
1 
 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

LETRAS - PPGL 

 

 

 

 

RITA DE CÁSSIA LIMA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

A presença feminina nas Memórias Inventadas de 

Manoel de Barros: perspectivas e (re)construção sob o 

olhar do eu lírico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARAPUAVA 

2019 

 

 



2 
 

Rita de Cássia Lima Ramos 

 

 

 

 

 

 

A presença feminina nas Memórias Inventadas de 

Manoel de Barros: perspectivas e (re)construção sob o 

olhar do eu lírico 

 

 

 

 

Dissertação apresentada para obtenção 

do título de Mestre em Letras na 

Universidade Estadual do Centro-Oeste. 

Área de Concentração: Interfaces entre 

Língua e Literatura. 

Linha de Pesquisa: Texto, memória e 

cultura 

 

 

                           Orientadora: Prof.ª Dra. Nincia Cecília Ribas  Borges Teixeira 

 

 

 

GUARAPUAVA 

2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Catalogação na Publicação 
        Biblioteca Central da Unicentro, Campus Cedeteg 
  

Ramos, Rita de Cássia Lima 
R175p A presença feminina nas Memórias Inventadas de Manoel de Barros: 

perspectivas e (re)construção sob o olhar do eu lírico / Rita de Cássia Lima 
Ramos. – – Guarapuava, 2019 

 x, 121 f. : il. ; 28 cm 
  
 Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

Programa de Pós-Graduação em Letras. Área de concentração: Interfaces 
entre Língua e Literatura. Linha de Pesquisa: Texto, Memória e Cultura, 
2019 

  
       Orientadora: Nincia Cecília Ribas Borges Teixeira 
       Banca examinadora: Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira, Renato 
Nesio Teixeira, Raquel Terezinha Rodrigues, Adenize aparecida Franco 
        

 Bibliografia 

  
     1. Letras. 2. Manoel de Barros. 3. Memória. 4. Representação. 5. Figura 

feminina. I. Título. II. Programa de Pós-Graduação em Letras. 
  

                                                                                                                CDD B869.1 

  

 

 





4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Nilson, Erika, Pablo, Fábia e 
Carmen, com amor, carinho, 

respeito, e muita gratidão!  
 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Fernando Pessoa, em seu célebre poema Mar Português, questiona: “Valeu a 

pena?” E a resposta é imediata: “tudo vale a pena/ se a alma não é pequena.” 

Sim, valeu a pena e a gratidão é a respiração da alma. Esta dissertação não 

seria realidade sem o amparo de várias pessoas.  

 

Em primeiro lugar, a Deus, pelas promessas cumpridas, pela companhia 

constante, pela sabedoria gratuita, pelos milagres diários e por poder 

agradecer. 

 

Agradeço a minha orientadora, Professora Doutora Nincia Cecília Ribas Borges 

Teixeira, por toda dedicação, atenção e orientação neste processo de 

crescimento. Obrigada por andar na contramão, sendo sempre humana e 

acessível, dispondo de seu conhecimento, de seu tempo e de seu carinho para 

comigo.  

 

À professora Raquel Terezinha Rodrigues pelo auxílio indispensável, pela 

generosidade do sorriso e atenção: #tenhodito. Ao professor Renato Nésio 

Suttana por suas observações pertinentes e construtivas para a continuidade 

da minha pesquisa. À professora Adenize Franco pela disponibilidade e por ser 

uma apreciadora de Manoel. Obrigada pelos momentos dedicados à leitura e 

por participarem da minha banca. 

 

Agradeço ainda às colegas de Mestrado, pelos momentos do cafezinho, pela 

cumplicidade e pela união, especialmente à Emily Smaha,  minha aluna por 

quatro anos e hoje colega de Mestrado.  Andamos juntas, por caminhos 

múltiplos, onde a amizade e o conhecimento foram determinantes para que 

chegássemos ao final da jornada. 

 

Desejo agradecer ao Departamento de Pós-Graduação PPGL da 

UNICENTRO-Guarapuava, seus professores e colaboradores pelos momentos 

vivenciados, pelas discussões pertinentes e pela atenção disponibilizada.  

 



6 
 

Agradeço também aos colegas do Laboratório de Estudos Culturais, Identidade 

e Representação  -  LABECIR – pelos momentos de leituras, análises e 

reflexões envolvendo a Literatura e a sociedade, sem distinção.  

 

Às famílias Curucaca e Ramos, fontes de inspiração, de risos, segurança e de 

abraços. 

 

À amiga Sarah Suzane Bertolli pelo ombro disponível, pela amizade de tempos 

idos, pela singeleza e pelo amor demonstrado através do olhar aguçado que 

destina à Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte – acervo da autora 

 

"... a poesia para mim é a loucura das palavras, é o  

delírio verbal, a ressonância das letras e o ilogismo. 

Sempre achei que atrás da voz dos poetas  

moram crianças, bêbados, psicóticos.  

Sem eles a linguagem seria mesmal. (...) 

Prefiro escrever o desanormal.”  

 

Manoel de Barros 
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RESUMO 

 

 

Manoel de Barros é conhecido como o poeta das coisas insignificantes, dos 
objetos desimportantes e dos seres desprezados, famoso pelos deslimites. Sua 
poética é rica em significações e aberta à exploração interpretativa. Ela está 
envolta em uma falsa certeza de simplicidade e facilidade vocabular. As 
Memórias Inventadas não tratam da autobiografia do autor, mas é a voz do eu 
lírico que rememora momentos de infância, afastando a figura do poeta e 
fazendo valer o menino inventado nos poemas. Assim, a obra se constitui em 
uma construção poética que remete a eventos que acionam memórias 
inexistentes. A tessitura, a produção da poesia Manoelina, é cercada por 
situações oníricas  e devaneios, os quais aguçam a imaginação e a formação 
de imagens mentais, além das novas significações das palavras, exploradas 
pelo autor, de forma surpreendente, ao criar a despalavra. A figura feminina é o 
objeto de estudo deste texto e das análises que serão apresentadas. Desse 
modo, a imagem da mulher e o olhar do eu lírico sobre as presenças, além do 
fingimento-memória serão a linha mestra das análises. Todas as mulheres que 
Manoel apresentou nas Memórias Inventadas serão revisitadas pelo olhar do 
símbolo, da presença marcante e da influência no eu lírico-menino-
adolescente, o qual toma a voz para si nos poemas.  A presente dissertação 
está inserida na linha de pesquisa Texto, Memória, Cultura e navega nas 
perspectivas da construção da memória, identidade e representação e propõe 
uma leitura mais apurada desses aspectos.  As linhas teóricas destacadas 
abarcam os lugares da memória, com Pierre Nora (1993), Maurice Halbwachs 
(1990), Henri Bergson (1999, 2006) e  ainda os Estudos Culturais, a construção 
das representações e identidade, com  Stuart Hall (2006, 2011) e Silviano 
Santiago (1976, 1978). Constata-se que as mulheres são uma constante nos 
versos, desde o primeiro livro do autor,  e essas presenças mostram o olhar do 
eu lírico sobre a mulher, seu papel social e construção diante da família e da 
comunidade. A construção interpretativa e simbólica é analisada a partir das 
referências de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant e também pelo viés do 
devaneio, partindo dos estudos de Gaston Bachelard. A visão do feminino 
construída pelo poeta pantaneiro e descrita pelo eu poemático surpreendem e 
enriquecem a poