixou de ser referencial do eu-poético. É na 
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Renascença (Classicismo) e no Arcadismo (Neoclassicismo), onde encontramos 

uma maior força do bucolismo, uma vez que esses períodos tiveram como pedra 

fundamental a revivescência da Antiguidade clássica, através dos adeptos da 

longeva tradição lírica greco-romana.  

E quanto à poesia narrativa de Manoel de Barros? Ela seria bucólica na 

concepção clássica? De certa forma, todos os gêneros que se apóiam em temáticas 

campestres findam por possuir pontos de conexão, embora seja necessária uma 

grande cautela para não atropelar os estágios temporais de sua produção e 

recepção, além das próprias especificidades do ponto de vista verbal e simbólico.  

Nesse particular, Machado e Pageaux (1988) corroboram nosso pensamento: “Note-

se que um tema tratado na época da Renascença, por exemplo, não pode ter a 

mesma expressão literária que na época romântica.” (MACHADO; PAGEAUX, 

p.118). 

Vítor Manuel de Aguiar e Silva, ao tratar da história do romance, 

esclarece-nos o que seria o romance pastoril – muito difundido no período 

renascentista – o qual foi influenciado por Teócrito e Virgílio. Da passagem que 

transcreveremos, podemos aproveitar as características fundamentais do bucolismo, 

destes poetas clássicos, destacadas pelo autor para respondermos à questão 

anteriormente formulada:  

 

No período renascentista, alcançou grande voga o romance pastoril, forma 
narrativa impregnada da tradição bucólica de Teócrito e Virgílio (...). O 
romance pastoril no qual a prosa se mescla com o verso, é uma forma 
narrativa marcadamente culta: os seus pastores, movendo-se numa 
natureza idealizada ou fabulosa, estão apenas nominalmente ligados à vida 
da pastorícia, revelando-se antes como personagens de requintada 
sensibilidade e cultura que discorrem, em cenas não raro saturadas de 
simbolismo, sobre múltiplos problemas do homem, desde o amor, em geral 
conceituado e analisado neoplatonicamente, até às servidões e hipocrisias 
da vida social historicamente concreta, ante a qual a vida pastoril se ergue 
como um sonho de harmonia e de tranquilidade. (SILVA, 2007, p. 675) 
 

   
A resposta à indagação anterior poderia ser assim enunciada: a 

reconstrução do “país da infância” é bucólica porque é campestre, mas idílica e 

utópica não, porque, no Pantanal de PCSP, não há uma aura de sonho harmonioso, 

uma vez que encontraremos seres que vivem à margem da sociedade onde a 
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“requintada sensibilidade” que existe é pela sobrevivência.  Outro fator que os 

diferencia é que os pastores referidos acima são artificiais, ao passo que as pessoas 

pantaneiras evocadas nos textos de Barros são uma representação da realidade. 

Importante que se diga que, embora sejam pessoas simples, são mitificadas. 

Agora, o que não podemos deixar de destacar é que o Pantanal é um 

lugar de proteção, de brincadeiras e que pode trazer a felicidade ao eu-lírico, pois, 

estando longe do campo, ele se sente disperso, inseguro, exilado e, o que é pior, 

sem sua infância. 

Se o Pantanal proporciona a felicidade da criança, por que, então, 

Cabeludinho teria nascido de uma maneira tão negativa? Acreditamos que o já 

aludido tom zombeteiro do Modernismo motivou isso. Talvez, até seja uma forma de 

o poeta mostrar que acabara de nascer um sujeito traquinas. Sendo assim, as 

brincadeiras e travessuras também não podem ser esquecidas: 

 

Viva o Porto de Dona Emília Futebol Clube!!! 
– Vivooo, vivaaa, urra! 
– Correu de campo dez a zero e num vale de botina! 
 Plong plong, bexiga boa 
........................................................................ 
Mario-Maria do lado de fora fica dando pontapés 
 no vento  
Disilimina esse, Cabeludinho! 
 Plong, plong, bexiga boa 
– Vou no mato passá um taligrama... (BARROS, 2010, p. 13) 

  

Esse fragmento é de “Jogos infantis”. Os amigos do Porto de Dona Emília 

exercem função importante em PCSP. Eles não são apenas pessoas que fizeram 

parte da infância de Manoel de Barros, mas também representam a própria infância. 

O simples fato de jogar bola ao ar livre revela o ambiente de harmonia e de 

despreocupação que o menino e os amigos podem fruir.  

O tratamento que é dado à linguagem deve ser observado com cuidado. 

Recorrentemente, veremos o uso do prefixo negativo “des” e sua variante “dis” em 

palavras que na sua forma de dicionário já trazem tal afixo e outras em que esse é 

acrescentado erroneamente. Tal preferência revela o que nós denominamos uma 

poética da negação, a qual se embasa numa perspectiva de valorização das coisas 
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geralmente menosprezadas pelo mundo capitalista; dos pequenos objetos e seres 

do chão que ganharão grande importância na poesia posterior do autor. É como se a 

linguagem de desleitura, os erros propositais fossem uma forma de demonstrar o 

amor o negativo. Importa lembrar o que frisou o próprio poeta em entrevista: que o 

seu primeiro livro é embrião dos outros. Podemos dizer que aqui já teremos, então, o 

prenúncio de sua poética rumo à “ordinariedade” (LIMA, 2001), mas isso só ocorrerá 

efetivamente mais adiante. 

O último verso do poema é também uma espécie de brincadeira com a 

própria linguagem. O “taligrama” que deveria ser “telegrama” significa, na verdade, 

que o menino irá se “aliviar no mato”. Esse coloquialismo pode ser visto através de 

versos prosaicos, no excessivo uso de diálogos, procedimentos estilísticos, que, de 

certa forma, dão um tom oswaldiano aos poemas. É o próprio Manoel de Barros 

quem reconhece sua ligação oswaldiana: “Só mais tarde, depois que me vi livre do 

internato, com 17 anos, foi que conheci Oswald e Rimbaud. O primeiro me confirmou 

que o trabalho poético consiste em modificar a língua.” (BARROS, 1990, p. 325). 

Sobre isso, vêm perfeitamente a propósito os versos de Oswald:  

 

Aprendi com o meu filho de dez anos 
Que a poesia é a descoberta  
Das coisas que nunca vi. (ANDRADE, 1990, p. 99): 

 

O metapoema de Oswald poderia até ser considerado como uma 

profissão de fé de Barros, porque será realmente a busca do que nunca viu 

linguisticamente articulado que ele irá empreender: as construções sintáticas jamais 

vistas, o apelo ao grau zero da palavra, a linguagem adâmica.11 E isso o próprio 

poeta diz conseguir através da infância das palavras.  

Essas percepções remetem, de maneira inapelável, ao pensamento do 

Formalismo Russo, aqui filtrado pelas ponderações de Eikhenbaum (1976, p. 14-15): 

                                                           
11

 Esse termo pode ser visto em entrevistas e até mesmo em poemas de Manoel de Barros. Ele é usado para 

explicar, denominar a busca do poeta por uma linguagem que visa formular novas construções sintáticas e 

sonoras através de uma espécie de “criançamento das palavras”, na medida em que o escritor tenta criar sons e 

construções inaugurais valendo-se de falas de crianças. Importante que se diga que a crítica se apropriou do 

termo e temos até títulos de trabalhos que o utilizam como Palavras do chão: um olhar sobre a linguagem 

adâmica em Manoel de Barros, de Luiz Henrique Barbosa. (Ver referências). A respeito dessa linguagem, 

dedicamos uma parte do terceiro capítulo para tentarmos elucidá-la melhor. 
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“A arte é compreendida como um meio de destruir o automatismo perceptivo, a 

imagem não procura nos facilitar a compreensão de seu sentido, mas criar uma 

percepção particular do objeto.”  

A dicção inaugural perseguida pela poesia em Oswald ou em Barros 

dialogaria com outra das formulações formalistas, agora no parecer de Victor 

Chklovski (1893 -1984):  

 

O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como 
reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da 
singularização dos objetos, e o procedimento que consiste em obscurecer a 
forma, aumentar a dificuldade e a duração da percepção. (CHKLOSVKI, 
1976, p. 45) 

 

Ter a infância e, consequentemente, o Pantanal como temática, influencia 

o processo de criação do poeta, uma vez que ele busca construir uma linguagem 

adâmica em seus livros subsequentes e aproveita a ideia de aquisição da linguagem 

das crianças para poder errar a língua, pois como ele mesmo afirma: “A poesia tem 

a função de pregar a prática da infância entre os homens” (BARROS, 1990, p. 311). 

Valendo-se disso, a poética de Barros entra num processo de criação com novas 

construções sintáticas, de “obscurecimentos” premeditados, porém, isso se dá com 

mais clareza quando houver o fim da tensão entre os espaços.  

O eu-lírico, habitante do Pantanal, ruma para o Rio de Janeiro, deixando 

os amigos do “Porto de Dona Emília”: 

  

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. 
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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. 
(BARROS, 2010, p. 13) 

 

Aqui, faz-se necessária uma ponderação acerca do conceito de 

regionalismo tão trabalhado em nossa Literatura desde o advento do Romantismo. 

Necessária porque o vínculo do poeta com o Pantanal é tão grande que ele já foi 

alcunhado de “O poeta do Pantanal” – apesar de ele próprio não gostar e também 

porque o regionalismo é mais um pilar da reconstrução do “país da infância”. Mas 

essa veia telúrica faria de Manoel de Barros um escritor regionalista? Para melhor 

responder a isso, vamos observar qual o conceito de Lígia Chiappini sobre 

regionalismo: 

 

O regionalismo é um fenômeno universal, como tendência literária, ora mais 
ora menos atuante, tanto como movimento – ou seja, como manifestação de 
grupos de escritores que programaticamente defendem, sobretudo, uma 
literatura que tenha por ambiente, tema e tipos uma região rural, em 
oposição aos costumes, valores e gostos citadinos, sobretudo das grandes 
capitais – quanto na forma de obras que concretizem, mais ou menos 
livremente, tal programa, mesmo que independentemente da adesão 
explícita de seus autores. (CHIAPPINI, 1995, p.153) 

 

 No primeiro verso do poema, já fica clara a sugestão regionalista, pois o 

vaqueiro é uma figura que remete ao sertão, ao ambiente rural. Seu trabalho é, sem 

dúvida, uma das marcas da região pantaneira, a qual possui uma infinidade de 

rebanhos. Além disso, não há como não perceber a linguagem coloquial presente no 

texto. Mas não é qualquer linguagem, pois há a presença de dois idiomas na fala do 

homem que se dirige a Cabeludinho: o espanhol e o português, o que gera o 

portunhol. Isso é típico da região porque Mato Grosso do Sul faz fronteira com 

países que foram colonizados por espanhóis.  

Ainda podemos assinalar o fato de haver mudança de lugar. É comum a 

maioria das famílias mais abastadas do sertão enviar seus filhos para grandes 

centros urbanos a fim de lhes dar melhores condições de estudo. Assim foi com 

Nequinho: logo após o internato em Campo Grande, seu pai enviou-o para o Rio de 

Janeiro, onde permaneceu até aos 33 anos de idade, quando terminou o seu curso 



40 
 

de Direito, em 1949. Esse acontecimento é corriqueiro no interior do nosso país: a 

despedida do filho ou do neto que vai para uma metrópole desbravar a cidade 

grande, deixando os parentes aflitos como a pobre Nhanhá. Então, não só a 

linguagem e a presença de elementos típicos do meio rural fazem esses versos 

constituírem um poema de cor local, mas também a tematização: todo o clima em 

relação à partida do menino, o qual vai encontrar o desconhecido e que pode 

retornar com costumes diferentes de sua terra natal. Talvez, seja por isso também 

que a avó tanto chora. E será que ele retornou “ajuizado” e “Home-de-bem”? A parte 

10 do poema vai discorrer sobre o assunto, devendo-se ressaltar que esse excerto 

já começa a trazer a referida tensão entre campo e cidade, mas é importante que se 

diga que a tensão nele ocorrida e em PCSP não é produto da fragmentação do eu-

lírico e sim de outros elementos do texto como, por exemplo, os princípios 

norteadores do pensamento de Nhanhá: 

   

10.  
Nhanhá está aborrecida com o neto que foi estudar no Rio 
E voltou de ateu 
- Se é pra disaprender, não precisa mais estudar. 
........................................................................................ 
Nhanhá choraminga:  
- Tá perdido, diz que negro é igual com branco! 
(BARROS, 2010, p. 16)  
 

O trecho acima, provavelmente, refere-se a umas férias que Nequinho foi 

passar na casa dos pais. Um confronto de princípios estabelece-se: os conceitos de 

Nhanhá formam uma homologia, através da qual se cria uma imagem do homem do 

interior, simples e sem muita instrução. Além disso, a fala coloquial empregada no 

texto reforça mais ainda a imagem desse personagem-estereótipo. Por questões 

econômicas, políticas, culturais, a cidade é menos conservadora quanto à educação 

e à religião. Sendo assim, entendemos melhor o porquê do espanto da avó ao ver 

quão diferente estava o neto, após o retorno do mundo urbano. Com certeza, 

Nhanhá não acha que o menino tenha voltado “ajuizado” da cidade grande. O último 

verso pode comprovar isso. Provavelmente, Nequinho aprendera no Rio de Janeiro 

que todos têm direitos iguais, mas – para ela – educada, provavelmente, no período 

da escravidão, isso é um despautério.  
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Sem dúvida, o adjetivo que Nequinho daria para sua avó seria o de 

atrasada. Referindo-nos ainda à citação de Chiappini (1995), podemos afirmar que o 

regionalismo aqui vai surgir através da diferença de valores que há entre os dois 

universos: campo e cidade. É até comum vermos generalizações que apontam o 

campo como sinônimo de atraso e a cidade como de progresso. 

O poeta, indiretamente, acaba fazendo uma reflexão sociológica acerca 

da vida no campo, no entanto, é, de certa forma, um retrato de uma cena de uma 

paisagem social brasileira: a descrição do Pantanal sul-mato-grossense. Todavia, 

essa descrição do lugar será mais detalhada nos outros poemas: “Retratos a carvão” 

e “Postais da cidade”. As cenas pintadas têm uma ligação mais forte com a infância, 

mas isso não quer dizer que não possamos fazer uma análise de ordem sócio-

cultural. Como já dissemos, o espaço é objeto de estudo de diferentes áreas do 

conhecimento no que se refere à própria diferenciação entre o campo e a cidade.  

Vem a propósito o estudo de Gilmar Arruda em Cidades e sertões: entre a 

história e a memória. Arruda faz um panorama geral da cena social brasileira 

durante os séculos e traz à baila o estereótipo do atraso do homem campesino, 

principalmente criado após a industrialização de São Paulo: 

 

O sertão, o interior, ou mesmo o campo, mais comumente chamado de 
roça, começava a sofrer um processo de caracterização, sendo denominado 
como um espaço selvagem, bárbaro, inóspito; seus moradores como 
rotineiros incivilizados, bárbaros, ou mesmo selvagens. A própria vida no 
interior levaria o morador a tornar-se um atrasado. (ARRUDA,2000, p.167) 

 
 

Dentro da nossa tradição literária, até tivemos um personagem famoso 

por ser esse estereótipo do caipira atrasado: trata-se de Jeca Tatu, criado por 

Monteiro Lobato. Personagens parecidos com ele serão eleitos como matéria de 

poesia nesta obra de estreia de Barros, mas ao contrário de Jeca Tatu, as pessoas 

resgatadas do Pantanal sul-mato-grossense são figuras míticas que permearam a 

infância do poeta e por isso mesmo é que algumas se tornaram – para ele – retratos 

(postais), emblemas da própria Corumbá. São pessoas que têm em comum 

exatamente a simplicidade, ou estão à margem da sociedade: um mendigo, um 

vendedor de pássaros, uma prostituta.  
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Sendo assim, já se apresentam indícios da poética da “Ordinariedade” 

(LIMA, 2001) tão encarecida pela fortuna crítica do autor, a qual costuma ver essa 

característica apenas em livros mais recentes. Manoel de Barros parece gostar de 

exaltar o que a sociedade capitalista despreza: os andarilhos, os pequenos bichos 

do chão (formigas, caracóis, lesmas), o entulho. Enfim, mais uma vez vemos um 

Leitmotiv da poética do autor já em evidência no primeiro livro: “o embrião dos 

outros”.   

É interessante percebemos que os únicos poemas de PCSP que fazem 

alguma alusão ao universo urbano são esses dois citados recentemente, mas, se 

olharmos, com cuidado, veremos que não é uma referência direta à cidade grande. 

De qualquer forma, o pouco que foi dito nos poemas pode ser utilizado para tentar 

enquadrá-lo como um escritor regional, uma vez que conseguimos fazer um jogo de 

comparações, as quais são essenciais para considerar um autor como regional. 

Assim defende Vicentini (2007, p. 187): 

 

A questão da identidade, então, como conteúdo-chave dessa narrativa 
[regionalismo] aponta para o processo de alteridade, jogo de semelhanças e 
diferenças, de partes e de totalidades, que culminam em auto-afirmações 
que se assinalam deícticas, quer dizer, se auto-afirmam a partir do locutor e 
do contexto, e deles depende. Todo regionalismo literário é assim, mesmo 
se brasileiro, goiano, hispano-americano, francês, inglês etc.  

 

A convicção da estudiosa é tanta que ela chega a fazer uma afirmação de 

ordem absoluta e defende que todo regionalismo é fruto do jogo das semelhanças e 

das diferenças, ou seja, das comparações. Isso é inquestionável: só podemos 

considerar um fenômeno como regional se o compararmos com outras regiões, pois 

a cor local é aquilo que tachamos de intrínseco, ou seja, enraizado. Para dizermos 

que aquele hábito é próprio de Goiás ou de Minas Gerais, devemos analisar se esse 

mesmo hábito é recorrente em outros lugares. Daí, surge o jogo citado acima. 

Chiappini (1995) também defende a questão das diferenças que geram a 

alteridade e as dicotomias do regionalismo, inclusive o choque entre esses dois 

espaços: “À tensão entre idílio e realismo correspondem outras constitutivas do 

regionalismo: entre nação e região, oralidade e a letra, campo e cidade, estória 
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romanesca e romance; entre visão nostálgica do passado e a denúncia das misérias 

do presente.” (CHIAPPINI, 1995, p. 155). 

 Enfim, teremos o adulto formado na então capital da nação, pronto para 

entrar no mercado de trabalho e ter uma vida sonhada pela ideologia do mundo 

burguês capitalista. Sem dúvida, motivos para alegria. Como, então, encontra-se o 

eu-lírico em sua “Situação atual”? 

 

A última estrela que havia no céu 
deu pra desaparecer 
o mundo está sem estrela na testa 
.................................................................................. 
Me lembrar que o único riso solto que encontrei  
era pago! 
É preciso AÇÃO AÇÃO AÇÃO. 
Levante desse torpor poético, bugre velho. 
   
Enfim, Cabeludinho, é você mesmo quem está aqui? 
Onde andarão os seus amigos do Porto de Dona Emília? (BARROS, 2010, 
p. 17) 

 

  O que acontece é o lamento de um adulto que não se reconhece por não 

ter por perto pessoas de que foi cativo em sua infância. O lamento de alguém que só 

encontrou felicidade quando pagou. Com certeza, situações diferentes das vividas 

em Corumbá. “A ausência dos amigos de infância põe em dúvida a própria condição 

do sujeito.” (SANCHES NETO, 1997, p. 8). Então, para não perder de vez a infância 

usurpada pelo tempo, resta ao poeta reconstruí-la através da poesia. 

O poeta, esquecendo um pouco o tom humorístico e galhofeiro, revela, 

nos dois últimos versos, que o grande drama do ser humano é a perda da aurora. É 

importante ressaltar que essa perda será um dos motivos para que haja uma 

revivescência dos mitos da infância. O sentimento de tristeza pode ser configurado 

como um drama inicial que vai definir opções futuras. Além disso, a perda se faz 

forte de tal forma que podemos perceber uma carga sentimental que se contrapõe 

ao tom irônico dos poemas até agora vistos.  

Interessante que se diga mais uma vez que a infância tem fundamental 

importância no seu próprio processo de criação, já que, ao se sentir adulto e longe 
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daqueles que podem aproximá-lo do tempo de criança, o eu-lírico acaba declarando 

que precisa se levantar de um “torpor poético”.  

Sendo assim, a única maneira de ainda se sentir criança é ser poeta. E 

para que a reconstrução da puerícia seja completa, haverá um resgate de lugares e 

pessoas que fizeram parte da vida de Nequinho. Isso será feito através dos dois 

longos poemas: “Postais da cidade” e “Retratos a carvão”. 

 

1.3 – POSTAIS E RETRATOS: O FIM DA RECONSTRUÇÃO DA INFÂNCIA 

 

“Postais da cidade” e “Retratos a carvão” têm a mesma estrutura de 

“Cabeludinho”, no entanto, em vez de serem numerados, são intitulados com nomes 

de pessoas e de alguns lugares marcantes. Sobre os dois poemas, é interessante 

atentarmos para o comentário a seguir:  

 

“Postais da cidade” sugere que a urbe restou ao poeta como recordações 

de fragmentos e “Retratos a carvão” remete à ideia de álbum de fotos e 

novamente à recordação. Este último título traz ainda a referência ao 

carvão, material que está intimamente ligado à infância, pois é com ele que 

as crianças fazem seus toscos desenhos. Nestes poemas, companheiros 

de sua infância são resgatados e eleitos como centro de sua experiência 

de vida. (SANCHES NETO, 1997, p. 8) 

 

São retratadas lembranças que, a princípio, até parecem eventos simples, 

mas que marcam bastante a sensibilidade da criança. Os personagens que Manoel 

de Barros pinta se parecem muito, no que concerne às lembranças da aurora, com 

aqueles que Bandeira12resgata em textos como “Evocação do Recife”, “Infância” e 

outros.  Do primeiro, podemos destacar o seguinte fragmento: 

 

                                                           
12

 É importante salientar que Bandeira e Drummond estão presentes em nosso trabalho apenas para ilustrar as 

relações que os espaços – rural e urbano – estabelecem com a idade infantil e não buscamos perceber entre os 

três escritores traços de Influência, Imitação ou Intertextualidade. Sobre esses conceitos fundamentais da 

Literatura Comparada, ver NITRINI, Sandra. Literatura Comparada: História, Teoria e Crítica. 3.ed. São 

Paulo: EDUSP, 2010.  
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A Rua da União onde eu brincava de chicote-queimado e partia as [vidraças 
da casa de Dona Aninha Viegas 
Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do [nariz 
Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras, [mexericos, 
namoros, risadas. (BANDEIRA, 1993, p. 134) 

 

Em excerto de “Infância”,  lê-se: 

 

Miguel Guimarães, alegre, míope e mefistofélico, 
Tirando reloginhos de plaquê da concha de minha orelha. 
............................................................................................. 
As marés de equinócio, 
O jardim submerso... 
Meu tio Cláudio erguendo do chão uma ponta de mastro destroçado. 
(BANDEIRA, 1993, p. 208) 

 

Totônio Rodrigues, Dona Aninha Viegas, Miguel Guimarães, tio Cláudio 

são apenas alguns exemplos de pessoas que fizeram parte da infância de Manuel 

Bandeira. A semelhança que há entre eles e as pessoas que Barros resgata é a de 

que em ambos os casos o que encontramos são retratos, imagens incrustadas na 

memória, que ficaram guardadas e marcaram a aurora de cada um. Porém, os seres 

resgatados pelo poeta pernambucano não estão tão à margem como os de Manoel 

de Barros. Além dos já supracitados, não podemos esquecer Rosa, uma negra, que 

aparece em “Vou-me embora pra Pasárgada” e que tinha o dom de encantar o 

menino Bandeira, narrando-lhe causos. Em “Profundamente”, temos contato com 

outros personagens como Tomásia, os avós do menino Manuel, reaparecendo, mais 

uma vez, a figura de Totônio Rodrigues. 

Outra semelhança que conseguimos divisar é a da descrição de lugares. 

Em relação a isso, temos que destacar a poesia descritiva, plástica, de ambos os 

poetas, e isso nos faz perfeitamente ter uma noção de espacialidade e descobrir 

quais eram os lugares da infância. No próximo capítulo de nosso trabalho, também 

veremos certas comparações entre Bandeira e Barros, uma vez que os dois 

acabaram, de certa forma, exilados e tentaram – através da poesia – retornar ao 

“paraíso da infância”. No Itinerário de Pasárgada, Bandeira ratifica sua fala poética e 

a importância dos seres míticos da Rua da União: 
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No primeiro [“Profundamente”] não falo da Rua da União, mas ela está ali 
tão presente quanto na “Evocação do Recife”. Na “Evocação” [“do Recife”] 
já havia mencionado o nome de Totônio Rodrigues, que era muito velho e 
botava pince-nez na ponta do nariz. Esse Totônio era sobrinho de meu avô 
e me parecia muitíssimo mais velho do que ele. Não sei se foi isso ou a 
maneira de usar o pince-nez ou o jeito de falar que o marcou 
profundamente em minha memória. Tomásia era a velha preta cozinheira da 
cada da Rua da União. (...). Tomásia, pequena, franzina e de poucas falas, 
mandava sem contraste e me inspirava um sagrado respeito com as suas 
duas únicas respostas a todas as minhas perguntas: “hum” e “hum-hum” 
que eu interpretava por “sim” e “não”. Rosa era a mulata clara e quase 
bonita que nos servia de ama-seca. (...) Quando estávamos à noitinha no 
mais aceso das rodas de brinquedo, era hora de dormir, vinha ela e dizia 
peremptória: “Leite e cama!” E íamos como carneirinhos para o leite e a 
cama. Mas havia, antes do sono, as “histórias” que Rosa sabia contar tão 
bem...   (BANDEIRA, 1997, p. 340). 

 

As reminiscências da infância são claramente revividas através da poesia. 

A citação comprova que o poeta recorreu à recordação e trouxe de volta certas 

pessoas que são, de algum modo, a própria puerícia. Voltar no tempo e não as 

encontrar seria o mesmo que não se reconhecer. Eles foram tão importantes que se 

tornaram mitos do menino Bandeira. Para que cena mais plástica e encantatória do 

que a de ouvir histórias antes do sono? Para que mais lúdico do que o ato de fazer 

mágica e tirar reloginhos da concha das orelhas? São cenas que se confundem com 

o universo infantil: as brincadeiras, as estórias, o ludismo das mágicas fazem parte 

da vida da criança feliz.  

Outro grande poeta que não conseguiu se conformar com a perda da 

infância foi Drummond. Em Boitempo, há também uma busca por imagens 

esgarçadas na memória que tentam recuperar o menino de ontem, o qual também - 

assim como Cabeludinho – teve que se retirar do seio materno e rumar para um 

colégio interno. Além disso, em muitas cenas de um lirismo plástico e singelo, há 

descrições também de personagens trazidos de volta pelo recuo temporal. Em “Fim 

da casa paterna”, podemos observar o drama de deixar os pais e seguir para o 

desconhecido: 

 

E chega a hora negra de estudar 
Hora de viajar 
Rumo à sabedoria do colégio. 
  
Além, muito além de mato e serra, 
Fica o internato sem doçura. 
........................................................ 
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Vou dobrar-me 
À regra de viver. 
Ser outro que não eu, até agora 
Musicalmente agasalhado 
Na voz de minha mãe, que cura doenças 
Escorado  
No bronze de meu pai, que afasta os raios. 
....................................................................... 
Minha terra era livre, e meu quarto infinito. (DRUMMOND, 2006, p. 135) 

 

Sem dúvida, a condição de “gauche” tão comentada pela crítica já 

começa a se evidenciar na infância. O menino Drummond perde os seres de 

proteção. Sua solidão, desde o tempo  do “sozinho entre mangueiras”, aumentará 

mais ainda agora. Apesar de não possuir uma aurora tão feliz, o poeta faz questão 

de reconstruí-la e do próprio colégio interno haverá seres que serão resgatados: o 

professor de português (“Carlos Góis”), o professor de francês (“Arduíno Bolívar”) e 

os colegas de classe. Todos sendo revisitados pela poesia e pela memória, assim 

como fizeram Bandeira e Barros.  

Josué Montello, em prefácio para Boitempo, traz uma concepção 

interessante a respeito da infância e que poderia servir não só para Drummond, mas 

também para os outros dois poetas:  

 

Na verdade, se descermos às matrizes do mestre mineiro, chegaremos à 
conclusão de que a inadaptação do poeta a este vasto mundo está na 
expulsão do paraíso da infância, determinada pelo crescimento do próprio 
homem. Drummond ronda esse paraíso, querendo reavê-lo, e o que 
consegue é volver-lhe às alamedas, nas rápidas incursões de seus poemas. 
O verso o leva até lá, e o tempo presente o restitui à condição de exilado – 
como Gonçalves Dias, que também foi gauche na vida. (MONTELLO, 2006, 
p.15) 

 

Os poetas não se exilaram somente ao deixar seus lugares de origem, 

mas também estão todos exilados na condição de adultos e o único jeito de reviver 

seus passados de fantasias e brincadeiras é através de seus versos que podem 

trazer de volta o céu de antigamente. 

Barros tentará fazer isso, recorrendo aos postais e aos retratos desse 

paraíso, como é perceptível em um fragmento de “Seu margens”: 
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Seu Zezinho margens-plácidas, célebre fazedor de discursos patrióticos, 
agora aposentado, morava em seu sítio denominado A Abóbora Celeste, 
numa curva da estrada que procurava a cacimba da Saúde. 
Vendia passarinhos e mais produtos do sítio. 
A gente negociava: 
Seu Margens, dá duzentão de sabiá... 
Vinham 3 sabiás: 2 de quiçaça e 1 de laranjeira.  
(BARROS, 2010, p. 21)  

 

 É uma cena simples do dia-a-dia dos meninos do interior. “Seu margens” 

é uma figura muito importante da infância de Manoel de Barros, tanto é que ele não 

foi esquecido e tornou-se um postal da cidade, um retrato dela, um retrato da 

puerícia. Assim como o ludismo, traço identificador da infância feliz, criar 

passarinhos é também uma cena comum das crianças do interior.  

O que seria do menino do campo sem os passarinhos? Sem os bichos? 

Sendo assim, como seria a infância sem Seu Zezinho? É importante começar a 

perceber o que viemos dizendo a respeito desses personagens que ocupam 

posições socialmente sem prestígio. Seu Zezinho não mais representa uma força de 

trabalho, pois é aposentado. Além disso, sua condição como patriota, em vez de 

enaltecida, é motivo de piada, até mesmo um apelido lhe rendeu. Somado a isso, 

agora, ele é apenas um sujeito que vende pássaros. 

Mais à margem ainda estão os moradores de rua que se abrigavam 

dentro de uma draga. Em “A draga”, a sensação do que é menosprezado, jogado 

fora pela sociedade é maior, uma vez que os sujeitos que ali dentro ficam são 

confundidos com o próprio entulho da sociedade. A draga, sendo uma máquina 

própria para tirar areia, lodo, entulho do fundo dos rios, lagos, lagoas ou do mar, 

termina por se relacionar ao obscuro, ao sujo, ao subalterno. 

 

A gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali, 
no Porto, como um pé de árvore ou uma duna.   
.............................................................................. 
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. 
...................................................................................................... 
Os bolsos de seu casaco andavam estufados de jias. 
Geléia de sapos! 
Só as crianças e as putas do jardim entendiam a 
 sua fala de furnas brenhentas. 
................................................................................................. 
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Da velha draga 
Abrigo de vagabundos e 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 o povo já as registrou. (BARROS, 2010, p. 20) 

  
A draga é um abrigo de loucos, bêbados e vagabundos. Tal lugar poderia 

ser visto como uma representação metafórica da escória da sociedade. Esses seres 

são parte da própria draga porque estão “enraizados em suas ferragens”. Mas o 

poeta não esquece um mito: Mário-pega-sapo. Provavelmente, um ser que mexia 

com a imaginação das crianças. Ele era diferente, não apenas morava na draga, 

mas enchia o seu casaco de jias. Como ele fazia aquilo? Como tinha coragem? É 

importante que percebamos a proximidade que ele tem com as crianças, pois nos 

primeiros versos destacados, o eu-lírico afirma ser seu amigo.  

O que nos chama a atenção nesse poema não é só a recuperação dessa 

cena que marca a infância, mas a relação que o poeta já efetua, em sua obra de 

estreia, das crianças com os bêbados e os loucos. Veremos adiante que, com a 

linguagem adâmica, Barros procura aproximar intimamente esse tipo de pessoa com 

a criança, uma vez que acredita haver uma forte semelhança nos discursos criados 

por ambos. Luiz Henrique Barbosa fez uma análise referente a isso em seu estudo 

Palavras do chão: um olhar sobre a linguagem adâmica em Manoel de Barros. Ele 

tenta atestar isso e sedimenta suas observações nesse fenômeno: 

 

Assim, percorrendo a trajetória adâmica da linguagem em Manoel de 
Barros, este trabalho pretende mostrar como, nesse percurso, o poeta 
aproxima sua poesia de discursos que parecem não ter nenhum ponto 
comum entre si: a linguagem das crianças, os textos místicos, a estética 
surrealista e a linguagem dos psicóticos. (BARBOSA, 2003, p. 21) 

 

E se essas linguagens têm proximidade na poética de Barros, já podemos 

perceber em “A draga” porque só quem entendia a “fala de furnas brenhentas” de 

Mário eram as crianças e as putas do jardim. Há que ser salientado também o final 

do texto, onde o poeta, usando sua marca humorística, pede para que as 

expressões coloquiais sejam registradas e, de certa forma, acaba dando relevância 

à linguagem regional, local. 
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Enfim, é lembrando-se de pessoas simples, humildes, que não têm muita 

importância para a sociedade, que vão sendo construídos os poemas “Postais da 

cidade” e “Retratos a carvão”. No entanto, eles marcaram a infância do poeta. Com 

certeza, sem essas pessoas, a infância não seria a mesma e, sem elas, também não 

seria possível reconstruir o “país da infância”, pois são tão ligadas ao Pantanal que é 

difícil para o poeta imaginá-lo sem os postais e os retratos do lugar.   

Em vista do que foi exposto, podemos até concluir que os principais 

movimentos e temáticas estão presentes neste primeiro livro, uma vez que ele é “o 

embrião dos outros”, entretanto, essa força anunciada na fonte só se estabelecerá 

de vez após o fim da tensão entre os espaços que analisaremos no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 2 – A TENSÃO ENTRE OS ESPAÇOS 

 

2.1 – O ESPAÇO E SUAS SIGNIFICAÇÕES  

 

Três são os elementos fundamentais que constituem a enunciação: 

pessoa, tempo e espaço. Sobre eles, José Luiz Fiorin (1996, p. 257) afirma o que se 

segue “Das três categorias da enunciação a menos estudada é o espaço.” Acerca 

disso, ele nos dá uma razão plenamente aceitável: 

 

Com efeito, não se pode deixar de utilizar, em hipótese alguma, o tempo e o 
espaço na fala, mesmo porque essas duas categorias são expressas por 
morfemas sufixais necessariamente presentes no vocábulo verbal. Como, 
porém, o espaço é expresso por morfemas livres, pode não ser 
manifestado. Parece que a linguagem valoriza mais a localização temporal 
que a espacial, pois podemos falar sem dar nenhuma indicação espacial, 
quer em relação ao enunciador, quer em relação a um ponto de referência 
inscrito no enunciado. (FIORIN, 1996, p. 258) 

 

É claro que sua análise é linguística e que, realmente, os verbos já trazem 

encerrados em si quem fala e quando se fala. Sendo assim, podemos afirmar que o 

espaço aparece, geralmente, quando tem uma importância, uma significação dentro 

do que está sendo enunciado, já que não necessariamente ele deve surgir no ato da 

comunicação e, como foi dito, ele é expresso por partículas livres. A gramática 

tradicional o tem como termo acessório, ou seja, os advérbios que trazem a ideia de 

circunstância. 

Por sua vez, Gérard Genette vê que o tempo e a pessoa são mais 

perceptíveis nas narrativas e também aponta para a não-obrigatoriedade de 

existirem termos que definam a localização dentro do discurso:  

 

Por uma dissimetria cujas razões profundas nos escapam, mas que está 
inscrita nas próprias estruturas das línguas (ao menos das grandes “línguas 
de civilização” da cultura ocidental), posso muito bem contar uma história 
sem precisar o lugar onde ela se passa e se esse lugar é mais ou menos 
afastado do lugar em que a conto, enquanto me é quase impossível não 
situá-la no tempo em relação ao meu ato narrativo, pois devo 
necessariamente contá-la num tempo do presente, do passado ou do futuro. 
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Daí decorre talvez que as determinações temporais da instância narrativa 
são manifestamente mais importantes que suas determinações espaciais. 
(GENETTE, 1972, p. 228) 

  

É evidente que as noções de tempo e de pessoa são imprescindíveis, no 

que tange ao estudo das narrativas e que, nesse âmbito, o papel do espaço ocupa 

uma posição secundária.  

Já nos estudos literários, a espacialidade é estudada, geralmente, através 

de um olhar semântico, isto é, de acordo com o sentido que esse elemento pode ou 

não trazer para o entendimento da obra de arte. Para se ter uma ideia da relevância 

dessa categoria nos estudos literários, Dominique Maingueneau (1950) não descarta 

nem o espaço utilizado pelo escritor no ato da criação, ou seja, não é mais o estudo 

da semântica que a espacialidade traz para o contexto da obra, mas é onde esta 

mesma obra pode surgir, onde ela foi criada. É o espaço do escritor sendo utilizado 

como objeto de estudo: 

 

O escritório de Flaubert em Croisset e o quarto escuro e à prova de som de 
Proust são esses espaços onde se institui um certo espaço textual, um 
contexto de escrita que é considerado naquilo que deveria apenas conter. 
Consideremos a célebre biblioteca do terceiro andar da torre do castelo de 
Montaigne. Ao mesmo tempo gabinete de trabalho e biblioteca, esse 
cômodo não somente é o lugar em que o autor escreve seu livro, mas em si 
mesmo, de certa maneira, livro. (MAINGUENEAU, 2001 p. 50) 

 

Para Maingueneau, um local como esse se confunde com a própria obra 

de arte. Tem o poder de materializar o mundo em escrita. Lá, o homem sente-se 

escritor. É ao mesmo tempo um lugar de introspecção, de concentração, mas 

também de abertura para o universo, ou seja, um recinto fora e dentro do quarto, à 

prova de som, do castelo.  

Se até a espacialidade do autor – seu lugar de manejador de letras –  tem 

o seu valor e a sua significação, o que diríamos da espacialidade inserida na própria 

obra de arte. Para nós, ela é fundamental porque acreditamos que é um elemento 

essencial para tentarmos elucidar o processo de criação de Manoel de Barros.  

Como sabemos, a palavra tópico vem do grego topos, que significa lugar. 

Sendo assim, atópico seria o lugar não-próprio, estranho, indesejado; utópico, então, 
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é o lugar que não existe na realidade, o espaço idealizado. É comum vermos, 

realmente, referências já até gastas que se ligam facilmente à ideia de atópico e 

utópico. O “fugere urbem” rumo ao “locus amoenus” tão procurado pelos clássicos e 

neoclássicos são exemplos dessa geografia literária. Um estudioso que se dedicou à 

espacialidade foi Bachelard, para quem, a topoanálise seria “o estudo psicológico 

sistemático dos locais de nossa vida.” (BACHELARD, 1993, p. 28). 

Para que um espaço tenha alguma relação psicológica conosco é preciso 

que, de algum modo, ele possua uma carga simbólica. Nesse caso, quais seriam as 

suas representações? Segundo Fiorin (1996, p. 259), “o espaço articula-se, então, 

em torno das categorias interioridade VS exterioridade, fechamento VS abertura, 

fixidez VS mobilidade.” Percebemos como há relações de oposição que evocam 

diferentes conotações. Não podemos esquecer também a questão dos planos: o 

superior e o inferior. Sobre eles, temos referências desde os textos mitológicos. 

Fiorin também destaca essa polaridade:  

 

O espaço de cima é o dos deuses; o do meio, o dos homens; o de baixo, o 
da morte e dos deuses subterrâneos. Não se pode passar de um a outro a 
não ser em condições especiais. Por outro lado, no mundo dos homens, as 
direções têm valores diferentes: a direita é propícia; a esquerda é funesta. 
(FIORIN, 1996, p. 260) 

  

Como se apresentam, por exemplo, o espaço interior – fechado – e o 

exterior – aberto? O primeiro, de uma forma geral, é o subjetivo, o do sonho, do 

devaneio, do tempo psicológico; o outro é o do mundo do relato, onde acontecem os 

fatos materialmente, fisicamente. Aquele não exclui este, pois à medida que 

devaneamos, sonhamos, transportamo-nos para algum lugar terreno, ou seja, 

externo.     

Sobre as significações do aberto e do fechado, vem a propósito o que 

afirma Salvatore D’Onofrio (1995, p. 98) no que tange à sentimentalidade: 

  

O espaço da ficção constitui o cenário da obra, onde as personagens vivem 
os seus atos e seus sentimentos. As descrições de cidades, ruas, casas, 
móveis, etc. funcionam como pano de fundo dos acontecimentos, 
constituindo índices da condição social da personagem (rica ou pobre, 
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nobre ou plebeia) e de seu estado de espírito (ambiente fechado = angústia; 
paisagens abertas = sensação de liberdade).  

 

 Em relação aos lugares fechados e abertos, não podemos tomá-los como 

ideias acabadas de condição de angústia e sensação de liberdade, respectivamente. 

Um ambiente fechado também pode ser sinônimo de proteção; da mesma maneira, 

uma paisagem ampla pode denotar uma sensação de perda, de desconhecido. As 

representações dependerão muito da intencionalidade do autor, da corrente estética 

do momento e do processo de leitura na recepção. 

Se a citação acima apenas mostra o espaço como uma paisagem 

vivencial, o que dizer da estética do Realismo/Naturalismo, onde temos, às vezes, o 

espaço como o principal agente em relação ao caráter das personagens? O 

determinismo pregado por Friedrich Ratzel (1844-1904) foi uma das tendências 

marcantes do período. O Cortiço (1890) é, dentro de nossa tradição romanesca, o 

livro que melhor representa o caráter determinista do Realismo/Naturalismo. O maior 

interesse não é descrever o aspecto psicológico das personagens, o que predomina 

é a intenção de explorar, de maneira objetiva, como o meio age sobre o homem. 

E quanto à “fixidez” e à “mobilidade” citadas acima? À mobilidade, sem 

dúvida, ligamos a noção de êxodo rural. E quantos não foram os romances que 

tiveram como temática esse fenômeno geralmente causado pela seca? Vidas Secas 

(1938) é, provavelmente, no contexto da literatura regional moderna, a obra que 

melhor expressou as mazelas do homem do campo, o qual procura alento num lugar 

que ele acredita ser melhor. O livro ainda termina afirmando que a mobilidade 

continuará por muito tempo: “Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, 

ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão 

mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, sinhá Vitória e os dois 

meninos.” (RAMOS, 1980, p. 126) No entanto, como dissemos antes em relação à 

outra dicotomia dos espaços, não podemos também sempre ver a mobilidade de 

maneira negativa, uma vez que ela pode nos remeter à aventura, à busca por um 

ideal: é o caso de A Volta ao mundo em 80 dias (1874), de Júlio Verne (1828-1905).  

Vale ressaltar que não vamos nos ater detidamente em cada tipo de 

espaço porque esta não é a finalidade de nosso trabalho. Essas ponderações, a 

respeito dos diferentes significados que os espaços adquirem, foram feitas com a 
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intenção de mostrar que a espacialidade é uma categoria de destaque dentro dos 

estudos literários e que ela pode ser um elemento fundamental para o entendimento 

de uma obra, já que assume diferentes representações. Na verdade, o que vai 

realmente nos interessar é a dicotomia rural versus urbano, pois acreditamos que o 

estudo desses espaços é essencial para o entendimento da obra de Barros. O 

espaço não é só um elemento chave para a discussão do nosso estudo, ele é 

também um aspecto muito valorizado no campo da Literatura Comparada. Machado 

e Pageaux (1988) fazem ponderações interessantes sobre ele, uma vez que 

destinam uma parte de seu trabalho para falar do valor das viagens dentro dos 

textos literários: 

 

Vejamos, na literatura brasileira, do nosso século, três exemplos 
particularmente significativos. Com Viagem de Graciliano Ramos um 
exemplo quase clássico de narrativa de viagem à Europa de Leste na qual a 
escrita testemunha uma reflexão não só histórica, mas também política: a 
viagem é prolongamento duma certa procura de tipo ideológico e o espaço 
percorrido ilustra, mas também justifica a escolha duma ideia largamente 
política. Com O turista aprendiz, Mário de Andrade descobre o seu próprio 
país, e neste país, um espaço que lhe é estranho: a Amazônia. Ora, este 
escritor-viajante, que por algum tempo se torna etnólogo prepara um 
romance, Macunaíma, e a viagem à Amazônia torna-se assim um 
complemento da elaboração poética. (MACHADO; PAGEAUX, p. 46) 

 

Os textos de Manoel de Barros não podem ser, nem de longe, vistos 

como literatura de viagem, entretanto sabemos que há um deslocamento, uma 

viagem do eu-lírico que sai do Pantanal e ruma a então capital da nação, o Rio de 

Janeiro. O final da citação é, para nós, de suma importância, uma vez que o 

processo de criação de Mário é comparado ao próprio ato da viagem e isso é um 

ponto que nos dá uma boa margem de discussão, porque acreditamos que o espaço 

também proporciona uma dicção particular dentro dos textos de timbre 

memorialístico de Manoel de Barros. É o que veremos ao confrontarmos o ambiente 

rural e urbano neste capítulo, no que concerne a aspectos tanto de ordem linguística 

como de ordem regional. 

O espaço não é objeto de estudo apenas da Linguística e da Teoria 

Literária. Há muito tempo, os homens refletem sobre o seu lugar no mundo e o 

estudam de diversas maneiras. Muito já se falou a respeito das diferentes 

civilizações e seus espaços em todos os segmentos do saber: Filosofia, Sociologia, 
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História, Antropologia, para citar apenas alguns. Através de vários olhares, de vários 

recortes, como uma espécie de anatomia, fazendo estudos pormenorizados em 

diferentes e infindáveis pesquisas, tal categoria foi dissecada. Em se tratando do 

contexto brasileiro, não seria diferente. Atualmente, podemos encontrar uma gama 

de ensaios sobre a categoria em pauta com apoio nos mais variados enfoques. Só 

para termos uma simples noção disso, citaremos o prefácio da obra Campo e cidade 

na modernidade brasileira: 

 

É com prazer que apresentamos ao leitor o livro Campo e cidade na 
modernidade brasileira (Literatura, Vilas Operárias, Cultura Alimentar, 
Futebol, Correspondência Privada e Cultura Visual). Tecida através de um 
eixo comum, esta coletânea analisa os impactos socioculturais das 
inovações tecnológicas e dos hábitos da vida considerados modernos no 
cotidiano de homens e mulheres de diferentes regiões do Brasil entre o final 
do século XIX e as primeiras décadas do século XX. (BORGES, 2008, p. 7). 

 

O que está entre parênteses mostra a diversidade de assuntos que serão 

abordados, desde cultura alimentar até futebol. Além disso, o enfoque torna-se mais 

minimalista ainda quando vemos a pequena faixa de tempo que serve como material 

de perquirição. Outro fator relevante é sabermos que muitos dos ensaios são 

resultados de análises feitas em cidades e não no território nacional como um todo.  

Enfim, também pretendemos contribuir com os estudos referentes à 

espacialidade, mas através da análise da obra poética de Manoel de Barros e, 

especificamente, pesquisamos as manifestações literárias concernentes ao 

sentimento de infância, onde apuramos as contribuições da categoria espaço como 

elemento desvelador de práticas sócio-comportamentais no que diz respeito à idade 

infantil.  

Aliás, a própria infância é também um tema bastante abordado tanto na 

Literatura como nas várias áreas do conhecimento. Ao longo dos séculos, as artes 

pintaram inúmeras manifestações acerca do alvorecer da vida. Na Literatura, 

encontramos um variado acervo em que se delineiam diferentes alusões ao universo 

infantil.  No entanto, a infância nem era uma etapa da vida reconhecida, até certo 

tempo, como atesta um dos grandes nomes da Nova História, Philippe Ariès, autor 

da hoje célebre História social da criança e da família.  
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Sua obra trata da formação do sentimento de infância que foi sendo 

construído ao longo dos séculos: 

 

 A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua 

evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos 

séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se 

particularmente numerosos e significativos a partir do século XVI e durante 

o século XVII. (ARIÈS, 2006, p. 28) 

 

O estudo de Ariès é de importância ímpar para o desenvolvimento das 

discussões sobre o tema, na medida em que mostra como era o pensamento social 

acerca da idade infantil. Construindo um percurso histórico, ele explicita que a Idade 

Média via a criança como um homúnculo, um adulto pequenino e que, somente após 

o século XVII, a criança passou a ser reconhecida através das suas especificidades 

e essa consciência coletiva foi chamada por ele de “sentimento de infância” (ARIÈS, 

p. 101). 

Com base nesses conceitos, tentaremos ver como o “sentimento de 

infância” se relaciona com os espaços – rural e urbano – desenhados na obra do 

poeta em causa. 

 

 

2.2 – FACE IMÓVEL: O UNIVERSO URBANO 

 

A poesia de Manoel de Barros tem como cerne a exaltação de pequenos 

seres da natureza, de objetos inúteis e de pessoas socialmente desfavorecidas, 

como já assinalamos. Essa tendência é o que Tânia Lima (2001) chamou de 

“poética da ordinariedade”. No entanto, para que se estabeleça de vez essa vertente 

de sua lírica, é preciso que o poeta consiga vencer o fascínio que o mundo urbano 

exerce em sua sensibilidade.  

Além disso, aliado à temática urbana, havia o contexto bélico da época – 

Segunda Guerra Mundial – da publicação de FI, uma vez que o livro foi publicado 

em 1942. Reviver o ludismo da infância e do Pantanal e esquecer o que o homem 
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vivia naquele momento estava fora de cogitação e, por isso, é que essa obra terá um 

eco diferente, voltada para o universal e não para o eu exilado que se encontrava 

distante da família e das brincadeiras de menino. Sendo assim, teremos um olhar 

perplexo diante da condição humana, um olhar imóvel, uma face imóvel. 13 

As brincadeiras de criança, os flashbacks e as liberdades linguísticas de 

PCSP saem de cena para a entrada de reflexões sobre a existência, onde o 

universal se sobrepõe ao individual: 

 

Se em Poemas concebidos sem pecado havia uma retomada de pessoas 
marcantes da infância de Barros, como Raphael, Sebastião, Cláudio, 
Zézinho-margens-plácidas, Mário-Pega-Sapo..., personagens-arquétipo do 
universo pantaneiro, neste livro há uma opção por retratar o homem, e não 
indivíduos. Há uma desvalorização do homem particular que pode ser 
facilmente explicada. Num momento de guerra em que a espécie humana 
corria perigo, o poeta dirige seu olhar, de maneira não-individualizada, para 
ela. (SANCHES NETO, 1997, p.12)   

  

Além dessa preocupação que não havia no livro de estreia, o ato de 

brincar com a linguagem também se torna escasso. Os diálogos, tão comuns no 

primeiro livro, não aparecem em Fl. O regionalismo do Pantanal cede lugar não só à 

paisagem do Rio de Janeiro, mas à de outras localidades completamente diferentes 

como Curitiba e cidades da Inglaterra.  

Em “Poema do menino inglês de 1940”, vemos o sofrimento que a guerra 

gera e a reação dolorida de uma criança diante da consciência de que a vida 

mudara e que, a partir daquele momento, ela teria que conviver com algumas 

ausências: “Ontem de tarde eu vi o pai de Katy voltando do trabalho/ - e nunca mais 

o verei” (BARROS, 2010, p. 37). O que nos intriga é que o poeta se transporta para 

o garoto inglês e – através do olhar do menino - é que ele descreve a rua que fora 

bombardeada. No poema em prosa, quem narra os fatos trágicos, em primeira 

pessoa, é o garoto: “Agora sinto que estou me despedindo de alguma coisa/ De 

alguma coisa que está morrendo dentro de mim”.  

                                                           
13

 A rosa do povo, escrito entre 1943 e 1945, também traz um Drummond voltado para a exposição de suas 

perplexidades sobre o destino da raça humana em meio aos cruéis desatinos da 2ª Guerra Mundial. Poemas como 

“Sentimento do mundo” e “Carta a Stalingrado” figuram entre os mais marcantes do livro.  



59 
 

Não há como não perceber a grande mudança de perspectiva entre o 

primeiro e o segundo livro. O texto a que acabamos de nos reportar não se 

enquadraria, de modo algum, nos Poemas concebidos sem pecado, assim como 

“Dorowa” também não entraria no projeto de reconstruir a infância pantaneira de 

Barros. Dorowa, que tem o nome de guerra Doroty, é uma menina de 15 anos que 

se prostitui em cabarés de Curitiba. Para ela, o poeta dirige uma visão metonímica e, 

de certa forma, faz um apelo em relação às crianças que vivem em condições 

precárias e até pede que não deixem morrer a essência da menina que está dentro 

da Doroty, pois “Ela é a alma que sustenta os poetas” (BARROS, 2010, p. 39).  

Cristina Campos publicou um trabalho minucioso a respeito da poética 

barrense: Manoel de Barros: o demiurgo das terras encharcadas – educação pela 

vivência do chão. Seu estudo é tão detalhado que traz considerações de ordem 

antropológica, geográfica, biológica e psicológica sobre o Pantanal de Barros.  

Utilizando todo o aparato dessas áreas do saber, ela passeia pelos textos 

do autor e tenta demonstrar que Manoel de Barros evidencia nossa ancestralidade 

telúrica, a qual defende o retorno à sabedoria da Grande Mãe. Provavelmente, essa 

retomada mítica não seria através dos ensinamentos, das acolhidas que o mundo 

urbano proporciona, mas sim do chão pantaneiro. Ele é quem tem esse poder. 

Evidencia-se, então, que FI não é um dos livros tomados como alvo por Campos 

(2010), pois como ela mesma destaca numa entrevista do poeta cedida a Gonçalves 

Filho no Jornal Folha de São Paulo: “é seu único livro com preocupações políticas. 

Hoje, considera este livro sua pior produção e nem sequer tem um exemplar para 

arquivo.” (CAMPOS, p. 147). Como já dissemos, seria inadmissível esquecer o 

momento atual da humanidade e Campos (2010) também percebe essa 

problemática: 

 

Ainda que formalmente o poeta se identifique mais com a linguagem dos 
movimentos de vanguarda, ele comunga com a Geração de 45 uma 
abertura do regional para o universal; o impacto das guerras mundiais que 
geraram escombros e traumas, ainda presentes e que, portanto, devem 
estar em evidência poética; a consolidação do modo de vida urbano-
industrial, com suas máquinas e velocidade vertiginosa, que aparecem em 
sua poesia através da negação pela elipse, ou como um detalhe, sucata em 
processo de reincorporação pela natureza. (CAMPOS, p.165)    
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Mas não é só fazendo denúncia social e retratando os desvalidos da 

guerra que a obra se constrói. Haverá várias cenas cotidianas do Rio de Janeiro – 

principal recanto contemplado pelo autor – que, não necessariamente, trazem uma 

ideia de desordem, de caos. O poema de abertura da obra “Eu não vou perturbar a 

paz”, por exemplo, é uma simples tomada do cotidiano e, por incrível que pareça, 

mostra-nos certo tédio, um ambiente pacato, onde um homem está sentando num 

banco de praça e o eu-lírico tem curiosidade de saber o que ele pensa naquele 

exato momento: “Se eu me sentasse a seu lado/ Saberia de seus mistérios/Ouviria 

até sua respiração leve” (BARROS, 2010, p. 35).  

Trechos como esse servem para mostrar que nem sempre o universo 

urbano é atópico e opressor. Quando tratarmos de PO, veremos que, em 

determinados momentos, a vida citadina confunde o eu-lírico em relação ao que ele 

sente pelo Pantanal. Todavia, ainda em FI, há o tédio das horas em que a cidade 

para e pode ser ruim e angustiante como em “Mansidão”. O cenário urbano e suas 

figuras cotidianas são pintados através de um silêncio tão profundo, que se torna 

inevitável sentirmos uma atmosfera de reflexão do eu-lírico: 

 

As casas dormiam na hora surda do meio dia. 
O corpo do homem penetrou sob árvores 
Na longa quietude estendida na rua. 
Tudo permaneceu sem um grito, 
Um pedido de socorro sequer. 
.................................................................... 
Porque tudo permaneceu sem fundo suspiro 
No estranho momento das coisas paradas. (BARROS, 2010, p. 44)  

  

É sob essa conjunção monótona, de coisas sem cor e sem voz que é 

mostrada uma simples cena de um dia qualquer da cidade. O poema é um espelho 

do que o eu-poemático sente: um vazio, sem um grito ou sequer um pedido de 

socorro. Esse grito que falta, ele mesmo profere, mas sem grande alarde e com uma 

singularidade que encanta. Sua maneira de chamar a atenção para um possível 

mendigo, por exemplo, é singela, tocante, não se assemelha ao homem que Manuel 

Bandeira retrata em “O bicho”. Também não é, nem de longe, a figura miserável 

pintada por Baudelaire (1996, p. 311): “A cidade a fervilhar, cheia de sonhos, onde/ 

O espectro, em pleno dia, agarra-se ao passante!”. Baudelaire representa a miséria 
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através de um espectro, o mendigo que passa, ele, também, mendigo, agora ator 

importante na cidade em ebulição, face às contradições da modernidade. Tantas 

cidades, tantos mendigos. Eis o da “Enseada de Botafogo” (BARROS, 2010, p. 43):  

 

O corpo quase morava ali, equilibrado nas curvas  
da enseada. 
Ao lado dos carros vermelhos que transportavam  
os donos da vida para seu escritórios 
................................................................................... 
Tantas vezes o corpo sobre as curvas, tantas 
Que ficou como certas casinhas tortas, que jamais 
Podem ser evocadas fora da paisagem.  

 

Como dissemos acima, provavelmente, trata-se de um morador de rua: 

um corpo infiltrado na paisagem urbana. Barros também denuncia a desigualdade 

social e critica a indiferença dos “donos da vida” que passam por ali todos os dias 

para seus escritórios – palavra tão cara ao mundo urbano. Apesar de sua condição 

miserável, não é um bicho, nem um espectro. Além disso, a imagem que é criada 

nos dois últimos versos é pungente e parece revelar um tom de terna afetividade por 

conta do diminutivo “casinhas”.  

É óbvio que não podemos dizer que sua poesia é das mais engajadas, 

mas percebemos perfeitamente o tom de crítica, de denúncia e que nos faz refletir 

acerca das mazelas sociais, embora o tratamento dado ao assunto seja de uma 

maneira mais atenuada.  

O morador de rua é, sem dúvida, um dos grandes problemas dos centros 

urbanos, os quais recebem todos os anos milhares de pessoas com sonhos, 

acreditando em novas oportunidades. Muitas vezes, esses sonhos são alimentados 

no trajeto de um êxodo rural, fenômeno que adensa a população urbana e que se 

torna mais intenso durante fases de transformação econômica de um país, no 

entanto, nem sempre o crescimento financeiro absorve completamente toda a mão-

de-obra que chega. O Rio de Janeiro, por exemplo, foi uma das cidades que mais 

recebeu pessoas:   
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Depois de São Paulo é a cidade do Rio de Janeiro que se apresenta como o 
maior centro de atração da migração de nacionais. (...) Assim, os 942.812 
brasileiros não-cariocas residentes na então Capital Federal, em 1950, 
procedentes de todos os pontos do país, contribuíram diretamente para o 
adensamento da sua população urbana. (CAMARGO, 1968, p. 31) 

 

Manoel de Barros era um desses mais de 900 mil não-cariocas que 

estavam na então Capital da nação. Ele não fora para lá, principalmente, à procura 

de emprego: seu intuito era a formação no curso de Direito. E, em meio a esse 

turbilhão, o Pantanal e a infância não eram lembrados? O poeta estaria tão 

preocupado com as mazelas urbanas e com o homem que não teria versado em 

nenhum momento sobre o “país da infância”?                   

 

2.3 – FACE IMÓVEL: A INFÂNCIA E O PANTANAL        

Realmente, as recordações de menino quase não aparecem em FI, mas 

elas não foram esquecidas. Essa comprovação nos faz dizer que há uma tensão já 

nesta segunda obra, embora só percebamos três poemas onde a temática se liga ou 

à infância ou ao Pantanal. 

Em “O muro”, encontramos as brincadeiras e a fértil imaginação infantil, 

onde crianças divagavam sobre o que haveria por trás do que um enorme muro 

escondia (BARROS, 2010, p. 40): “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.” Em “Noturno do filho do fazendeiro”, são narradas 

algumas lembranças da vida no campo. Já em “Balada do Palácio do Ingá”, 

podemos perceber um confronto entre o urbano e o rural:  

  

Na sala de espera do Palácio do Ingá com uma ficha na mão 
Espero para falar com o chefe do Gabinete do Interventor. 
Na sala de espera do Palácio do Ingá tem uma pele de onça. 
Ai que saudades do Pantanal! (BARROS, 2010, p. 44)   

 

À procura de emprego na cidade grande, Manoel de Barros vê, à sua 

frente, uma pele de onça, símbolo do Pantanal. Em vez de esperar para falar com o 
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chefe do Gabinete, viaja ao Pantanal através de uma metonímia, esquecendo o belo 

Palácio: monumento carioca. 

Mesmo preocupado com o homem, mesmo que possua um caráter 

humanístico, pois o tempo é de guerra, o livro ainda reserva um pequeno espaço 

para o individual, para a meninice reinante no âmago do poeta, para aquilo que, sem 

dúvida, é sua válvula de escape. Tudo isso funciona como produto da tensão entre 

os espaços. Diante dessas observações, indagamos: seria a busca de identidade 

poética, já que estamos falando dos primeiros livros, ou Fl seria uma manifestação 

ímpar dentro da poética do autor devido ao contexto histórico? 

Talvez, uma conclusão apareça-nos ao analisarmos PO, obra onde ocorre 

o clímax e o desfecho da tensão. De acordo com Miguel Sanches Neto (1997, p. 19), 

PO é “um livro em que o poeta atinge a maturidade de seu estilo, que ganhará daqui 

para frente traços inequívocos”. Opinião parecida tem Berta Waldman (1991, p. 19): 

“Se a matéria da poesia ainda é indefinida em seus primeiros livros, ela vai começar 

a se configurar com maior nitidez a partir de Poesias.”     

 

2.4 – POESIAS: MOMENTO DE DECISÃO 

 

Reportando-se aos críticos supracitados, fica clara a relevância de PO 

dentro da criação de Barros. Em outras palavras, essa importância toda se dá 

simplesmente porque o fim da tensão ocorre. Mas, para que isso aconteça, não será 

fácil, pois um clima de confusão permeará os pensamentos do poeta a tal ponto que 

sua fragmentação psicológica fará com que ele não saiba para qual lado seguir, 

pois, num dado momento, o poeta até titubeia no que concerne ao que nutre pelo 

Pantanal, mostrando a força que o Rio de Janeiro e o mar exercem sobre si.  

O poema “Na enseada de Botafogo” é um produto dessa indefinição: 

  

Ser menino aos trinta anos, que desgraça 
Nesta borda de mar em Botafogo! 
Que vontade de chorar pelos mendigos! 
Que vontade de voltar para a fazenda! 
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Por que deixam um menino que é do mato 
Amar o mar com tanta violência? (BARROS, 2010, p. 66)  

     

É mais do que claro o caos temático: o eu-lírico não sabe se chora pelas 

mazelas urbanas, assim como fez em Fl, ou se volta para a fazenda e vai brincar 

como em PCSP. O pior de tudo é que não há mais condições de ser criança numa 

cidade como o Rio de Janeiro, um lugar cheio de problemas que não oferece 

acolhida para sonhos infantis. O extravasamento decorre daí: “Que vontade de voltar 

para a fazenda!”. No entanto, retroage logo em seguida expressando um sentimento 

surpreendente que nutre pelo mar, símbolo carioca. Ao fazer isso, o eu-lírico vai de 

encontro a toda a negação que já tinha feito a respeito do universo urbano. A 

perturbação sentida é tão forte que, por incrível que pareça, o Pantanal, por um 

momento, é vencido pelo litoral. Os dois últimos versos transcritos são, com certeza, 

uma grande contradição em toda a obra de Manoel de Barros.   

Se em Fl, a infância e o Pantanal quase não surgem, em PO, há uma 

tensão bem mais forte, ora o Pantanal se faz presente, ora as temáticas de cunho 

urbano, no entanto, a poesia de Barros vai, aos poucos, revelando o que será a sua 

verdadeira densidade e o eu-lírico começa a demonstrar um grande sentimento de 

nostalgia, o que fará com que a voz poética busque cada vez mais amparar-se no 

torrão natal, na primeira casa onde morou, nos familiares e nos amigos de infância.  

Em se tratando de casa, temos variadas observações a respeito do que 

as habitações simbolizam. Bachelard (1993), por exemplo, em seu estudo A poética 

do espaço, tenta evidenciar como diversos tipos de espaços se mostram 

poeticamente e que relações e representações esses lugares possuem. Aliás, só 

para a casa, ele destina dois capítulos de sua obra. Isso nos faz crer que a casa é, 

sem dúvida, um dos temas mais recorrentes literariamente em se tratando de 

espaços. Por que isso? O próprio Bachelard nos responde:  

 

Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o 
nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a 
acepção do termo. Vista intimamente a mais humilde moradia não é bela? 
(BACHELARD, 1993, p. 24) 

 



65 
 

Então, ela ganha o status por conta da sua particularidade, do que pode 

ter encerrado sobre nós em suas paredes, do que presenciou e do que viveu 

conosco, pois ela é o “nosso canto do mundo”. E o que pode resgatar de lembranças 

é inestimável. Com certeza, uma infância feliz se constrói dentro e nos arredores de 

uma casa feliz. Como seria a casa da infância de Cabeludinho?  

 

Ó branco ombro de minha casa antiga! 
Quanto desejo de amar, 
De fugir,  
De padecer,  
De pedra ser, que me dava 
Nas tarde da fazenda! 
Quanto desejo de chuvas  
E de rebrotos 
E de renovos 
E de ombros nus 
E de aromas 
Sobre as tardes descobertas  
Depois eu saía correndo pelos caminhos molhados. 
Havia um frescor de musgos na boca da terra. (BARROS, 2010, p. 54) 

 

Esse belo poema recheado de boas lembranças não é uma descrição 

pormenorizada da antiga casa evocada nos primeiros versos, mas o vocativo inicial 

faz com que todas as reminiscências enumeradas acima possam emergir dos 

porões da memória: o desejo de amar, a vontade de fugir, de padecer também – 

quem, senão a casa para saber de todos esses segredos? Para quem teriam sido 

confidenciados esses pensamentos? Quem seria mais acolhedor para ouvir e ver o 

que o ser tem para dizer e sentir? É por isso que Bachelard dedicou tanto tempo ao 

estudo da casa e é por isso também que ele vê beleza até na mais rústica moradia: 

porque ela recolhe todos os nossos momentos: “é preciso dizer como habitamos o 

nosso espaço vital de acordo com todas as dialéticas da vida, como nos enraizamos, 

dia a dia, num ‘canto do mundo’”. (BACHELARD, 1993, p. 24). 

Sendo assim, o que sentimos e um pouco do que somos confunde-se 

com o lugar que é o nosso “canto do mundo”. Enfim, apesar de não haver a 

descrição dos recantos da casa, só o aparecer de seu “branco ombro”, imagem do 

amparo, é suficiente para que o eu-lírico a ela se dirija, intuindo que é por conta dela 

que suas lembranças permanecem vivas.  
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A casa já foi até explorada como narradora de romance. E quem mais 

saberia contar tudo o que houve durante séculos através da várias gerações 

familiares que povoaram seus aposentos? Natércia Campos, escritora cearense, 

deu vida a Trindades, nome da casa personificada que narra todas as histórias de A 

casa:  

 

Na mais serena das horas canônicas, chamaram-me de Trindades. Com o 
tempo puseram-me o apelido de Casa Grande e assim, de sobrenome, com 
minhas paredes grossíssimas e madeiramento pesado, fincada neste 
remanso entre serrotes, perdida na imensidão da caatinga e dos céus, 
atravessarei alguns séculos. (CAMPOS, 2004, p. 15) 

 

E realmente foi como dissera Trindades: ela atravessou séculos e nos 

repassou tudo o que aconteceu dentro de si e em seus arredores até que uma 

represa foi construída e a enorme morada acabou sendo submersa pelo torvelinho 

líquido. 

Ao tratar do espaço em A análise da narrativa, também Yves Reuter 

reconhece as simbologias que a espacialidade possui e não deixa de realçar a casa 

como um dos mais expressivos elementos dos textos narrativos. Reuter destaca 

essa nuança, quando avalia quais são as funções que os espaços exercem dentro 

das tramas: 

 

O texto carecerá de indicações precisas e referências ao nosso universo ou ainda 
os lugares serão puramente simbólicos (a casa como lugar de segurança, a 
floresta como espaço do medo), e estaremos em face de uma história cuja 
dimensão é universal ou parabólica, como nas fábulas e nos contos, mesmo que 
tenhamos, para ler, referências indiretas ao nosso mundo. (REUTER, 2002, p. 53) 

 

Já havíamos falado um pouco desse caráter simbólico dos espaço no 

início deste capítulo. Lá, apontamos que os espaços podem conter representações 

antitéticas e, sendo assim, acreditamos que a casa nem sempre será tida como um 

lugar de proteção e de alegria, no entanto, em nosso objeto de estudo, ela surge 

como o lugar das boas reminiscências da infância no Pantanal.  
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Aliás, Reuter (2002) também destaca que o espaço tem, entre suas 

múltiplas funções, a possibilidade de: “Marcar etapas da vida e nas ações” 

(REUTER, 2002, p. 55).  No nosso caso, o Pantanal marca a meninice de Barros. O 

“branco ombro” evoca a casa, a qual se confunde com o Pantanal, o lugar da 

proteção. Quem nunca procurou um ombro para se resguardar dos medos, para se 

aconselhar sobre as indefinições? 

Mas por que insistir tanto na questão da casa? Provavelmente porque 

será da casa e do que a ela remonta de bom que o eu-lírico sentirá falta vivendo em 

meio ao caos urbano.  

Em “Olhos parados”, divisamos toda a sua nostalgia e a prova de que sua 

infância foi boa. Esse texto narra um dia em que o eu-lírico, radiante, sai pelas ruas 

completamente feliz por conta da boa vida que tem: “Descobrir que, afinal de contas, 

não se possui nenhuma queixa/ E que está sem nenhuma tristeza para dizer no 

momento” (BARROS, 2010, p. 59). Isso é mais uma prova de que nem sempre o 

poeta se sente acuado, amargurado por viver na cidade. E é neste dia de grande 

tranquilidade de saber que o seu presente é bom que ele acaba também 

agradecendo por ter tido uma infância privilegiada:  

 

Ah como é bom a gente ter infância! 
Como é bom a gente ter nascido numa pequena  
cidade banhada por um rio. 
Como é bom a gente ter jogado futebol no 
Porto de Dona Emília, no Largo da Matriz, 
E se lembrar disso agora que já tantos anos são passados. 
Como é bom a gente lembrar de tudo isso. Lembrar dos 
Jogos à beira do rio, 
Das lavadeiras, dos pescadores e dos meninos do Porto.  
Como é bom a gente ter tido infância para poder 
Lembrar-se dela. 
E trazer uma saudade muito esquisita escondida no coração. (BARROS, 
2010, p. 59)  

 

Geralmente, o eu-lírico se mostra como um ser torto, sem prestígio. É fácil 

lembrar-se do seu nascimento, sem notas de lirismo, sob o canto do bate-num-quara 

em que não havia nenhuma poesia, o que o desculpava, de antemão, da 

insuficiência do canto. Todavia, esses versos que acabamos de transcrever revelam 

uma felicidade contagiante.  
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O universo urbano também é contemplado pela alegria da voz poética 

que exclama com entusiasmo e até afirma ser bom estar na cidade grande: “Como é 

bom a gente ter deixado a pequena terra em que nasceu/ E ter fugido para uma 

cidade maior, para conhecer outras vidas.” Entretanto, esse afã pelo Rio de Janeiro 

não vai durar tanto, pois a saudade do Pantanal mostrará sua força e é bem mais 

cômodo estar entre os seus do que perambular pelas ruas da cidade grande.  

Perambular, errar, divagar, flanar pela cidade é uma marca de PO. Há 

vários poemas que mostram essa situação: “Noções de ruas”, “Na Rua Mário de 

Andrade”. Do primeiro, temos passagens que denotam uma busca do poeta por 

causos, por insignificâncias, por pequenos recortes diários que não estão nas 

páginas de destaque dos jornais: 

 

Até que um dia chega um seresteiro, desonra 
uma colegial num terreno baldio 
E a colegial é encontrada no capim, de borco, 
Cheia de formigas nos olhos vidrados... 
........................................................................ 
Essas doces ruinhas mortas ou alamedas 
Esquecidas em sua tranquilidade de coisas anônimas 
- cuidado com elas!  
São infestadas de lobos solitários... (BARROS, 2010, p. 72) 

 

Com essas descrições, podemos dizer que Barros volta a valorizar o 

ínfimo, o que está esquecido pela sociedade. É, portanto, mais uma manifestação da 

poética da “ordinariedade” que começa a ganhar corpo novamente. E a figura do 

homem que vaga sem destino, já tem aqui uma de suas primeiras molduras, pois 

veremos nas obras posteriores a valorização que o poeta dedicará aos loucos e aos 

andarilhos que erram por longas estradas afora.  

Além desse aspecto de valorização de sujeitos marginais, em “Na Rua 

Mário de Andrade”, podemos mais uma vez ter contato com estruturas linguísticas 

particulares, em que o português é utilizado propositalmente de forma criativa, numa 

reverência ao criador de Macunaíma: “Vou ir com Macunaíma/ Rente às paredes/ 

Vou ir com Mário de Andrade” (BARROS, 2010, p. 83).  

Mário, que fora um dos grandes incentivadores do aproveitamento da 

linguagem coloquial brasileira, merecia uma homenagem de Manoel de Barros e 
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nada mais justo do que o poeta voltar a “errar a língua”, retomando um procedimento 

estilístico de índole programática do mestre modernista.  

A homenagem a Mário pode ser vista por outro ângulo, simplesmente por 

causa da presença da palavra “parede” no texto. Inicialmente, parece não haver 

nenhuma conotação ou simbologia que mereça a atenção, porém, o estudioso de 

Manoel de Barros deve estar a par de suas entrevistas que são sempre reveladoras 

do processo de criação do artista. Vejamos o que ele fala sobre a palavra “parede”: 

 

A única palavra citadina legítima que consta de meus arquissemas é 
parede. (...). As outras dez ou doze palavras que são meus arquissemas, 
vêm de minha infância. São elas árvores: sapo, lesma, antro, musgo, boca, 
rã, pedra, caracol. Acho que são as palavras que me comandam 
subterraneamente. Arquissema, aprendi de um filólogo, (...) são palavras 
logradas dos nossos armazenamentos ancestrais, e, que ao fim norteiam o 
sentido de nossa escrita. Arqui, derivado do grego archos, é aquele que 
comanda. (BARROS, 1991, p. 327)  

 

Mário de Andrade é um nome que pode trazer afago em meio ao concreto 

e ao asfalto, pois as paredes são barreiras, impedimentos que tiram a visão da 

amplidão. Se o arquissema é o que comanda a escrita, logo, “parede” é o que mais 

vem à mente do poeta em se tratando do mundo urbano. Intimamente, 

subterraneamente, inconscientemente, citadino – para ele – é a limitação, é a 

restrição. Campos (2010) tem uma opinião que alarga o conceito de “parede” na 

poesia barrense: 

 

A única palavra proveniente do mundo urbano que foi incorporada em sua 
obra como arquissema é parede, a barreira iniciática diante da qual o poeta 
descobriu a palavra poética na boca dos clássicos, e sofrimento enorme 
para um olhar amante da amplidão dos campos que esbarram no horizonte. 
(CAMPOS, 2010, p. 168) 

 

Foi vindo para a cidade que o poeta conheceu os clássicos e Campos 

(2010) afirma que os entraves, as pedras no caminho que ele teve de saltar para 

chegar a ter contato com os grandes nomes confundem-se com a palavra “parede”. 

Estudar foi o motivo de sair do Pantanal e o que o impedia de retornar eram 
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justamente os muros do colégio interno, os muros da cidade: as paredes da vida. Ir 

rente às paredes na Rua Mário de Andrade é, talvez, reconhecer tudo isso.  

Clássicos como Rimbaud, Mário, Oswald, o instigam a “errar a língua”, 

mas os outros o ensinam o vocabulário erudito e, de certa forma, esse é o motivo 

que o traz à cidade grande. Sabendo disso, não podemos deixar de salientar que há 

preocupação formal sim em seus textos.  

Temos, por exemplo, um soneto intitulado “Viagem”, escrito em 

decassílabos e com rimas interpoladas (ABBA, CDDC) nos dois quartetos. Só o fato 

de citarmos que encontramos rimas já é estranho em se tratando de Manoel de 

Barros, mas elas não se restringem ao soneto citado e em “Ode vingativa” achamos 

também facilmente quartetos rimados que provam que a presença do erro linguístico 

de Barros não é inocente e sim proposital.   

Em “A boca”, deparamo-nos com tetrassílabos e até com um processo de 

acomodação do verso não tão utilizado, mas, sem dúvida, conhecido por Manoel de 

Barros: o suarabácti, que, conforme Sânzio de Azevedo (1997, p. 36): “É o 

desenvolvimento de uma vogal de apoio entre consoantes. Na linguagem do povo, é 

o que acontece quando se pronuncia adevogado, peneu, pissicologia, etc. No verso, 

foi praticado largamente pelos românticos.” Como exemplo, o estudioso do verso dá-

nos os seguintes heptassílabos de Gonçalves Dias e sublinha onde ocorre o referido 

fenômeno: “Como flor submarinha/ Que dá vida aos objetos.” Claramente, se 

verificarmos as sílabas métricas, só teremos exatamente dois heptassílabos se 

contarmos o “b” mudo de submarinha e o “b” mudo de objetos como uma sílaba 

poética. É, pois, aí onde ocorrerá o famigerado suarabácti. Vejamos, então, como 

Manoel de Barros o utiliza: 

 

(...) 
Dissimulada 
Todo o veneno 
De que me inundas. 
Porém és morta 
Resignada, (BARROS, 2010, p. 64) 
 

Contando verso por verso, é clara a disposição em quatro sílabas 

métricas, sendo que o último destacado só será um tetrassílabo se contarmos o “g” 
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mudo de resignada. No mesmo poema, vamos encontrar outro suarabácti no verso 

“Flor obscura” onde o “b” é quem faz o papel de uma sílaba. Isso, certamente, é uma 

evidência do conhecimento de versificação do poeta. A esse respeito, a parte 6 de 

“Cabeludinho” faz alusões ao Tratado de versificação, de Olavo Bilac e Guimarães 

Passos, e nela o poeta escreve uma carta em acróstico para a avó e ainda pede 

dinheiro para ela a fim de comprar os tratados. 

Outro poema que nos chama a atenção é a parte 7 de “Fragmentos de 

canções e poemas”. Há um eu-lírico feminino que sofre de uma dor amorosa 

lancinante, similar às das cantigas de amigo trovadorescas.  

O próprio Sanches Neto (1997) vê no título motivação referente à 

multiplicidade de poéticas: “Como está no plural, pode ser lido como a alusão a mais 

de uma poética. É assim que quero ler este título”. (SANCHES NETO, 1997, p. 16). 

Sendo assim, há a indefinição e as várias tensões iniciais da obra de Barros que 

ainda não desenvolveu sua densidade particular, apenas mostra traços que 

ganharão força mais adiante, entretanto, a tensão entre os espaços – rural e urbano 

– terá o seu fim ainda nesta obra.  

Quando falamos dos espaços, consequentemente, tratamos também de 

todas as outras tensões: infância x fase adulta; erros criativos x vocabulário erudito; 

regionalismo x universalismo O Pantanal traz consigo a infância, os erros criativos 

do povo sertanejo e o regionalismo com sua cor local; o Rio de Janeiro representa a 

idade adulta do poeta e seus compromissos sérios na faculdade de Direito, o 

vocabulário formal e as reflexões existenciais de cunho universal, oriundas das 

mazelas urbanas e do contexto da Segunda Guerra Mundial. Podemos expandir a 

noção de espaço para a ideia da distância que separa a infância da maturidade e 

ainda o terreno do texto como cenário para a teatralização da linguagem: a 

espontaneidade na utilização da linguagem versus o reduto circunscrito do 

vocabulário meticulosamente selecionado; o entrechoque do típico de uma região e 

a exploração de temas de teor universalizante.    

Um dos poemas que irá nos ajudar a ver como a tensão entre os espaços 

se define é o extenso “A voz de meu pai”. E será vagando pelas ruas cariocas, como 

já vimos em outros momentos, que o eu-poemático fará reflexões e sentirá a 

necessidade de fugir do caos urbano para reencontrar o chão pantaneiro com cheiro 
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de chuva. Por conta de sua extensão, iremos transcrever diferentes trechos para 

que haja uma melhor elucidação. 

“A voz de meu pai” caracteriza-se pela mistura de campos semânticos, 

uma vez que entramos em contato com partes do cotidiano do eu-lírico na cidade 

grande e descrições da vida na fazenda do Pantanal. O poeta principia mostrando o 

seu difícil dia na cidade para, em seguida, resguardar-se nos braços do pai, através 

de belas imagens do campo, fazendo uma correlação entre os diferentes espaços:  

 

Circulo sob arranha-céus. 
Vivo debaixo de cubos: 
Na direita, na esquerda 
De lado, ao sul  
Pelo norte... vou no meio assustado. 
Um pequenino ser com sua morte dentro.

 
 (BARROS, 2010, p. 75) 

   

Percebe-se que viver na cidade é estar emparedado por todos os lados. 

E, quando parece que o indivíduo vai nortear-se, ele acaba “no meio assustado”. 

Nesse verso, as reticências chegam até a dar esperanças, mas o fim é o mesmo. 

Diante da enormidade dos prédios, o eu-lírico sente-se “um pequenino ser com sua 

morte dentro.”.  

Em seguida, ele explica como é o seu trabalho: 

  

Sou ligado por cordões e outros aparelhos secretos a um escritório 
complicado. 
Portas mecânicas me subtraem e me devolvem súbito ao negro asfalto. 
Entro e saio do edifício que come meu rosto e o cunha na pedra. 
(BARROS, 2010, p.76)     

 

O animal homem é domado pelas máquinas, não possuindo autonomia 

sobre si próprio. O pequeno menino do sertão está ligado à tecnologia por meios 

desconhecidos e complicados. Quem age é o mecânico: “Portas mecânicas me 

subtraem e me devolvem (...)”. O ser humano é apenas uma simples engrenagem 

no centro de um “edifício que come seu rosto e o cunha na pedra.” (BARROS, 2010, 

p. 76). Forma bastante original de dizer que está sendo mastigado, corroído por toda 

essa loucura do mundo urbano. 
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 Bachelard, reportando-se à dispersão que a vida adulta pode gerar 

quando nos afastamos do seio familiar da casa, afirma o seguinte: “Nossa vida 

adulta é tão despojada dos primeiros bens, as ligações antropocósmicas se 

encontram tão desguarnecidas, que não sentimos seu primeiro vínculo no universo 

da casa.” (BACHELARD, 1993, p. 24). Essa casa de que fala o autor é a primeira 

morada de qualquer indivíduo. Sendo assim, o menino do interior, sentindo essa 

dispersão, vai à procura das raízes, da sua primeira morada, o Pantanal, e acaba 

negando de vez o universo urbano, o qual quase não aparecerá a partir das 

próximas obras.  

Tânia Lima (2001, p. 46) aponta para essa negação da temática urbana 

em Fl e em PO:  

 

Se, no primeiro livro, o poeta aventura-se na “errância” de suas memórias, 
observamos que o sentimento de insatisfação do poeta quanto às questões 
urbanas será visivelmente transparente nos livros Face imóvel (1942) e 
Poesias (1956), nesses livros, a cidade, em Manoel de Barros tem a 
presença do que é negado. 

  

Com certeza, o citadino é negado nessas duas obras, porém, sabemos 

que nem sempre isso ocorre e mostramos anteriormente que a cidade em 

determinados momentos é vista com bons olhos pelo poeta que até chega a se 

questionar perante os seus sentimentos: “Por que deixam um menino que é do 

mato/ Amar o mar com tanta violência?” (BARROS, 2010, p. 66).  

Apesar de todas as mazelas sociais que o poeta enumera e da corrida 

vida urbana, não podemos dizer que ele sempre rechaçou o Rio de Janeiro. Se 

fizermos isso, correremos o risco de avaliar a obra de Barros através de uma 

dicotomia redutora, o que não procede: o Pantanal como o lugar ideal de vida e a 

cidade carioca sendo atópica.  

Contudo, o que se delineia agora é exatamente a busca do afastamento 

da cidade grande. Após a perturbação das buzinas, das portas mecânicas, dos 

escritórios complicados, o eu-lírico, à noite, sai para caminhar e depara com o olhar 

antropomorfizado do mar, que, na verdade, é a imagem de seu pai, que o chama:  
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- Venha meu filho, 
Vamos a ver os bois no campo e as canas amadurecendo ao sol, 
Ver a força obscura da terra que os frutos alimenta,  
Vamos ouvi-la e vê-la:  
A terra está úmida e os potros ariscos a riscam de seus empinos e de suas 
soltas crinas (BARROS, 2010, p.78) 

 

É pertinente notar a grande mudança de campos semânticos: antes, ele 

varava “becos, bancos e buzinas” – aliteração ruidosa –, agora, depois de ouvir a 

voz do pai, pode presenciar que “No bojo quieto das águas robafos engolem lodo!”. 

A partir do chamado do pai, o poeta é conduzido ao passado aconchegante que 

mostra o menino na gostosa vida de antes, quando tinha perto de si, “os potros 

ariscos” e podia sentir “a força obscura da terra”. Isso também pode ser entendido 

como uma espécie de metalinguagem, onde o pai guia o escritor para as principais 

temáticas de sua poesia: a infância e o Pantanal.   

Após a leitura do poema, fica clara a imagem da terra-natal como um 

lugar do devaneio infantil e da proteção. Sendo assim, podemos fazer coro mais 

uma vez com Bachelard (1993, p. 27):  

 

Quando se sonha com a casa natal, na profundidade extrema do devaneio, 
participa-se desse calor primeiro, dessa matéria bem temperada do paraíso 
material. É nesse ambiente que vivem os seres protetores. (...). E o poeta 
bem sabe que a casa mantém a infância imóvel em seus braços.  

 

Não há como negar que o pai é um ser protetor. Na verdade, toda a 

família é uma célula acolhedora e protetora e que está, provavelmente, mais unida 

durante nossa infância, uma vez que, após adultos, buscamos cada um o nosso 

rumo. Essa questão do acolhimento, da célula agregadora que é a família pode ser 

discutida em Drummond, principalmente no que concerne ao estatuto do “gauche”, 

tão famoso, firmado pelo poeta e que encerra em seu conceito uma carga negativa e 

solitária. Em seus textos, o âmbito familiar, geralmente, não é propício. Manoel de 

Barros não traz alusões à mãe nessas obras iniciais, contudo, nelas aparece a figura  

de Nhanhá, que expressa a presença feminina em sua infância. 

Em Drummond e em Bandeira, também percebemos facilmente a 

negação do universo urbano.  Coincidentemente, Barros, Drummond e Bandeira têm 
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o Rio de Janeiro como temática, apesar de nenhum deles ter nascido na Cidade 

Maravilhosa.  

Em “Infância”, Drummond já revela um sentimento de tristeza e solidão. 

Os versos são simples como o pensamento de um menino e falam do pai, da mãe, 

do pequeno irmãozinho e de fatos do dia-a-dia numa fazenda. O autor exprime com 

delicadeza a saudade da infância e acaba reconhecendo que sua vida de então era 

mais bonita que a história de Robinson Crusoé:  

  

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho entre mangueiras 
lia a história de Robinson Crusoé, 
.............................................................. 
Lá longe meu pai campeava  
no mato sem fim da fazenda. 
   
Eu não sabia que a minha história  
era mais bonita que a de Robinson Crusoé. (ANDRADE, 1992, p. 5)  

 

É interessante que percebamos que o menino Drummond já era um ser 

isolado em si e que a sua condição era a menos significativa dentro do âmbito 

familiar. Isso fica claro se observarmos a disposição hierárquica dos versos; como 

uma pirâmide familiar: o pai no topo, depois a mãe e em seguida o irmão. Somente 

depois – na base da pirâmide – é que aparece o poeta na sua condição de gauche. 

Mas para que estamos falando disso, se o nosso intuito é refletir acerca dos 

espaços? A resposta é simples: se Drummond já se sente solitário vivendo ao lado 

dos familiares na terra-natal, imagine quando adulto, longe dos seres protetores dos 

quais fala Bachelard na citação colocada mais acima. Sendo assim, veremos que o 

espaço urbano, o qual é marcado pela batalha diária caótica pela sobrevivência terá 

um valor ainda maior no insulamento reinante no íntimo do poeta.   

Ao falar de Robinson Crusoé, a ideia do gauche acentua-se, uma vez que 

este personagem também é um ser ilhado, no entanto, o menino que lê sozinho 

entre mangueiras pode fantasiar e tomar para si as aventuras do personagem e 

driblar sua solidão, mas o adulto que veremos nos versos de “A bruxa” não pode se 

utilizar desse recurso. A leitura abre possibilidade para infinitas viagens, por isso, o 
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menino é mais feliz que o personagem de Defoe porque não se encontra ilhado. 

Além disso, a leitura é uma forma de interação com o mundo e, consequentemente, 

com diversas vidas, entretanto, o adulto que veremos nos versos de “A bruxa” não 

desfruta desse recurso. 

  

Nesta cidade do Rio 
De dois milhões de habitantes 
estou sozinho no quarto 
estou sozinho na América 
.............................................. 
Estou cercado de olhos, 
De mãos, afetos, procuras. 
Mas se tento comunicar-me 
o que há é apenas a noite  
e uma espantosa solidão. (DRUMMOND, 1992 p. 78-79)  

 

De menino cercado entre mangueiras, Drummond transformou-se em um 

adulto cercado por milhões de habitantes e que, apesar de todas as demonstrações 

de afeto, que eles possam fazer, não se comunicam com o poeta, o qual é um 

homem sufocado, consciente de sua pequenez ante a enormidade de uma grande 

cidade da América. Sem dúvida, estar entre árvores a ler um livro – embora 

solitariamente – é bem mais reconfortante do que estar sozinho enclausurado por 

quatro paredes, pelo concreto do mundo urbano, o qual impõe uma velocidade 

desesperada em tudo e modifica as relações do homem perante as coisas, onde a 

pressa corrompe a possibilidade de aprofundamento nos relacionamentos humanos, 

que a cada dia se tornam efêmeros em encontros voltados para as oportunidades 

práticas da vida. Parece evidente que o adulto Drummond é muito mais triste e 

solitário que a criança. Talvez, por isso, ele sinta saudades de sua vida na fazenda, 

a qual era o seu reduto de brincadeiras e fantasias. Vejamos os seguintes versos de 

“Episódio” que comprovam a negação do urbano:  

  

Manhã cedo passa 
à minha porta um boi. 
De onde ele vem 
se não há fazendas? 
.................................. 
Alheio à polícia 
anterior ao tráfego 
ó boi, me conquistas 
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para outro, teu reino. 
  
Seguro teus chifres 
eis-me transportado 
sonho e compromisso 
ao País Profundo. (DRUMMOND, 1992, p. 116-117) 

 

O episódio narrado não é típico de uma cidade grande, não é comum um 

boi em meio ao trânsito, mas a imagem da criatura faz o eu-lírico viajar por milhas e 

sonhar com o que ele chama de “País Profundo”.  Provavelmente, esse país é o que 

Bachelard (1993) chama de espaço de intimidade, pois “Mais urgente que a 

determinação das datas é, para o conhecimento da intimidade, a localização nos 

espaços da nossa intimidade.” (BACHELARD, 1993, p. 29). Neste excerto, o espaço 

paralisa o tempo, congela a imagem e, talvez, por isso, o eu-lírico deseje ser levado 

para o “País Profundo”. 

A intimidade do menino que lia solitariamente está marcada na fazenda 

da infância e “todos os espaços de nossas solidões passadas, os espaços em que 

sofremos a solidão (...) são indeléveis em nós.” (BACHELARD, p. 29).  

Para fazermos uma interpretação dos versos acima, não há palavras que 

sirvam melhor ao nosso propósito do que as que transcreveremos de Carlos 

Augusto Vianna. Elas confirmam o que defendemos a respeito da negação do 

citadino em Drummond: 

 

O espaço urbano, a partir das alusões a termos como “polícia” e “tráfego”, é 
concebido pelo poeta como naturalmente opressivo. O boi, elemento 
vinculado à fazenda e, por extensão ao campo, corresponde a um outro 
“reino”, a que o poeta aspira ser “transportado”, ainda que liricamente. 
(VIANNA, 2003, p, 89). 

 

É importante que se diga que Drummond, assim como Barros, nem 

sempre negou o universo urbano. Com Manoel de Barros, foi o pai, ser de proteção, 

quem o transportou para os encantos do Pantanal, enquanto que nos versos de 

Drummond foi um boi, símbolo do campo, que o levou de volta à fazenda. O meio 

pelo qual ambos fugiram do Rio de Janeiro é diferente, mas ambos se utilizam da 

poesia com o mesmo intuito: retornar à terra aconchegante da infância, onde os 

devaneios podem emergir a qualquer hora e libertá-los da correria da vida urbana, 
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tão penosa aos meninos do interior. Campos (2010) reconhece esse poder da 

palavra poética: 

 

No tempo da faculdade, que configura o momento presente do poema 
‘Cabeludinho’, percebe-se um tom melancólico expressando o choque 
cultural expresso em um forte sentimento de diferença – “sou bugre 
mesmo”. Já não era o Cabeludinho, mas também não se sentia parte da 
cultura urbana. Era tempo de iniciar sozinho a próxima etapa da sua 
jornada. Seu daimon se revelou no exercício poético: “o narrador, em sua 
busca insaciável pelo ser, tenta o resgate da essência primordial do homem 
pela potência da palavra poética.” (CAMPOS, 2010, p. 142) 

 

Com o pernambucano Manuel Bandeira, não há um choque entre 

espaços que se situam no meio rural e no meio urbano, mas há um embate entre o 

que cada tipo de universo simboliza para o eu-lírico. Veremos em “Recife” que sua 

terra-natal de antes sofreu com a modernização e urbanização, acabando por 

transformar-se numa cidade estranha, ou melhor, numa cidade de adultos:  

 

Mas não houve um dia em que te não sentisse dentro de mim. 
................................................................................ 
Não como és hoje, 
Mas como eras na minha infância, 
Quando as crianças brincavam no meio da rua 
(Não havia ainda automóveis) 
................................................................................ 
Eras um Recife sem arranha-céus, sem comunistas (BANDEIRA, 1993, p. 
249) 

 

O poeta nega sua própria terra-natal, a qual perdeu a beleza do seu 

tempo de menino. Não há mais condições de brincar na rua, a cidade cresceu e o 

universo urbano, ou melhor, o mundo adulto apossou-se do espaço das crianças. O 

Recife do Bandeira menino foi soterrado pelo cenário dos mais velhos com arranha-

céus. Bandeira sente essa angústia porque – como diz (SANCHES NETO, 1997, p. 

30) – “o poeta é o menino que conseguiu sobreviver depois da idade adulta”.  

O Recife nunca configurou um ambiente rural. Pelo contrário, é a capital 

de um Estado e representa um grande aglomerado urbano, mas, certamente, ao 

falar que tem sua terra-natal no coração sem os automóveis e os arranha-céus,  o 

eu-poemático aproxima a cidade pernambucana de um espaço correspondente ao 
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campo, o qual é para este trabalho a terra da infância, onde não há assuntos 

complicados de adultos como as discussões sobre comunismo, mas sim a proteção 

e as brincadeiras. 

Para discutirmos um pouco melhor sobre qual é o espaço da criança e o 

qual é o do adulto, são esclarecedoras as seguintes palavras de Guy Debord:  

  

A história nasceu nas cidades e atingiu a maioridade no momento da vitória 
decisiva da cidade sobre o campo. Mas considera como um dos maiores 
méritos revolucionários da burguesia o fato de ela ter sujeitado o campo à 
cidade, cujo ‘ar emancipa’. Mas se a história da cidade é a história da 
liberdade, ela também foi o da tirania, da administração estatal. Até agora, 
a cidade só pode ser o terreno da batalha em que nossa liberdade se 
realizou. A cidade é o espaço da história porque é ao mesmo tempo 
concentração do poder estatal. (DEBORD, 1997, p. 116) 

 

Na verdade, Debord não está fazendo uma análise que nos sirva 

diretamente. Se pensarmos sobre sua argumentação, veremos que há certa 

contradição nas cidades: centros de liberdade e aprisionamento. No entanto, isso 

não nos interessa muito, pois o que queremos destacar nesse fragmento é que a 

cidade é um local dominado pela mão do adulto e é ele quem move todos os 

poderes e faz a História através de suas mudanças e revoluções, das quais a 

criança não participa. A criança não é sujeito agente e sim um objeto da História. E 

as mudanças, como afirmou Debord, são feitas no palco dos mais velhos: a cidade. 

 Em contrapartida, o campo possui uma maior naturalidade das coisas, 

não foi tão modificado pelo adulto. Massaud Moisés defende isso ao se reportar a 

respeito do espaço em seu manual A análise literária: “se regional ou sertaneja, o 

cenário será a própria natureza, concebida como a soma de objetos que a mão do 

homem não transformou”. (MOISÉS, p. 107). Assim como o campo, as crianças 

ainda estão em processo de transformação, sendo trabalhadas, educadas, 

sociabilizadas pelos mais velhos. De certa forma, o que queremos destacar é que a 

cidade é um local pensado, até certo tempo, para o adulto e não para a criança.  

Acerca disso, para a realidade brasileira, contamos com nomes de 

respaldo que se preocuparam com a forma de avaliar como a infância é vista através 

de diferentes enfoques (espacial, educacional, histórico, entre outros). Freitas (2006) 
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analisa justamente propostas de dois grandes intelectuais do século XX. Num artigo 

intitulado “História da infância no pensamento social brasileiro. ou, fugindo de 

Gilberto Freire pelas mãos de Mário de Andrade”, ele nos mostra como nas 

estratégias narrativas, com as quais alguns ícones do pensamento social brasileiro 

dedicaram-se a descrever as transformações econômicas, sociais e políticas, são 

frequentes as passagens elaboradas com imagens da infância. Além disso, algumas 

de suas ponderações recaem sobre a questão do situar corretamente a infância no 

espaço urbano. Isso é perceptível, quando ele mostra a opinião de Mário de 

Andrade. 

Segundo Freitas (2006), a criança, muitas vezes, pode ser tida como uma 

espécie de metonímia: “A incompletude natural da criança é projetada como 

metáfora da nação incompleta.” (FREITAS, 2006, p. 253). Sobre a nossa nação e a 

infância, há várias analogias referentes ao futuro. Com certeza, já escutamos que o 

Brasil é o país do futuro. Da mesma forma, a infância é o que virá a ser, o amanhã... 

Como a infância é um retrato da nossa realidade triste e dura, Gilberto 

Freyre, pintou-a bastante, mostrando vários aspectos que ajudam a construir o 

pensamento social brasileiro. 

O que acontece é que – não só com Freyre – nas várias representações 

que fazem da criança, estabelece-se uma relação “fantasmagórica” (FREITAS, 

2006, p. 253), ou seja, ela olha-se no espelho e não se reconhece, pois não foi ela 

quem construiu a própria imagem e sim o adulto. 

Esse adulto, cheio de conhecimento científico, não vê a puerícia em si, 

mas como ela se insere no panorama social e político de nosso país. Dessa forma, 

ela pode ser ressignificada a fim de sedimentarem-se ideias que sirvam para 

explicar esse panorama. 

Em vista disso, a criança, não raro, sofre a chamada violência simbólica 

(FREITAS, 2006), a qual não deixa de ser uma extensão da violência física. Aquela 

ocorre quando a criança é utilizada como símbolo ou ícone criado para explicar 

alguma atrocidade ou mazela social. 
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Mas, mesmo havendo esse tipo de representação, existem estudiosos 

que veem a criança como criança, ou seja, através das suas próprias peculiaridades 

e necessidades. 

Quando Mário de Andrade criou o Departamento de Cultura, decretou que 

deveria haver parques infantis dentro da enorme paulicéia, a qual crescia 

desenfreadamente. Para ele, a criança não poderia perder o seu espaço e sua 

identidade em favor do concreto e do asfalto dos adultos. Nessa filosofia, a criança 

era vista como “o componente submerso na materialidade de uma cultura 

necessitada de (re) humanização”. (FREITAS, 2006, p. 263)   

Ao criar o Departamento de Cultura de São Paulo, Mário de Andrade 

escreveu o seguinte Ato:  

 

(...) considerando que nas grandes cidades industriais como São Paulo, em 
pleno crescimento a densidade da população, a valorização dos terrenos, o 
movimento cada vez mais intenso nas vias públicas e as construções de 
casas e de habitações coletivas concorrem para limitar cada vez mais, 
senão para subtrair às crianças ao ar livre, pátios, terreiros e jardins de que 
necessitam para seus jogos, exercícios e divertimentos; (ANDRADE, 1936 
– Ato 767).   

 

Na verdade, o que Mário de Andrade fez foi colocar a criança no seu 

devido lugar: o terreno do lúdico. Pode até parecer trivial a ideia de que devem 

existir parques infantis nas grandes cidades, mas isso é tão importante quanto um 

banco, uma bolsa de valores ou um novo poço de petróleo. E esse ar livre do qual 

fala Mário, o eu-poématico drummondiano encontrava entre as mangueiras; o de 

Barros entre os gados com o pai e, por fim, o de Bandeira, sem dúvida, encontrava-o 

respirando o ar livre e puro sem a poluição causada pelos automóveis.  

Até mesmo nas brincadeiras e atividades de lazer para as crianças, há a 

intromissão do adulto, principalmente, nas grandes cidades, onde o desenvolvimento 

econômico e tecnológico é desenfreado. Sociologia da Infância, de William Corsaro, 

aborda uma diversidade de questões relativas à primeira idade e uma delas 

justamente discute a respeito do lugar das crianças na estrutura social das grandes 

cidades de países em desenvolvimento.  
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Em determinado momento, o estudo mostra que há uma tendência 

recente nas sociedades ocidentais rumo à institucionalização das atividades de lazer 

infantil. Práticas programadas, organizadas para sociabilizar as crianças, como tocar 

piano e jogar futebol com hora marcada, disputando território com outros 

compromissos da rotina infantil, a exemplo da escola: 

 

A distinção que essa criança faz entre atividades planejadas, como futebol e 
aulas de piano, e “brincar” é intrigante. As crianças parecem ter cada vez 
menos tempo para serem crianças. Na verdade, muitos estabelecimentos 
comerciais (cadeias de restaurantes, parques de recreação ou áreas de 
lazer) tentam convencer os pais de que podem fornecer “atividades infantis” 
para seus filhos. Mas por que as crianças não têm permissão para criar sua 
própria diversão, para escolher suas próprias brincadeiras no bairro, nos 
parques e playgrounds próximos ou mesmo em seu próprio quintal? 
(CORSARO, 2011, p. 50) 

 

A liberdade imaginativa tão aclamada na criança está cada vez mais 

perdendo força para o que é conveniente ao adulto. A pressa da cidade por alcançar 

índices de maior desenvolvimento proporciona uma marginalização infantil, de certa 

forma, invisível. A criança que não brinca de ser criança não aparece em 

estatísticas, não é vista em jornais. De qualquer maneira, também fica à margem, 

esquecida; tendo que se adaptar aos espaços urbanos que restam. Sem dúvida, há 

exceções e não pretendemos – como já afirmamos – fazer valer um pensamento 

unívoco. Seria estreiteza de nossa parte, porém, devemos reconhecer que é um fato 

recorrente nas sociedades ocidentais atuais, pelo menos nas que compartilham 

desenvolvimento com base no capital econômico como a nossa. Coincidentemente 

ou não, a poesia de Barros e a dos outros dois poetas que utilizamos como 

exemplos trazem exatamente uma conotação de que o campo os aproxima da 

infância. É claro que se vasculharmos a tradição literária ocidental, poderemos 

encontrar diversas manifestações de infâncias felizes em aglomerados urbanos.  

Raymond Williams, em O campo e a cidade: na História e na Literatura, 

examina as características e os reflexos dos modos de vida rural e urbana na 

Literatura inglesa a partir do século XVI até a contemporaneidade. Sua proposta é 

mostrar como as sociedades se modificaram e como se estabeleceram diversas 

representações e simbologias referentes a esses espaços: as evocações de uma 
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vida rural nostálgica, tranquila, feliz; as mudanças geradas pela industrialização e 

pelo urbanismo da cidade. 

É interessante vermos como o universo urbano e o rural podem assumir 

também conotações antitéticas e isso é atestado por Williams (1989): 

 

Em torno das comunidades existentes, historicamente bastante variadas, 

cristalizaram-se e generalizaram-se atitudes emocionais poderosas. O 

campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – paz, 

inocência e virtude simples. À cidade associou-se a ideia de centro das 

realizações – de saber, de comunicações, luz. Também constelaram-se 

poderosas associações negativas: a cidade como lugar de barulho, 

mundanidade e ambição; o campo como lugar de atraso, ignorância e 

limitação. O contraste entre campo e cidade, enquanto formas de vida 

fundamentais, remonta à Antiguidade clássica. (WILLIAMS, 1989, p. 11). 

 

Vendo os aspectos negativos e positivos anotados acima, podemos 

confirmar a ideia de que a criança e o campo – no que toca os aspectos positivos – 

têm muito em comum. Também podemos ver que a visão de Manoel de Barros, 

assim como a de Drummond e Bandeira, sobre o campo é positiva, ao passo que a 

da cidade é negativa. Ao longo dos dois capítulos, vimos perfeitamente o rural 

inspirando, na maioria das vezes, uma ideia de paz e de virtudes simples de que nos 

fala Williams.  

Por outro lado, vimos também a repulsa pelos aspectos negativos do 

mundo urbano e, consequentemente, uma busca pela vida campestre e o que ela 

representa para o poeta: infância, brincadeiras e família. 

Após o chamado do pai, “ser de proteção” (Bachelard, 1993, p. 27), o 

Pantanal se estabelece como a principal matéria poética de Manoel de Barros. A 

partir da quarta obra, Compêndio para uso dos pássaros, publicada em 1960, a 

infância mostrar-se-á como a grande força motriz de sua criação. Esse livro já traz 

uma incursão na linguagem infantil. 

No ano de 1969, aquilo que será chamado de “poética porosa” 

(WALDMAN, 1991), de “poética da ordinariedade” (LIMA, 2001) se fortalece de vez 
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com Gramática expositiva do chão, título sugestivo que encerra uma conotação 

referente ao chão pantaneiro, às leis da natureza do lugar de origem do autor. 

Contudo, ao se decidir pelo Pantanal, o poeta acaba se decidindo pela 

infância, aquilo que achamos ser o núcleo maior de sua obra e de onde surgem as 

outras temáticas já tão faladas anteriormente e que serão exploradas no próximo 

capítulo a fim de mostrarmos que sua poesia realmente ganhou corpo e se 

solidificou, esquecendo a temática urbana e ao que ela remonta.  

De agora em diante, viajaremos rumo ao Pantanal e manteremos contato 

com sapos, lesmas, caracóis, garças, formigas; com Bernardo, homem que se 

comunica com pássaros e árvores; com andarilhos e loucos; com brincadeiras e com 

a linguagem adâmica. Enumerados assim, caoticamente, pode até figurar uma 

impressão de confusão da nossa parte, mas a poética de Manoel de Barros fará da 

união desses elementos a marca da sua poesia. 
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CAPÍTULO 3 – “ESTÉTICA DA “ORDINARIEDADE”: OS FRAGMENTOS DA 

INFÂNCIA E DE SI MESMO 

 

3.1 – “ESTÉTICA DA ORDINARIEDADE”: POÉTICA DA INFÂNCIA? 

 

Após o resgate simbólico feito pela voz do pai, a poesia de Manoel de 

Barros inicia a sua “Estética da Ordinariedade”, voltada para o Pantanal e não é a 

grandiosa beleza e exuberância do local que fascinam o poeta, mas sim o ínfimo, o 

traste, as pobres e pequenas coisas do chão. É interessante ver o que ele próprio 

fala sobre a sua poética da “ordinariedade”: 

 

O que eu descubro ao fim da minha Estética da Ordinariedade é que eu 
gostaria de redimir as pobres coisas do chão. Me parece que olhando pelos 
cacos, pelos destroços, pela escória eu estaria tentando juntar fragmentos 
de mim mesmo espalhados por aí – Estaria me dando a unidade perdida. E 
que obtendo a redenção das pobres coisas eu estaria obtendo a minha 
redenção. (Só os fragmentos me unem?) Mas o que eu gostaria de dizer é 
que o chão do Pantanal, o meu chão, fui encontrar também em Nova York, 
em Paris, na Itália, etc. (BARROS, 1991, p. 324). 

 

A “Estética da Ordinariedade” realmente junta vários fragmentos do 

mundo pantaneiro do poeta. Ao voltar-se para o Pantanal definitivamente, a poesia 

de Manoel de Barros não vai apenas resgatar bichinhos que rastejam no chão, ela 

vai muito além disso. Agora, o foco desloca-se para tudo o que, provavelmente, não 

teria valor, para o que, geralmente, é desprezado, marginalizado. Sendo assim, não 

só os bichinhos pantaneiros, mas o entulho, o andarilho, o louco, a linguagem do 

“erro” são a matéria poética que dá corpo aos textos do autor. 

A sexta obra, Matéria de poesia, é aberta por um poema de título 

homônimo, texto que traz, talvez, uma explicação do que a poética da 

“ordinariedade” procura e exalta: 

Todas as coisas cujos valores podem ser 
disputados no cuspe à distância 
servem para poesia. 
........................................................... 
As coisas que não levam a nada 
têm grande importância 
................................................... 
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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. 
................................................. 
Tudo aquilo que a nossa  
civilização rejeita, pisa e mija em cima, 
serve para a poesia. 
Os loucos de água e estandarte  
servem demais. 
O traste é ótimo. 
O pobre-diabo é colosso. (BARROS, 2010, p. 145) 

  

O projeto modernista brasileiro tinha, como um de seus sustentáculos, a 

dessacralização da poesia, ou seja, trazer para o poema a linguagem coloquial, o 

cotidiano e a cultura popular brasileira. Mário de Andrade e Oswald de Andrade 

foram os baluartes dessa proposta. Manuel Bandeira e Carlos Drummond também 

deram voz a esses elementos. Barros, igualmente, dessacralizou a poesia e sua 

maneira particular de fazê-lo foi voltá-la para o ínfimo e torná-la redentora do inútil, 

dos objetos que não servem para nada. 

Mário de Andrade desligou-se um pouco da sua amada paulicéia e rumou 

para os confins do país em busca das lendas e do folclore. Macunaíma é um 

exemplo de sua procura. Oswald resgatou coloquialismos do Brasil colonial no 

Primeiro Caderno de poesia – pau-brasil. Bandeira evocou o Recife do tempo das 

cantigas de roda, ecoando por ruas, pontes e becos. Drummond conseguiu, muitas 

vezes, tornar sublime o mais simples cotidiano, dando-lhe grandeza por meio de 

sutis recortes da vida comum, banal, corriqueira: uma pequena “pedra no meio do 

caminho” trouxe reflexões existenciais das mais profundas. 

O brado de inovação dado na Semana de Arte Moderna de 1922 trouxe 

consigo uma fase repleta de vários grupos que defendiam princípios e manifestos 

diferentes (Poesia Pau-brasil, Antropofagia, Escola da Anta), os quais se 

movimentavam ao redor do primitivismo, da xenofobia, da deglutição cultural, entre 

outros princípios programáticos. No entanto, não podemos duvidar de que todos 

tinham algo em comum: a negação dos valores literários do passado, principalmente 

os parnasianos. A procura por uma identidade estética nova fez com que os grandes 

nomes do passado fossem mostrados como anacrônicos e impotentes na época da 

velocidade futurista.  
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A partir disso, houve uma busca desenfreada por uma liberdade poética 

e, consequentemente, o artista não precisou mais se preocupar com o que merecia 

ou não ser eleito como matéria de poesia. Aliás, o Sincretismo (Pré-Modernismo14) 

havia mostrado essa faceta através de Augusto dos Anjos que inovou quando 

conseguiu tornar termos científicos (considerados até então antipoéticos) 

expressões de sua explosão sentimental e pessimista, aliando Simbolismo e 

Naturalismo. A ideia era mudar e experimentar, como atesta Afrânio Coutinho 

(2005): 

 

A poesia moderna, a princípio, confundiu e desprezou os gêneros; valorizou 
a livre associação de ideias, os temas do cotidiano, do terra-a-terra, as 
expressões coloquiais e familiares, a vulgaridade, a desordem lógica. Era o 
pleno império da aventura e do intuitivismo, da poesia-experiência. 
(COUTINHO, 2005, p. 293). 

 

E Manoel de Barros? Sua poesia exalta o cotidiano, o regionalismo, a 

cultura popular do Pantanal? Sim, porém, é o inútil, o nada, o que a sociedade 

“rejeita, pisa e mija em cima” que faz de Barros o poeta original e que sustenta sua 

“Estética da Ordinariedade”. Dessa forma, neste capítulo, iremos nos ater aos 

chamados “fragmentos de mim mesmo”, em que o poeta se reconhece. Fragmentos 

que constroem a “unidade perdida”: a infância. Fragmentos que são ligados à/pela 

infância, cabendo então uma pergunta: a “estética da ordinariedade” pode significar 

a poética da infância? 

Contudo, para discutirmos melhor a questão, precisamos de algumas 

justificativas. Primeiramente, acreditamos que a obra de Manoel de Barros é toda ela 

um só bloco e que a “Estética da Ordinariedade” sempre esteve presente, porém – 

como já demasiadamente discutido – nos três primeiros livros – há uma mudança de 

foco que é causada pela temática urbana e seus desdobramentos. Isso nos levou a 

                                                           
14

 “Sincretismo”, segundo Afrânio Coutinho (2005), foi um termo cunhado por Tasso da Silveira e “encerra 

todos os germes que irão desenvolver-se no Modernismo” (p. 252). Para ele, esse período (1902 – 1922) que 

antecede a Semana de Arte Moderna é uma fase de transição e amadurecimento das ideias que irromperam e 

escandalizaram o público no Teatro Municipal de São Paulo em 1922: “A Semana de 1922 é, pois, mais do que 

um ponto de partida, um coroamento, um resultado (Wilson Martins), um ponto de convergência e aglutinação 

de forças que se vinham constituindo e forcejavam por manifestar-se.” (p. 260). Afrânio Coutinho ainda destaca 

que outros críticos evidenciam esse caráter do Pré-Modernismo, como Wilson Martins e Tristão de Ataíde. 
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afirmar que o texto passou por uma tensão, a qual gerou o que seria uma espécie de 

primeira fase da obra do autor. 

Desvencilhando-se das ruínas urbanas, restaram apenas o Pantanal e a 

infância que se ligam à “Estética da ordinariedade”. Finalizado o choque entre os 

espaços, temos uma vasta produção que soma aproximadamente vinte obras que se 

voltam para o ínfimo. Sendo assim, neste capítulo, iremos nos debruçar sobre o 

restante da produção do poeta, o que pode parecer discrepante, uma vez que 

dedicamos dois capítulos para analisar apenas três obras e agora iremos dedicar 

apenas um para analisar todas as outras. O que, então, justificaria nossa atitude? A 

repetição!  

Acreditamos que as obras subsequentes têm sempre como respaldo ou o 

pantanal, ou a infância. Elementos que são construtores da “Estética da 

Ordinariedade”. Dessa forma, cremos que o poeta se vale da repetição como um 

processo estilístico, aliás, processo anunciado em sua primeira produção, que abre 

o livro de estreia: poesia nascida “Sob o canto do bate-num-quara” (BARROS, 2010, 

p. 11). A repetição não traz à tona o mesmo e, como mostramos no primeiro 

capítulo, o próprio poeta nos confirmou isso: “Repetir, repetir – até ficar diferente./ 

Repetir é um dom do estilo.” (BARROS, 2010, p. 300). Com base nisso, vamos 

passear pelas obras15 e tentar perceber a repetição e os fragmentos que revelam a 

“Ordinariedade”.  

Lúcia Castello Branco, em ensaio para a revista Aletria, defende que o 

projeto poético de Manoel de Barros é voltado para a repetição, a qual pode levar o 

eu-lírico à comunhão com as coisas, com os bichinhos, com o ordinário: 

 

Sabemos que este trajeto, esta descida vegetal ou coisal, consiste, na 
verdade, num projeto que se coloca desde o primeiro livro, Poemas 
concebidos sem pecado, de 1937: “em seus joelhos pousavam mansos 

                                                           
15

 Obras que formam o segundo momento: Compêndio para uso dos pássaros (1960), Gramática expositiva do 

chão (1966), Matéria de poesia (1970), Arranjos para assobio (1980), Livro de pré-coisas (1985), O guardador 

de águas (1989), Concerto a céu aberto para solos de ave (1991), O livro das ignorânças (1993), Livro sobre 

nada (1996), Retrato do artista quando coisa (1998), Ensaios fotográficos (2000), Tratado geral das grandezas 

do ínfimo (2001), Poemas rupestres (2004), Menino do mato (2010). Livros que são considerados infantis na 

antologia organizada pela Editora Leya (BARROS, 2010): Exercício de ser criança (1999), O fazedor de 

amanhecer (2001), Cantiga por um passarinho à toa (2003), Poeminha em Língua de brincar (2007). Ainda há a 

trilogia das Memórias Inventadas que foram também publicadas num só volume pela Planeta de São Paulo em 

2010.  
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cardeais...” Trata-se, na verdade, não exatamente de um já, mas de um 
ainda. Ainda a coisa ou já a coisa? “Repetir, repetir – até ficar diferente”, ele 
também já nos disse. Manoel ficou diferente, virou outra coisa ou a coisa 
mesma, aquela a que ele sempre quis chegar? (...) E, em direção inversa à 
descida coisal que o poeta já vem promovendo ao longo de sua escritura, 
algo da ordem do sublime ali se descortina: “Quero cristianizar as águas./Já 
enxergo o cheiro do sol.” (CASTELLO BRANCO,1999, p. 64) 

 

A ensaísta crê que a primeira obra já fornece ao leitor o olhar de Barros 

voltado para baixo. É interessante perceber que ela questiona se Manoel tornou-se 

outra coisa ou a própria coisa, mostrando que, após tanta repetição, ele ficara 

diferente. Será mesmo que sua palavra, seu verbo, seu experimentalismo conseguiu 

“coisificar-se”? A vontade de sua palavra é a de se tornar árvore, bicho, chão; é a de 

almejar ver tudo por debaixo. A propósito disso, para Lúcia Castello Branco, só “Há 

algumas maneiras de se ver por debaixo as coisas. Uma é ser uma delas: a coisa 

ínfima propriamente dita. Outra é ser menino. De novo. Manoel sabe das duas.” 

(CASTELLO BRANCO, p. 65).  

Com base nessas palavras, podemos dizer que a infância é sim um 

elemento primordial no processo de construção da “Estética da Ordinariedade”, pois 

ela é quem sabe brincar com as coisas, ser as coisas. Além disso, a própria 

repetição é algo inato às crianças. A aquisição da linguagem, por exemplo, é um 

exercício incansável de repetição.  

Jean Piaget (1999) estuda o pensamento e a linguagem infantil e destaca 

que há varias categorias da linguagem durante o alvorecer da vida. Ele penetra na 

estrutura de sua linguagem e a divide em duas segmentações: a egocêntrica e a 

socializada. Aquela é obra da própria criança, que atrai para si e cristaliza ao redor 

das suas necessidades o que é capaz de satisfazê-la. É o plano das brincadeiras, 

dos brinquedos e da subjetividade. A outra segmentação é a que é edificada pelo 

meio social, pelos conceitos lógicos, pela pressão que o adulto impõe à criança. 

Sendo assim, a egocêntrica é mais natural, faz parte do mundo fantasioso e ainda 

não foi corrompida pelo código adulto. Subdividindo essas duas partes estão as 

categorias do pensamento e da linguagem infantil e a repetição é um componente 

da fase egocêntrica. Sobre ela, ressalta Piaget (1999):  
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Do ponto de vista do comportamento, a imitação é, segundo Claparède, 
uma adaptação ideomotriz em benefício da qual a criança reproduz e depois 
simula os gestos e as ideias das pessoas que a cercam. Mas do ponto de 
vista da personalidade e do ponto de vista social, a imitação parece bem 
ser, como sustentam Baldwin e Janet, uma confusão entre o eu e o não-eu 
e entre a atividade do próprio corpo e a do corpo do outro, na fase em que a 
criança mais imita, ela imita com todo o ser, identificando-se com o objeto 
imitado. (...) Deste modo, entre os 6 e os 7 anos, quando se dá uma 
explicação a uma criança e se pede que a repita, ela imagina 
imediatamente que descobriu sozinha o que, na realidade, apenas repete. 
(PIAGET, p. 11) 

 

Sabemos que imitar é repetir. Observando a citação acima, vemos que a 

repetição não é ligada somente à aquisição da linguagem, mas também a outros 

fatores comportamentais. A imitação na infância assume um caráter tão forte que 

Piaget chega a afirmar que a criança imita com “todo o ser”, ou seja, como se fosse 

a própria coisa imitada. Isso nos faz dizer que as palavras de Piaget casam-se 

perfeitamente com as de Lúcia Castello Branco, quando ela afirma que, para vermos 

as coisas por baixo, ou nos transformamos nelas, ou nos tornamos meninos. 

Assim, temos claramente uma estreita relação entre a infância e a 

“Ordinariedade”, uma vez que aquela se aproxima das coisas, irmana-se com elas. 

Não só isso, mas também ajuda a estabelecer o processo de construção dessa 

poética repetitiva.  

Além disso, ainda podemos ressaltar o apego que as crianças possuem 

pelas coisas inúteis, jogadas fora. A construção de suas brincadeiras e brinquedos, 

muitas vezes, é feita através da recuperação do lixo, como nos mostra Walter 

Benjamin (2002): 

 

nada é mais adequado à criança do que irmanar em suas construções os 
materiais mais heterogêneos – pedras, plastilina, madeira, papel. Por outro 
lado, ninguém é mais casto em relação aos materiais do que crianças: um 
simples pedacinho de madeira, uma pinha ou uma pedrinha reúnem na 
solidez, no monolitismo de sua matéria, uma exuberância das mais 
diferentes figuras. (BENJAMIN, 2002, p. 92) 

 

O que o adulto provavelmente desprezaria é o que os meninos peraltas 

exaltam, tornam sublime e constroem um mundo onde qualquer objeto pode ser algo 
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valioso. Em Retrato do artista quando coisa, temos contato com esse universo 

fantástico: 

 

Remexo com um pedacinho de arame nas 
minhas memórias fósseis. 
Tem por lá um menino a brincar no terreiro: 
entre conchas, osso de arara, pedaços de pote, 
sabugos, asas de caçarolas etc. 
E tem um carrinho de bruços no meio do terreiro. 
(...)  
O menino também puxava, nos becos de sua 
aldeia, por um barbante sujo umas latas tristes. 
Era sempre um barbante sujo. 
Eram sempre umas latas tristes. 
O menino é hoje um homem douto que trata  
com física quântica. 
Mas tem nostalgia das latas. 
Tem saudades de puxar por um barbante sujo  
umas latas tristes. (BARROS, 2010, p. 367) 

  

E é assim, juntando cacos, construindo relações entre coisinhas que os 

pequenos se igualam às pequenas coisas. O carrinho que foi, sem dúvida, fabricado 

pelo adulto, parece não oferecer fascínio ao menino das “latas tristes”. Observando 

com cuidado esse carrinho que ficou esquecido, “de bruços”, podemos anotar a 

visão de Walter Benjamin (2002) em relação ao brinquedo e o brincar. Nos escritos 

do filósofo alemão, vemos que isso é um par dialético.  

O brinquedo, ao longo da história, representa a tentativa de sociabilizar a 

criança; ele é a proposta pedagógica. O carrinho é a miniatura do carro do adulto, o 

que nos remete à constatação de que a criança brinca de ser adulto. Em outra 

perspectiva, existe o brincar que é uma resposta da criança. O brincar conserva a 

autonomia das crianças que podem construir seus próprios brinquedos com objetos 

que os adultos jogam fora. Assim, elas se aproximam das coisas inúteis, fazendo 

lembrar tudo o que está à margem da sociedade.  

Falar da criança sem tratar de seus jogos, brincadeiras e distrações é 

inconcebível. Sabendo disso, Ariès dedica um capítulo extenso de sua História 

social da criança e da família a esse assunto. Em “Pequena contribuição à História 

dos jogos e das brincadeiras”, o autor revela como são as relações entre o 

brinquedo e o brincar, fazendo uma pequena viagem ao século XVIII. Mais 
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especificamente, ele se pauta nas anotações de Héroard, médico de Luis XIII, que 

nos deixou um diário com registros históricos importantes. É graças, principalmente 

aos seus escritos, que podemos imaginar como era a vida de uma criança do século 

XVIII. 

Nos século XXI, não conseguimos conceber como era a educação do 

Delfim. Muito cedo ele tem contato com música e dança: “Com um ano e cinco 

meses (...) toca violino e canta ao mesmo tempo.” (ARIÈS, 1981, p. 42). 

Sinceramente, não dá para imaginar uma criança do século XXI fazendo isso, 

mesmo as crianças da realeza. 

As diferenças entre a infância de há três séculos e as da 

contemporaneidade são gritantes. Os meninos e meninas de outrora usavam vestido 

e brincavam de bonecas. É como se não houvesse uma distinção entre os sexos. O 

mundo atual e capitalista faz, pois, questão de separá-los e de mostrá-los com suas 

especificidades; ao ponto de fazerem mercados exclusivos, tanto de vestuário, como 

de brinquedos. 

Atualmente, além de haver a separação sexual, há também a distinção 

etária. Antes, porém, adultos e crianças misturavam-se em brincadeiras, em festas 

populares, em teatros, em apostas, entre outras coisas. Referente a isso, Ariès até 

levanta uma questão intrigante no que diz respeito a certos objetos – os quais para 

nossa compreensão atual, seriam ligados apenas à infância – terem uma origem 

ambígua. Ele se pergunta se fantoches, bibelôs e bonecas foram criados 

originalmente para os pequenos ou para os adultos. “Quanto aos divertimentos dos 

adultos, não se pode dizer realmente que fossem menos infantis do que as 

diversões das crianças” (ARIÈS, 1981, p. 50). 

Consoante Ariès (1981), moralistas começaram a questionar se todos os 

divertimentos eram lícitos para o universo infantil. No decorrer dos séculos XVII e 

XVIII, essa preocupação faz emergir um novo “sentimento de infância”, que pregava 

que as crianças só participassem de jogos que lhes fossem adequados. 

Reconhecer as particularidades e necessidades infantis, certamente, é 

um passo importante no que concerne ao tratamento próprio que devemos dar aos 

pequenos. Em contrapartida, essa gama de preocupações revela que tipo de adulto 



93 
 

queremos construir e, assim sendo, há uma visão, um devir: a criança em potencial 

e não a criança presente. Os brinquedos, muitas vezes, são elementos que ajudam 

a consolidar isso. Mas, como dissemos, a brincadeira pode conservar a autonomia, 

a fantasia da criança e seu universo mágico pode se fazer presente a partir de 

qualquer “lata triste”. 

E se a criança procura as inutilidades, o que dizer de Manoel de Barros 

(2010, p. 174) que afirma no livro Arranjos para assobio que “O poema é antes de 

tudo um inutensílio.”? Ora, sua obra, então, é uma construção de inutilidades, ou 

melhor, uma grande brincadeira. Vejamos, então, agora, os pedaços, os fragmentos 

que constroem essa brincadeira, essa “Ordinariedade”, sabendo que a infância é um 

elemento que se liga tanto à repetição como às coisas inúteis. 

 

3.2 – INCURSÕES NA LINGUAGEM INFANTIL 

Nesta seção, com base no “fragmento de si mesmo” do poeta, vamos 

dialogar com falas de criança, recuperadas pelo poeta. A obra em que mais 

podemos perceber traços de linguagem infantil é Compêndio para uso dos pássaros. 

Sobre a obra e a incursão nessa linguagem, Berta Waldman (1991, p. 20) nos traz 

uma afirmação relevante: “Para melhor ‘errar’ a língua – da mesma forma que Miró 

para desautomatizar sua pintura aprendeu a desenhar com a mão esquerda – 

Manoel de Barros fará incursões na linguagem infantil”.  

Não se trata, pois, apenas de ter a infância como temática, mas também a 

utilizar como processo de criação (aspecto assinalado ao tratarmos da repetição 

também como escolha estilística). Desautomatizar o conhecimento para entender, 

para ser as coisas é um propósito forte do poeta. Em muitos momentos, em 

diferentes livros, ele repete exaustivamente essa vontade. Então, podemos dizer que 

o interesse é o de esquecer o seu próprio conhecimento linguístico e, 

consequentemente, poder trazer a total liberdade à sua expressão, ou seja, 

proporcionar uma dicção nova, particular, tão buscada por Manoel. Dicção diferente 

que foi chamada de linguagem adâmica (BARBOSA, 2003). Dela, trataremos numa 

seção adiante.  
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 “Miró”, constante dos Ensaios fotográficos, é sugestivo para flagrar essa 

vontade de desautomatização do saber:  

 

Para atingir sua expressão fontana 
Miró precisava de esquecer os traços e as doutrinas 
que aprendera nos livros. 
Desejava atingir a pureza de não saber mais nada. 
Fazia um ritual para atingir essa pureza: ia ao fundo  
do quintal à busca de uma árvore. 
E, ali, ao pé da árvore, enterrava de vez tudo aquilo  
que havia aprendido nos livros. 
Sobre o enterro nasciam borboletas, restos de 
insetos, cascas de cigarras etc. 
A partir dos restos Miró iniciava a sua engenharia 
de cores. 
Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um  
dejeto de mosca deixado na tela. 
Sua expressão fontana se iniciava naquela mancha escura. 
O escuro o iluminava. (BARROS, 2010, p. 385) 

 

Como num passe de mágica, o escuro ilumina o artista, o qual esqueceu 

o que sabia. Uma nova arte nasce após o enterro dos livros. O interessante é 

perceber que essa arte, coincidentemente ou não, surge de restos, cacos, dejetos – 

tudo aquilo que a “Estética da Ordinariedade” precisa para se firmar.  

A criança, enquanto sujeito em formação, ainda não automatizou por 

completo suas atividades. Além disso, como podemos ver no poema supracitado, 

ela prefere misturar cacos para construir seus brinquedos a ter que simplesmente 

aceitar o brinquedo pronto, fabricado pelo adulto.  

Partindo do princípio de que a criança é desautomatizada, que não possui 

ainda o saber que impede que as coisas sejam sentidas como elas realmente são, 

Manoel de Barros recupera falas infantis que brincam com a gramática, desregulam 

o conhecimento. E essa linguagem faz parte da “Estética da Ordinariedade”? Ela 

esta à margem? Sim, pois as próprias palavras infante, infância, em sua origem 

latina, encerram em seus conceitos uma compreensão ligada à ausência de fala, 

aquele que não fala. In – prefixo que indica negação; fante – particípio presente do 

verbo fari (falar). 

Se não tem voz, se não pode falar, fica à margem sim. Marisa Lajolo 

(2006), em belo texto, “Infância de papel e tinta”, que faz uma viagem histórica 
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revelando como foi vista a criança ao longo dos séculos em nossa Literatura, atesta 

isso. Lajolo escolhe duas epígrafes contrastantes da tradição literária para o seu 

ensaio: a primeira, de Casimiro de Abreu (“Oh! Que saudades que eu tenho/ Da 

aurora da minha vida”), é um símbolo da infância ingênua, feliz e idílica; enquanto a 

de Mário de Andrade (“Piá não sofre? Sofre”) é de uma criança de vida amargurada 

e difícil. Esse contraponto antecipa, de maneira brilhante, a discussão do ensaio: na 

nossa Literatura, “Piá sofre” ou não?  

Consciente de que a infância não é a primeira pessoa nos discursos que 

dela se ocupam, Lajolo faz reflexões sofre o fato de a criança ser sempre “definida 

de fora”, sempre vista através do olhar adulto, seja ele científico ou artístico. Ela 

enumera algumas ciências (Pedagogia, Psicologia, Biologia) que se preocuparam 

em estabelecer conceitos e reflexões mais consistentes sobre a primeira idade. Em 

seguida, insere a Arte representada pela Literatura, a qual também – mas “em 

surdina” - pinta o universo infantil: 

 

Assim, por não falar, a infância não se fala e, não se falando, não ocupa a 
primeira pessoa nos discursos que dela se ocupam. E, por não ocupar esta 
primeira pessoa, isto é, por não dizer eu, por jamais assumir o lugar de 
sujeito do discurso, e, consequentemente, por consistir sempre um ele/ela 
nos discursos alheios, a infância é sempre definida de fora. (LAJOLO, 2006, 
p. 230) 

 

Antes, porém, de adentrar a história das nossas letras, ela chega a uma 

interessante conclusão: “a criança que habita romances e poemas é parente muito 

próxima da criança que, em outdoors vende sabonetes (...), da criança que é objeto 

de recomendações da UNESCO e também daquela outra que inspira pedagogias e 

puericulturas.” (LAJOLO, 2006, p. 232). Valendo-se dessa afirmação, fica claro que 

o desfecho deste ensaio será o de que Piá sofre e muito, pois se a arte representa a 

vida, no Brasil, portanto, as manifestações artísticas vão expressar o sofrimento da  

sua dura realidade. 

A jornada inicia-se com a carta de Pero Vaz de Caminha. Nela, aparece a 

primeira imagem de nossa criança: “É uma imagem fragmentada de criança, 

metonimicamente entrevista como só pernas (...) Surge assim, encoberta e 

incompreendida a primeira personagem infantil de nossa história.”  E ela fecha sua 
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interpretação do fragmento da carta da seguinte maneira: “o registro inaugural do 

que poderia vir a ser um dia a história da infância brasileira.” (LAJOLO, 2006, p. 234) 

A criança encoberta, quase despercebida do texto de Caminha, será uma 

ideia recorrente das outras manifestações que a autora nos mostra em Alencar, 

Bandeira e em outros. Em todos esses escritores – nos trechos destacados por 

Lajolo – os pequenos ficam à margem: como fiéis retratos da realidade brasileira. 

Assim como já havíamos antecipado.    

Na contramão dessas anotações, temos a infância pintada pela poética 

de Manoel de Barros, que, como já dissemos nos capítulos anteriores, se não traz 

uma puerícia utópica, perfeita, – na grande maioria de seus textos – encontramos 

uma aurora leve e alegre, plena de brincadeiras. Enfim, em Compêndio para uso dos 

pássaros, primeira obra após o embate entre rural e urbano, encontramos falas de 

crianças transformadas em versos. Se não foi uma criança que se falou, que 

escreveu os poemas de Manoel de Barros, temos – pelo menos – a sua voz como o 

centro dessa poesia. Em “Poeminhas pescados numa fala de João”, texto que abre 

Compêndio para uso dos pássaros, na parte VII, lemos: 

 

O sapo de pau 
virou chão... 
O boi piou cheio de folhas com água. 
Eu ia no mato sozinho. 
O cocô de capivaras era rodelinhas – bola de gude. 
Eu quebrei uma com meu sapato. 

    Todas viraram chão também. (BARROS, 2010, p. 96): 

Na toada do grito de liberdade poética, oriundo do Modernismo, Manoel 

de Barros elege a linguagem infantil matéria de poesia e passa a brincar com 

sentenças, provavelmente, captadas/pescadas em falas de seus filhos.  

“O cocô de capivaras era rodelinhas” revela certa ingenuidade no falar, 

aspecto peculiar às crianças. Aliás, peculiar também são as comparações singelas, 

próprias do universo particular infantil: cocô que se assemelha à bola de gude.  

O caráter infantil dado a Compêndio para uso dos pássaros foi observado 

pelo olhar arguto de Bianca Albuquerque da Costa em Dissertação de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da UFC: Manoel de Barros: peraltices e 
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traquinagens com a palavra poética. Uma das preocupações de seu estudo é 

justamente compreender o processo criador do poeta, que busca a utilização do 

estado primitivo e pueril das palavras. A respeito de “Poeminhas pescados numa 

fala de João”, afirma a pesquisadora: 

 

Ainda que não esteja explícito, há uma grande possibilidade de o eu que se 
apresenta como voz dos poemas ser uma criança. Essa afirmação é 
embasada nas construções utilizadas pelo autor, pois lançam mão de 
elementos característicos do falar pueril, tais como onomatopéias (“tibum”, 
“pan”, “pum!”), desvios da norma no campo da concordância nominal 
(“Tinha dois pato grande”), construções que fazem analogia entre verbos 
regulares e irregulares (“fazeu”, “abrido”), utilização inusitada de pronomes 
(“Eu se chorei...”), além das sinestesias e metáforas tão características da 
escrita barrense. (COSTA, 2010, p. 23).  

 

O que deve ser encarecido é que a infância, na obra de Manoel de 

Barros, não é só uma temática, mas as relações que ela pode estabelecer são parte 

do próprio processo de construção da poética do autor. Isso vem sendo dito ao 

longo do nosso trabalho e não pode ser esquecido. Além disso, há a proximidade da 

puerícia com as coisas ordinárias. No documentário organizado por Pedro Cezar (Só 

dez por cento é mentira), João de Barros, filho do poeta, nos dá um depoimento 

esclarecedor, afirmando que se lembra de momentos em que o pai o colocava no 

colo para fazer perguntas tolas. Mas para quê? Simplesmente para transcrever as 

falas do filho a fim de transformá-las em versos. João chega a dizer que recorda do 

bloquinho de papel que Manoel de Barros utilizava para copiar o que ele respondia. 

A linguagem infantil em Barros não aparece só por ser infantil, mas ela 

proporciona ao escritor, material: embasamento para “desaprender”, para construir 

um novo falar, uma nova linguagem. Essa ânsia de construir uma nova linguagem 

faz com que o poeta se volte para o nascimento de uma palavra jamais vista: “O 

antesmente verbal: a despalavra mesmo” (BARROS, 2010, p. 368). E o que seria 

essa “despalavra” e que relação há entre ela e a infância? 

3.3 – A LINGUAGEM ADÂMICA 

A despalavra seria uma não-palavra? No primeiro capítulo, já discorremos 

rapidamente sobre a utilização do prefixo negativo “des”, o qual traz encerrado em si 
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a negação. Talvez, seja essa uma partícula que ajuda a introduzir a “Estética da 

Ordinariedade”, uma vez que esta engrandece o que é negado, marginalizado.  

Todavia, o prefixo “des”, na poesia de Manoel de Barros, adquire um novo 

significado. Isso é o que nos mostra Elton Luiz Leite de Souza em Manoel de Barros: 

a poética do deslimite. O estudo que o crítico faz de Barros é uma investigação que 

busca implicações filosóficas que os poemas e entrevistas do poeta suscitam. 

Segundo Souza (2010), o poeta, inconscientemente, partindo de uma 

perspectiva deleuziana, gera o conceito do deslimite à luz da ideia do devir e torna o 

fazer poético “um laboratório privilegiado que nos permite vislumbrar a gênese da 

própria linguagem.” (SOUZA, 2010, p. 15). Então, qual seria a relação do prefixo 

“des” e da linguagem adâmica? E como a ideia do devir se liga à gênese da 

linguagem? 

Primeiramente, temos que ficar a par do termo “adâmico”. Sobre ele, 

temos o estudo de Luiz Henrique Barbosa: Palavras do chão: um olhar sobre a 

linguagem adâmica em Manoel de Barros. Barbosa (2003) vai buscar em Haroldo de 

Campos o significado do termo para embasar e justificar seu estudo:  

 

As observações de Haroldo de Campos sobre a língua adâmica vão ao 
encontro do que se pretende priorizar neste estudo: o movimento da poesia 
de Barros em direção a “um estado de primeiridade icônica”. Haroldo 
assinala que Adão, em hebraico, “significa ‘homem’, feito de barro segundo 
a Bíblia; adamá, ‘terra’, e adom, correlatamente, quer dizer ‘vermelho’, cor 
de terra’” (CAMPOS, 1992, p. 132). A linguagem adâmica que este estudo 
quer privilegiar, remonta, assim, a esse significado hebraico que nos faz ver 
ali a terra, a cor da terra, nas palavras do chão desse poeta do barro. 
(BARBOSA, 2003, p. 21). 

 

Adâmico, tem, pois, uma ligação com nascimento, com gênese: o 

laboratório de criação da própria linguagem ressaltado acima pelas palavras de 

Souza (2010). Assim sendo, o deslimite dar-se-á, principalmente, no que pode vir a 

ser (devir) essa nova dicção, essa despalavra, a qual está intimamente ligada à 

infância e, consequentemente, ao Pantanal.  

Geralmente, ao estudarem a poesia barrense, os críticos elaboram 

metáforas para designar seu traço. Títulos de ensaios como Achados chão e 



99 
 

Palavras do chão são exemplos. Realmente, sua poesia vem do solo e esse solo é o 

chão pantaneiro, o piso primeiro da infância, como já mencionamos incansavelmente 

no primeiro capítulo. As suas palavras, os seus achados vêm do grau zero, das 

fontes, de uma linguagem que esteja mais próxima das coisas. E, por intermédio 

desse buscar, percebemos a forte veia metalinguística de Barros que procura 

“molecar o idioma” e faz do ato de poetar uma brincadeira: a poesia – para ele – “é a 

voz da infância”. E já não foi dito que “infante” vem de uma raiz que significa sem 

voz, sem código. Ora, é ou não é isso que Barros procura: a palavra em seu estado 

“coisal”, infantil, adâmica? Enfim, essa expressão, essa matéria só é encontrada no 

Pantanal, o país da infância.  

Temos, pois, como aparato teórico os dois críticos acima para tentarmos 

entender melhor com se dá esse processo em busca do grau zero da língua. 

Voltemos ao prefixo “des”, o qual recebe atenção especial por parte de Souza 

(2010). 

Souza (2010) avalia não só os poemas, mas também as entrevistas 

concedidas por Manoel de Barros. Nelas, muitas vezes, o autor explica o seu 

processo de escrita: uma espécie de Itinerário de Pasárgada, ou melhor, um 

Itinerário do Pantanal. Para explicitarmos melhor a partícula “des” e, 

consequentemente, a linguagem adâmica, vem a propósito o que o poeta afirma 

após ser indagado sobre a função da poesia: 

 

Creio que a principal é a de promover o arejamento das palavras, 
inventando para elas novos relacionamentos, para que os idiomas não 
morram a morte por fórmulas, por lugares comuns. Os governos mais 
sábios deveriam contratar os poetas para esse trabalho de restituir a 
virgindade a certas palavras ou expressões, que estão morrendo cariadas, 
corroídas pelo uso em clichês. Só os poetas podem salvar o idioma da 
esclerose. Além disso a poesia tem a função de pregar a prática da infância 
entre os homens. A prática do desnecessário e da cambalhota, 
desenvolvendo em cada um de nós o senso do lúdico. Se a poesia 
desaparecesse do mundo, os homens se transformariam em monstros, 
máquinas, robôs. (BARROS, 1991, p. 311).   
 

A preocupação é a de acabar com os clichês, salvar o idioma significa dar 

a ele possibilidades jamais vistas  pela língua. E o redentor de tudo é o poeta, aquele 

que deve construir meios que pregam a prática da infância entre os homens. Um 
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pequeno exemplo dessa tentativa é exatamente a carga semântica que o prefixo 

“des” ganha na poesia barrense.  

Para Souza (2010), em Manoel de Barros, isso possui uma explicação 

linguística, porém, “No poeta, o linguístico não é um ramo de estudo da inteligência, 

ele é um ‘instinto”’, o qual leva o autor 

 

 “à comunhão com o começo do verbo”, permitindo-lhe experimentar, ainda 
em germe, o “futuro das palavras”. Quando estas nascem no poema, 
novamente virgens, dá se o “milagre estético’’ como criação de um novo 
sentido. Não só um novo sentido para as palavras: um novo sentido 
também para o mundo que agora, pela poesia, se transvê. (SOUZA, 2010, 
p. 71) 

 

Transver, transfazer, para o crítico, significa dar novo sentido às palavras, 

dar-lhes “função de não significar ou não comunicar” (SOUZA, 2010, p. 71). Enfim, 

criar ligações, construções até mesmo inconcebíveis, o que não pode ser confundido 

com surrealismo, uma vez que a busca empreendida pelo poeta é completamente 

consciente. 

O poema que abre o Livro sobre nada, “Arte de infantilizar formigas”, traz 

versos que mostram certas peraltices semânticas e que são excelentes para as 

“desutilidades poéticas”: 

 

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 palavras. 
O truque era só virar bocó. 
Como dizer: Eu pendurei um bentevi no sol... 
O que disse Bugrinha: por dentro de nossa casa passava um rio inventado. 
O que nosso avô falou: O olho do gafanhoto é sem princípios. (...) 
(BARROS, 2010, p. 329). 

 

Não são inutilidades, são desutilidades, ou seja, as frases citadas pelo 

avô e por Bugrinha acabam sendo transfeitas e tornam-se “dessaber”, ganham um 

valor semântico original, jamais visto. Inauguram uma construção e podem fazer 

parte do poema, afinal são brinquedos com palavras e a poesia, e, como o próprio 

poeta disse em entrevista, já mencionada, é um pregador da prática da infância. 
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É importante salientar que não é só a criança quem pode encontrar o 

“dessaber”, mas os loucos também, pois basta “virar bocó”. Veremos adiante que o 

poeta relaciona a linguagem infantil com a dos loucos e a dos bêbados, todos eles 

personificações, representações que dão potencialidade à poética do “des” que “é a 

força que subverte o sentido habitual das coisas. Ele não é forma, ele é processo. 

Por isso, ele é a própria essência da poética de Manoel de Barros, a expressão de 

sua ‘vontade estética’” (SOUZA, 2010, p. 73). 

Contudo, observemos como era no “descomeço”, onde só havia o verbo e 

nada mais: 

 

UMA DIDÁTICA DA INVENÇÃO 
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. (BARROS, 2010, p. 301) 

  

O poema acima faz parte do Livro das ignorãnças. O verbo só pode 

captar delírios quando se afasta dos clichês, das expressões enrijecidas. A poesia 

deve gerar nascimentos, deve permitir o surgimento de uma voz nova: um balbucio 

infantil, por exemplo. Para a criança, tudo é descobrimento, tudo é inaugural: o 

estigma e o estereótipo não fazem parte de seu universo linguístico.  

A sentença “Eu escuto a cor dos passarinhos” não foi proferida pela 

criança com a intenção de criar uma sinestesia, embora ela tenha essa competência 

poética e Barros se aproveita muito bem disso: o valor que ele busca na frase é a 

junção de palavras que, normalmente, não possuiriam nexo e que não deveriam 

formar um discurso, até certo ponto, lógico. 
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O simples jogo de construir tais sentenças é um prazer que o poeta tem, 

pois ele busca sons inaugurais. Sua preocupação não é com o caráter semântico, 

mas sim com o fonológico: “Muitas vezes uma palavra, num lugar é feia, e casada 

com outra é bonita. Há uma ressonância verbal que encanta. Esse encantamento é 

o que o poeta procura.” (COUTO, 1993, p. 8). É notório que a criança, por não 

conhecer ainda o código, tem uma predisposição maior para casar palavras que 

gerem essa ressonância que satisfaz o poeta. Além da questão dos sons inaugurais, 

ela também “erra a língua” naturalmente e nisso reside mais um motivo para buscar 

matéria na linguagem infantil.  

Vemos, pois, que o som que a junção de significantes cria é o que importa 

e não o significado gerado por esses mesmos significantes, embora tenhamos a 

plena consciência de que essas construções gerem um sentido e um leitor 

desavisado pode acreditar que se trata de um poema surrealista ou dadaísta: 

“Penso que meus versos se sustentam no fio do ritmo. Quero que as ressonâncias 

verbais dominem o semântico. Eu escrevo o rumor das palavras. Não tenho 

proporção para episódios”. (BARROS, 1990, p. 313). 

Apesar dessas palavras, não podemos esquecer que boa parte da poesia 

barrense é narrativa, como vimos nos dois capítulos anteriores deste trabalho. As 

três primeiras obras do autor são muito mais episódicas do que voltadas para o 

“rumor das palavras”. O que acontece é uma trajetória que vai da tensão entre os 

espaços rumo à busca pelo grau zero das palavras. Isso é o que mais chama a 

atenção de Barbosa (2003): 

 

O que mais me interessou na obra de Manoel de Barros foi sua trajetória em 

direção ao grau zero de uma palavra, a busca de uma linguagem que esteja 

mais próxima às coisas. Sua poesia parece surgir em função desse 

interesse pela origem da língua, ou pelo antes da língua. O poeta parece 

desejar tirar todas as significações já cristalizadas pelo discurso comum ao 

produzir novos relacionamentos entre as palavras. Muitas vezes, a imagem 

que produzirá seus versos não nos remete a nenhum sentido, mas a puro 

jogo de significantes. (...) Neste trabalho, parto do princípio de que a maior 

preocupação de Manoel de Barros, aquilo que será o fio condutor da 

maioria de seus livros, é caminhar para uma linguagem adâmica, o que irá 

promover um novo relacionamento entre as palavras, recriar a linguagem, 

suspender o sentido das frases e dar às palavras um estatuto material. E, 

ao percorrer tal caminho, veremos como Manoel de Barros aproxima sua 

poesia de discursos que parecem não ter nenhum ponto em comum entre 
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si: a linguagem das crianças, os textos místicos, a estética surrealista e a 

linguagem dos psicóticos. (BARBOSA, 2003, p. 19).  

 

 

Barbosa (2003) acredita que o grande foco da poesia barrense é a 

procura pela linguagem adâmica. Sem dúvida, ela é um aspecto que merece 

destaque especial, porém, acreditamos que outro grande foco de seus textos é a 

infância. Em primeiro lugar, como temática: brincadeiras, reminiscências, dentre 

outros aspectos. Em segundo lugar, como processo: as implicações que a puerícia 

pode gerar em relação à linguagem do “erro”, à linguagem adâmica, à irmanação 

com as pobres coisas do chão – sem falar da repetição. Contudo, a utilização 

definitiva das implicações geradas pela criança como processo, para nós, só será 

clara e efetiva após a tensão entre os espaços, uma vez que o Pantanal é o paraíso 

da infância. 

Outro fator que devemos destacar na citação acima é a pontual 

observação em relação à semelhança dos discursos das crianças e dos psicóticos. 

O que eles teriam em comum? Um metapoema de Barros pode começar a 

responder essa pergunta: 

 

Poesia, s.f.  
 
Raiz de água larga no rosto da noite 
Produto de uma pessoa inclinada a antro 
Remanso que um riacho faz sob o caule da manhã 
Espécie de réstia espantada que sai pelas 
frinchas de um homem. 
 
Designa também a armação de objetos lúdicos com 
emprego de palavras imagens cores sons etc. - 
geralmente feitos por crianças pessoas 
esquisitas loucos e bêbados. (BARROS, 2010, p. 181). 

 

Em Arranjos para assobio, temos uma espécie de dicionário poético: os 

verbetes são explicados através de poemas. A definição de poesia que temos na 

primeira estrofe é bastante metafórica. Entretanto, a segunda estrofe é mais direta e 

objetiva e chega ao ponto de nossa discussão. Para Barros, a poesia é geralmente 

produto de dizeres de crianças e de pessoas desprovidas do que se convencionou 
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chamar de saúde mental. Ou seria melhor para ele acreditar nisso, uma vez que o 

sentido não é tão importante nesta criação que busca o grau zero das palavras? 

E é assim, comparando os discursos que estão à margem, que a 

linguagem adâmica de Manoel de Barros filia-se à “Estética da Ordinariedade”. A 

palavra do bêbado, do psicótico e da criança não ocupa posição de destaque na 

sociedade. Chegamos até a enfatizar que a criança não é nem dona dos discursos 

de que dela se apropriam.  

É defendendo essa linguagem inaugural que o autor acredita que poderá 

salvar o idioma dos clichês. Para isso, deve haver não só a procura pela 

“despalavra”, mas também a irmanação dos poetas com as coisas, caso contrário, 

eles não voltarão a serem as crianças que foram:  

 

VIII 
   
Nas Metamorfoses, em duzentas e quarenta fábulas, 
        Ovídio mostra seres humanos transformados em 
        pedras, vegetais, bichos, coisas. 
Um novo estágio seria que os entes já transformados 
        falassem um dialeto coisal, larval, pedral etc. 
        Nasceria uma linguagem madruguenta, adâmica, 
        edênica, inaugural — 
Que os poetas aprenderiam — desde que voltassem às 
        crianças que foram 
Às rãs que foram 
Às pedras que foram. 
Para voltar à infância, os poetas precisariam também de 
        reaprender a errar a língua. 
Mas esse é um convite à ignorância? A enfiar o idioma 
        nos mosquitos?  
Seria uma demência peregrina. (BARROS, 2010, p. 265) 

 

Tornar-se coisa, bicho, vegetal. Eis uma das maneiras de chegarmos a 

uma linguagem “madruguenta”. Irmanando-nos com as pequenas coisas. E os 

loucos possuem esse poder? Sim e isso é “uma demência peregrina”.  

Sabendo desse potencial dos loucos, Manoel de Barros organiza em O 

livro das ignorãnças um acervo de frases retiradas da vivência de um sujeito 

provavelmente desprovido de sentidos: o canoeiro Apuleio. Para abrir esse 

momento, o autor nos dá, primeiramente, uma “Explicação desnecessária”, na qual 

deixa-nos a par da aventura de Apuleio que, na enchente de 22 no pantanal, “vagou 
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três dias e três noites por cima das águas, sem comer e sem dormir e teve um delírio 

frásico.” (BARROS, 2010, p. 305) 

Manoel de Barros afirma ter encontrado numa Biblioteca cerca de 200 

frases soltas. “Lendo as frases com vagar imaginei que o desolo, a fraqueza e o 

medo talvez tenham provocado, no canoeiro, uma ruptura com a normalidade”. Com 

certeza, Apuleio foi vítima de uma “demência peregrina” e passou três dias e três 

noites irmanado com sua canoa, seus utensílios e por que não dizer também com 

seus “inutensílios”. 

Com o presente na mão, cabia ao poeta apenas aproveitar os delírios 

verbais do canoeiro: “Passei anos penetrando e desarrumando as frases. 

Desarrumei o melhor que pude. O resultado ficou esse. Desconfio que, nesse 

caderno, o canoeiro voou fora da asa.” (BARROS, 2010, p. 305). Os voos de Apuleio 

foram divididos por Barros em três momentos, ou melhor, três dias. No total, temos 

exatamente 200 versos. A verdade é que não sabemos se foram todos repassados 

para O livro das ignorãnças, porém vejamos um fragmento do “Dia um”: 

 

Eu sei das iluminações do ovo. 
Não tremulam por mim os estandartes. 
Não organizo rutilâncias  
Nem venho de nobrementes. 
Maior que o infinito é o incolor. 
Eu sou meu estandarte pessoal. 
Preciso do desperdício das palavras para conter-me. 
O meu vazio é cheio de inerências. 
Sou muito comum com pedras. 
................................................................................ 
(O que está longe de mim é preclaro ou escuro?). (BARROS, 2010, p. 307) 

  

Já sabemos que as frases não estavam organizadas em versos e quem 

fez isso foi o poeta. Sendo assim, não adianta tentar entender o conjunto. Algumas 

nos chamam mais a atenção como a penúltima: “Sou muito comum com pedras”. 

Lembrando-nos do poema, vemos que ser comum com as pedras, com os vegetais 

e com os bichos é uma proposta do “dialeto coisal” de Barros.  

Teria Apuleio aprendido esse dialeto? Sem dúvida. No “Segundo dia”, ele 

até afirma: “Eu escrevo o rumor das palavras./ Não sou sandeu de gramáticas.” 

(BARROS, 2010, p. 309). Agora, nos perguntamos: a primeira frase não foi dita pelo 
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poeta em entrevistas e até destacada acima? Seria ela de Apuleio e Manoel de 

Barros a incorporou como sua? Se era do canoeiro ou não, agora ela faz parte da 

linguagem adâmica barrense. 

A respeito da segunda frase, temos ojeriza à gramática, ou seja, a 

aversão às normas revela o princípio condutor de sua fala: “errar a língua”. “Sandeu” 

é um adjetivo que tem como sinônimo “tolo” e é uma palavra que se liga à “sandice”. 

Apuleio pode até ter tido “uma ruptura com a normalidade”, mas ele não é tolo de 

gramática, pois sabe que ela pode impedir o “voo fora da asa” e proibir que ele 

“Escut[e]o a cor dos peixes” (BARROS, 2010, p. 309) no “Segundo dia”. 

Olhando com cuidado para as frases de Apuleio, vemos que muitas delas 

foram reaproveitadas pelo poeta. A última, por exemplo, foi usada num poema que 

citamos oportunamente, todavia, Barros trocou peixes por passarinhos. 

Assim como Apuleio, outros seres “desimportantes” fazem parte da 

poética barrense: Mário-pega-sapo e Zezinho margens-plácidas, mostrados na 

primeira parte do nosso trabalho. Deles, Bernardo é, talvez, o que mais aparece. 

Ele, provavelmente, é um capataz da fazenda de propriedade do poeta. 

Bernardo pode ser visto em vários livros do autor: O livro das ignorãnças, 

Cantigas por um passarinho à toa e em o Fazedor de amanhecer. Em todos, ele 

surge como um sujeito coisal: transformado, metamorfoseado. Os trechos a seguir 

são dos livros citados, respectivamente: “Bernardo é quase árvore./ Silêncio dele é 

tão alto que os passarinhos ouvem de longe.” (BARROS, 2010, p. 322); “Esse 

Bernardo eu conheço de léguas./ Ele é o único ser humano/ que alcançou de ser 

árvore.” (BARROS, 2010, p. 484).  

Além de árvore, ele também pode ser um pássaro: 

 

Bernardo 
 
Bernardo já estava uma árvore quando 
eu o conheci. 
Passarinhos já construíam casas na palha 
do seu chapéu. 
Brisas carregavam borboletas para o seu paletó. 
E os cachorros usavam fazer de poste as suas pernas. 
Quando estávamos todos acostumados com aquele 
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bernardo-árvore 
Ele bateu asas e avoou. 
Virou passarinho. 
Foi para o meio do cerrado ser um arãquã. 
Sempre ele dizia que seu maior sonho er 
ser um arãquã para compor o amanhecer. (BARROS, 2010, p. 476) 

 

Bernardo é a própria linguagem madruguenta, coisal, larval, pedral, 

adâmica, ou melhor, ele é a própria poesia, a qual “não é para compreender mas 

para incorporar/ Entender é parede: procure ser uma árvore” (BARROS, 2010, p. 

178).  Souza (2010, p. 86) atesta isso: ‘”Entrar em estado de árvore’ ou ‘em estado 

de palavra’ não quer dizer, claro, virar uma árvore ou planta, mas entrar em ‘estado 

de poesia’: ‘uma palavra abriu o roupão para mim. Ela deseja que eu a seja.’”.  

Em seu documentário, Cezar (2009) apresenta-nos Palmiro, antigo 

funcionário da fazenda de Manoel de Barros. O interessante é que ele também era 

vítima do bloquinho de anotações do poeta. Palmiro, consultor linguístico – 

designação concedida pelo roteirista do filme –, sujeito simples, sem instrução, 

revela com bastante humor que adorava conversar com Manoel. Além disso, nos diz 

que Bernardo realmente não conversava com pessoas, só com os bichos e com as 

árvores e que, muitas vezes, presenciou os pássaros pousarem no seu ombro. 

Portanto, a linguagem adâmica é o produto de loucos e de crianças. Eles 

têm mais capacidade de se tornarem as coisas. Eles têm maior facilidade para 

brincar com as ressonâncias geradas pelos significantes – imagem acústica. E, por 

isso, suas chances de se tornarem a própria palavra, a própria poesia é maior. 

 

3.4 – A INFÂNCIA COMO MONUMENTALIZAÇÃO DOS PEQUENOS SERES E 

COISAS 

O estudo da “Estética da Ordinariedade” não se restringe apenas a 

questões linguísticas, mas à exaltação dos animaizinhos e dos objetos jogados fora 

também é parte dela. Aqui, a infância também se configura como processo de 

escrita do autor, ela é quem permite que ele se aproxime das pobres coisas do chão 

e proporcione maior intimidade delas com sua escrita. 
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Aproximar-se do chão não é apenas um motivo para construir a 

linguagem adâmica, larval, pedral, coisal, mas também a reverência, o respeito pelo 

ínfimo. A humildade diante da vida: 

 

Venho de nobre que empobreceram. 
Restou-me por fortuna a soberbia. 
Com esta doença de grandezas: 
Hei de monumentar o insetos! 
(Cristo monumentou a Humiladade quando beijou os 
pés dos seus discípulos. 
São Francisco monumentou as aves. 
Vieira, os peixes. 
Shakespeare, o Amor, a Dúvida, os tolos. 
Charles Chaplin monumentou os vagabundos). 
Com esta mania de grandeza: 
Hei de monumentar as pobres coisas do chão mijadas de orvalho. 
(BARROS, 2010, p. 343) 

  

O texto acima é do Livro sobre nada e é esse nada que será 

“monumentado”. A crítica tem anotado repetidas vezes o caráter diferente da poesia 

barrense no que tange aos animais do pantanal e à beleza exuberante do lugar. Ao 

primeiro contato com os textos do autor, rapidamente passamos a acreditar que se 

trata de um escritor que vai cantar as paisagens e ressaltar os encantos da garça, a 

força do jacaré.  

Não é que esses animais não façam parte de alguns de seus textos, mas 

os menores, aqueles que rastejam e que, provavelmente, não seriam considerados 

líricos é que passeiam pelos seus versos. Eles são parte do universo de brincadeiras 

e travessuras do eu-lírico infantil que aparece em vários momentos na poética 

barrense. 

Anotamos, anteriormente, através da concepção de Benjamin (2002), a 

questão dialética, na qual temos o brinquedo como uma proposta pedagógica do 

adulto e o brincar evidenciando-se como a autonomia das crianças. 

Educar, tornar a criança um potencial, um devir de sociedade bem 

organizada é uma preocupação que remonta à era clássica. Analisando as 

propostas dos filósofos clássicos, principalmente Platão, Kohan (2003) em “O mito 

pedagógico dos gregos (Platão)”, avalia muito bem qual ideia de criança havia 

naquela época.  
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Os filósofos do período clássico deram grande importância à educação. 

Os sofistas, por exemplo, foram educadores profissionais. Antifonte diz que “a 

educação é o principal para os seres humanos.” (KOHAN, 2003, p. 25). Essa 

preocupação com o ato de educar não poderia, é claro, deixar de refletir-se numa 

preocupação com a criança, uma vez que ela é o principal alvo dos educadores e 

dos pedagogos. 

Platão e Sócrates também deixaram suas contribuições acerca do 

assunto. Em fragmentos de As leis e de A República e ainda de outras obras, essa 

temática faz-se recorrente. O trabalho de Kohan verifica justamente “como o 

discurso educacional singular foi demarcando certo conceito de infância”. (KOHAN, 

2003, p. 26) 

A partir disso, é feita uma busca etimológica com o intento de saber por 

quais palavras as crianças eram referidas. O interessante é que nenhum termo 

encontrado designava apenas a palavra infância. Melhor dizendo, todas as palavras 

que serviam para chamar a criança partiam de outros campos semânticos, por 

exemplo, neotés (juventude); ou infantia (sem fala). Essa descoberta não é 

insignificante, pois mostra muito bem que, apesar de os gregos se preocuparem com 

a educação, eles não tinham muito interesse na criança em si, como um ente em 

particular. Mas como isso é possível, se no início havíamos afirmado que ambas 

(educação e puerícia) estavam ligadas intimamente? 

Realmente estão, mas para Platão havia outro propósito: entender, 

enfrentar, e reverter a degradação cultural, política e social da Atenas de seu tempo. 

Assim colocado, o problema não nos remete apenas à infância. 

Remete-nos ao quê, então? À política! Platão desejava uma pólis perfeita, 

queria limá-la dos males sociais. É na educação dos pequenos, pois, que ele 

encontra o meio para atingir seu intento porque, segundo suas ideias, um indivíduo 

devidamente educado seria um ótimo governante. 

Dentro de suas perspectivas, a puerícia era pensada de maneira 

multifacetada. A primeira face pensa a infância como uma fase desprovida de marca 

específica, ou seja, a criança poderá ser qualquer coisa dependendo de sua 

educação. Essa opinião é curiosa porque “o ser tudo no futuro esconde um não ser 
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nada no presente.” (KOHAN, 2003, p. 40) O segundo olhar é marcado pela 

inferioridade dos pequenos frente ao homem adulto. Sob esse prisma, a criança 

equipara-se aos ébrios, à mulher e aos animais. A terceira perspectiva é bastante 

ligada à anterior, pois vê a criança como algo supérfluo, acessório, “o que pode ser 

excluído da polis.” (KOHAN, 2003, p. 34). Finalmente, a última visão marca a 

infância como instrumento de poder, uma vez que o adulto de amanhã tornar-se-á o 

ideal político. 

Essa visão platônica plural é curiosa e contraditória. A criança pode ser 

descartada, rechaçada e comparada a bêbados e a animais, mas também pode vir a 

ser a construtora de um futuro melhor. 

Contudo, temos concepções polarizadas que vão desde a marginalização, 

exclusão da criança, até o reconhecimento de que ela é a possibilidade de um 

amanhã melhor. Mesmo neste último caso, ainda assim, não caminharão por si 

próprias porque a ideia de um futuro melhor é do adulto. 

Dessa maneira, a questão levantada por Benjamin (2002) é simplesmente 

uma herança histórica do mundo antigo. Embora suas ponderações sejam 

referentes a brinquedo e não à política, podem vir a ter o mesmo valor, porque tanto 

o brinquedo, como a ideia política, querem educar, formar o futuro adulto. É verdade 

que após a formação do “sentimento de infância” referido por Ariès (1981) muita 

coisa mudou no que concerne ao modo como olhamos para a primeira idade. O que 

realmente continua como sempre é a autonomia do brincar e o adulto sabe disso: 

 

Hoje talvez se possa esperar uma superação efetiva daquele equívoco 
básico que acreditava ser a brincadeira da criança determinada pelo 
conteúdo imaginário do brinquedo, quando, na verdade, dá-se o contrário. A 
criança quer puxar alguma coisa e tornar-se cavalo, quer brincar com areia 
e tornar-se padeiro, quer esconder-se e tornar-se bandido ou guarda. 
Conhecemos muito bem alguns instrumentos de brincar arcaicos, que 
desprezam toda máscara imaginária (possivelmente vinculados na época a 
rituais): bolas, arco, roda de penas, pipa – autênticos brinquedos, “tanto 
mais autênticos quanto menos o parecem ao adulto” (BENJAMIN, 2002, p. 
93) 

 

Quanto mais os brinquedos imitam a vida, mais eles se distanciam da 

verdadeira brincadeira. A pipa e a bola não são instrumentos que imitam a vida. Elas 
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são diferentes, por exemplo, dos carrinhos, das bonecas, das casinhas. Estes 

últimos configuram brincadeiras de imitar adultos.  

Dentro de sua independência quanto ao brincar, os pequenos constroem 

o seu mundo fantasioso e como deuses olham de cima os animaizinhos, os objetos 

e coisas que podem ser transmutados, transformados: a areia que se torna pão, algo 

que é puxado e se metamorfoseia em cavalo. Enfim, o interessante para ela é criar, 

imaginar, construir suas personagens e histórias no ato de jogar.  

Em vários momentos distintos da produção do poeta, podemos encontrar 

essa motivação. Em Poemas Rupestres, por exemplo, somos convidados para o 

enterro de uma formiga. É o que nos mostra o poema em prosa que dá a impressão 

de que se ouve um eu-lírico infantil: 

 

A turma viu uma perna de formiga, desprezada, dentro do mato. Era uma 
coisa para nós muito importante. A perna se mexia ainda. Eu diria que 
aquela perna (...) estava procurando a outra parte do corpo, que deveria 
estar por perto. Acho que o resto da formiga, naquela altura do sol, já 
estaria no formigueiro sendo velada.  Ou talvez o resto do corpo estaria a 
procurar aquela perna desprezada. Ninguém viu o que foi que produziu 
aquela desunião do corpo com a perna desprezada. Algumas pessoas 
passavam por ali, naquele trato de terra, e ninguém viu a perna desprezada. 
Todos saímos a procurar o pedaço principal da formiga. (...) Fomos à beira 
do rio mas só encontramos pedaços de folhas verdes carregados por novas 
formigas. Achamos a seguir que as novas formigas que carregavam as 
folhas nos ombros, elas estavam indo para assistir, no formigueiro, ao 
velório da outra parte da formiga. Mas a gente resolveu por antes tomar um 
banho de rio. (BARROS, 2010, p. 429) 

 

Evidencia-se claramente uma construção, ou melhor, uma reconstrução: a 

realidade transmuta-se em imaginação infantil. O fato real, concreto (o 

desmembramento de uma formiga) torna-se um acontecimento, um velório com 

direito a cortejo fúnebre. Há uma grande diferença entre assistir a uma solenidade 

no formigueiro e manusear uma miniatura de avião. 

A “perna desprezada” e suas dores são efeitos criados única e 

exclusivamente pela fantasia pueril, por sua autonomia; ao passo que o avião de 

brinquedo pode ser confeccionado, industrializado pelo adulto. É interessante 

observar que a “turma” inteira compactua com o que está acontecendo e todos vão 

procurar o resto do corpo da formiga e até acreditam que as outras formigas 
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“estavam indo para assistir, no formigueiro, ao velório”. Além disso, podemos 

perceber a presença do adulto em meio à triste “perna desprezada”. Ele está 

representado exatamente pelas pessoas que passavam por ali e não perceberam o 

ocorrido.  

Na Literatura brasileira, não foi só Manoel de Barros que 

“monumentalizou” os insetos através da infância. Em O menino no espelho, 

Fernando Sabino, rememorando a aurora de sua vida, reconstrói fantasias de seu 

tempo de menino levado. Singelo e tocante é o modo como é narrado todo o livro, 

como se as imaginações do pequeno Fernando, reconstruído pela linguagem, 

realmente tivessem acontecido. Num dos primeiros capítulos, o encontramos 

também a brincar com formigas: 

 

Desta vez o que me distraiu a atenção foi uma fila de formigas a caminho do 
formigueiro, lá perto do bambuzal, e que o rio aberto por mim havia 
interrompido. As formiguinhas iam até a margem e, atarantadas, ficavam 
por ali procurando um jeito de atravessar. Encostavam a cabeça umas nas 
outras, trocando ideias, iam e vinham, sem saber o que fazer. (...). Resolvi 
colaborar, apelando pra meus conhecimentos de engenharia. Em poucos 
instantes construí uma ponte com um pedaço de bambu aberto ao meio, e 
procurei orientar para ela, com um pauzinho, a fila de formigas. (SABINO, 
2008, p. 15) 

  

Assim como um pouco de areia pode tornar uma criança um padeiro, um 

pedaço de bambu tornou o menino Fernando um engenheiro. E não esqueçamos 

que o rio que impedia a passagem das formigas foi construído por ele também. Sem 

dúvida, o melhor dos engenheiros. Mais uma vez, há uma travessia para o universo 

infantil no momento em que o menino acredita que as formigas estão “trocando 

ideias”. Isso é a autonomia do brincar. 

Manoel de Barros tenta, de certa forma, mostrar esses animaizinhos. 

Além da formiga, há vários outros, como a lesma e o caracol, todavia, esses, do 

ponto de vista da arte, não são tão líricos e até repulsivos. Mais uma vez, a “Estética 

da Ordinariedade” busca exaltar os menos favorecidos e se há, mesmo que seja no 

âmbito animal, elementos que – de alguma forma – são desfavorecidos, então é 

exatamente aí onde ela irá se firmar.   
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Sobre isso, em “Da terra e do céu, a poesia que vem dos bichos: Manoel 

de Barros e suas Memórias inventadas“, Fernanda Coutinho analisa como o autor 

volta-se exatamente para esses bichos que não são considerados belos, estéticos, 

do ponto de vista da arte: 

 

A sensibilidade do eu-lírico, afeita ordinariamente às coisas chãs e 
subalternas, abre mão da monumentalidade do ecossistema pantaneiro, em 
favor de uma fauna sui generis, composta por lesmas, lacraias, sapos, entre 
outros animais que costumeiramente se distanciam de uma valoração 
positiva do ponto de vista estético.  Aliás, essa afetividade voltada para as 
existências consideradas toscas, esse amor seráfico pelos desalojados 
impregna o texto do escritor, desde os primórdios de sua produção, tanto a 
de ficção poética, quanto a dos registros metaliterários, composições em 
dobradura, em que Manoel realiza sua vocação de poeta-pensador (...) 
(COUTINHO, 2011, p.85) 

 

É uma poesia voltada, de fato, ao amor aos desalojados, aos loucos, aos 

“desobjetos”, aos nadas que estão por aí no monturo e que servem como artefato 

artístico, embora não tenham valor comercial. A criança e os loucos sabem o valor 

que essas inutilidades e “desutilidades” possuem. Basta lembrarmos as “latas 

tristes”.  

Novamente, a comparação entre os loucos e as crianças faz-se 

necessária. Quantos não tacharam de louco um senhor chamado Arthur Bispo do 

Rosário que conseguiu colocar uma sucata nas antologias de artes plásticas. Juntar, 

colecionar objetos, cacos é sim uma característica comum tanto aos loucos como às 

crianças. Bernardo, já conhecido por nós, tinha, por exemplo, um canivete de papel: 

“Servia para não picar fumo./ Servia para não cortar unha.” (BARROS, 2010, p. 366). 

O melhor de tudo é o que o eu-lírico pensa sobre este objeto que não serve para 

cortar nada: “Mas penso que seja um desobjeto artístico”.  

São inúmeros, então, os “desobjetos” de Arthur Bispo do Rosário. Manoel 

de Barros, sabendo disso, festejou o mestre no Livro sobre nada: 

 

A. B. do R. 
Arthur se proclamava Jesus. Sua obra era ardente de restos: estandartes 
podres, lençóis encardidos, botões cariados, objetos mumificados, fardões 
de Academia, Miss Brasil, suspensórios de doutores – coisas apropriadas 
ao abandono. Descobri entre seus objetos um buquê de pedras com flor. 
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Esse Arthur Bispo do Rosário acreditava em nada e em Deus. (BARROS, 
2010, p. 352) 

 

Fernanda Coutinho e Vera Moraes, em estudo que observa as relações 

artísticas com objetos – “Inutilia non truncat ou dos rituais de intimidade com os 

objetos” –, trabalham com uma ideia referente à coleção, a armazenamento. Elas se 

valem de uma concepção de Maria Esther Maciel (2007) que intitula Arthur Bispo do 

Rosário de Noé e, a partir dessa percepção, afirmam o seguinte: 

  

Noé é um personagem que remete a uma antiga prática dos homens: a de 
juntar coisas, sendo que uma das formas de se aferir a idade desse 
costume pode ser recorrer aos registros etimológicos. Assim, pode-se saber 
que a palavra latina arca congrega duas palavras do hebraico: aron, em 
primeiro lugar, significando a Arca da Aliança, e tévah, que identificava 
simultaneamente o berço de Moisés e a arca de Noé. Tévah, portanto, 
aproxima dois termos que se unem pela ideia de receptáculo. Mas os 
escritos sagrados também criam um traço de união entre o colecionador do 
Gênesis e a noção de berço, por ter sido ele – Noé, o justo, o salvador da 
humanidade – livrando-a do cataclismo por ter confiado na palavra divina. 
Sua arca, espécie de cofre, significou o início, berço, pois, de um novo 
tempo para os homens e seres pós-diluvianos. (COUTINHO; MORAES, 
2009, p. 85)

16
 

 
  

A sucata transmutada em arte de Bispo do Rosário está na Colônia 

Juliano Moreira. Lá, seus objetos estão a salvo, redivivos. Quanto a Manoel de 

Barros? Sua arca é a poesia, ou melhor, a palavra que se transforma em coisa. Ou 

seriam as coisas que se transformam em palavras? Já nem sabemos mais o limite 

entre uma e outra.  

Sabemos que os pequenos bichinhos e os “desobjetos” estão todos a 

salvo. O certo é que se Noé possibilitou um novo tempo para os homens, livrando-os 

do cataclismo, Barros salvou o idioma dos clichês e também abriu uma nova era, 

porém, um retrocesso: a Era da Pré-Palavra, o “antesmente verbal”. 

  

 

 

                                                           
16

 Ver também sobre a questão: COUTINHO, Fernanda. Das coisas que não deixamos para trás ou a arte de viver 

os objetos. In:______. (Org.). A vida ao rés-do-chão: artes de Bispo do Rosário. Rio de Janeiro: 7lettras, 2007. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fechemos aqui esta etapa rumo ao entendimento da palavra que pode 

transformar enseadas em “cobras de vidro mole”. Etapa, porque não pretendemos 

parar, e, como sabemos, as águas desse rio continuarão o seu fluxo sinuoso por 

entre a linguagem poética.   

Desse rio, o que procuramos foi a sua nascente. E para tal, acreditamos 

que se fizéssemos um estudo referente à espacialidade na poética de Manoel de 

Barros, suscitaríamos discussões a respeito do processo de criação do poeta e da 

relação que sua escrita estabelece com a idade infantil. Para nós, isso nos daria 

uma visão a respeito da matéria, da força principal dos versos do escritor. Sendo 

assim, partimos da seguinte indagação: a tensão entre espaços habitualmente 

conflitantes (campo e cidade) representaria uma busca de identidade poética?  

Inicialmente, avaliamos seu primeiro trabalho: Poemas concebidos sem 

pecado, no qual há uma rememoração dos episódios da infância do eu-lírico, através 

de três elementos: uma suposta autobiografia, traços regionais pantaneiros e 

regaste de lugares e pessoas daquele espaço. A partir daí, fomos percebendo que, 

além da reconstrução da infância, o poeta traz – através dela – outros aspectos 

fundadores de seus textos, que o acompanharão até os livros mais recentes: os 

“erros” criativos de linguagem e a exaltação das pequenas coisas do chão e de 

pessoas que, até certo ponto, estão à margem na sociedade. 

Palavras do próprio poeta – em entrevista – foram evidenciadas na 

ocasião, já que ele afirmou ser a sua primeira produção um “embrião das demais” e 

que seus versos sempre são oriundos da infância. Quanto a isso, o que fizemos foi 

concordar e, ao fecharmos o primeiro capítulo deste trabalho, indagamos a nós 

mesmos se a infância continuaria a ter a mesma força nas duas produções 

subsequentes, uma vez que há nelas uma presença marcante do universo urbano.   

No segundo capítulo, constatamos, então, com a análise de Face Imóvel 

e Poesias, que a infância continua a ser temática, porém, nessas obras, a cidade 

que – para nosso trabalho – representa a fase adulta do eu lírico, ganha acentuado 
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destaque, gerando o que denominamos tensão entre os espaços. Dessa tensão 

maior, decorrem outras: infância x fase adulta; erros criativos x vocabulário erudito; 

regionalismo x universalismo. O fascínio exercido, no eu-lírico, pela Cidade 

Maravilhosa é tanto que ele chega a afirmar que é um menino do mato que ama o 

mar com violência.  

Importante que se diga que nosso trabalho foi uma revisão bibliográfica 

do autor, o que possibilitou, por exemplo, percebermos características, 

principalmente nessas três primeiras produções, de certo apuro estético, no que diz 

respeito a preocupações de gosto clássico, como encontramos em alguns textos de 

Poesias. Muitas vezes, a crítica se volta apenas para a linguagem coloquial e para 

as brincadeiras criativas com o idioma e não atenta para essa questão que, para 

nós, foi resultado da tensão entre os espaços, uma vez que, ela terminada, não 

percebemos mais esse tipo de preocupação formal.  

Assim como o vocabulário erudito foi esquecido, a fase adulta do eu-lírico 

barrense e os problemas universais também. Sobre estes, percebemos que, em 

alguns textos, havia certo engajamento, tanto em prol das existências  tragicizadas 

da Segunda Guerra Mundial, como das pessoas que sofriam com as mazelas 

sociais urbanas. Ao rechaçar o mundo citadino, nossa hipótese de que esse espaço 

é tido como negativo se fundamenta e vimos que não foi só através de Barros que 

isso ocorreu: Drummond e Bandeira também negaram em algum momento a cidade 

grande. 

Finalizada a tensão espacial, bastava verificar se realmente os elementos 

anunciados, vinculados à infância e ao Pantanal, na primeira produção, se 

estabeleceriam mesmo como o foco central, a correnteza que impulsiona a palavra 

do poeta. Dessa forma, voltamo-nos para os livros que foram publicados após 

Poesias. 

  Principiamos com Compêndio para uso dos pássaros e observamos que a 

sua fonte era a linguagem infantil por onde o poeta incursionava como se fosse a 

única linguagem que conhecesse, a mais familiar, transformando-a em versos. Daí 

em diante, o que encontramos foi, a cada obra avaliada, a temática da infância e 

uma palavra incessante, repetitiva que buscava mais e mais exaltar o ínfimo, as 

coisas do chão e o que, geralmente, é rechaçado na sociedade. Como mostramos, 
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essa particularidade foi denominada de “Estética da ordinariedade” pelo próprio 

poeta em entrevista.  

 Acerca disso, concluímos que o elemento que possibilitou essa procura 

repetitiva é justamente a infância, que para o nosso trabalho é sinônimo de 

Pantanal. Três são os motivos: o primeiro é que ela, como mostramos através de 

Piaget (1999), tem como característica intrínseca a repetição, a qual o poeta toma 

como um dos elementos de sua criação. O segundo é que a sua linguagem é 

matéria para o escritor buscar se irmanar às pequenas coisas, pois ele acredita que 

através do “criançamento” das palavras, através do grau zero delas é que pode 

haver uma transformação da palavra em coisa: o propósito da linguagem adâmica. 

O terceiro é a facilidade da criança de se aproximar do que, até certo ponto, é 

marginalizado pela sociedade: os pequenos bichinhos e coisas do chão, além dos 

loucos, bêbados e psicóticos.  

Essas pessoas, ao voltarem a aparecer, comprovam que Poemas 

concebidos sem pecado já trazia as fontes, pois elas são semelhantes no que tange 

ao que é, até certo modo, marginalizado. Mário pega-sapo, Seu Zezinho Margens 

Plácidas são companheiros de Apuleio, Bernardo, os quais, aliás, vem a propósito 

além do resgate, pois sua linguagem tem relação intrínseca com a já destacada 

linguagem adâmica, outra característica que surge através da infância, a qual 

possibilita a tudo o que é rasteiro ser notado, ser exaltado – na obra em questão.  

Com isso, duas hipóteses que formulamos se fundamentam. 

Primeiramente, a de que os espaços podem marcar etapas da vida (Reuter, 2002) 

se confirma, já que o Pantanal é a simbologia da infância do eu-lírico e o Rio de 

Janeiro sua idade adulta. Em segundo lugar, que a idade infantil e o universo 

pantaneiro são, sim, elementos primordiais na dicção poética do autor, porque o que 

se verifica, após o choque entre os espaços, é uma busca cada vez maior pelo 

Pantanal, “país da infância”. (BACHELARD, 1993) 

Por tudo isso é que nos perguntamos, no terceiro capítulo, se a “Estética 

da ordinariedade” não poderia significar a poética da infância. Se essa é uma 

conclusão definitiva, imutável, ou não, temos que ter o cuidado de assumir que essa 

palavra – esse rio – pode escorrer pelas mãos, sinuoso, encantador – como uma 

“cobra de vidro mole”. 
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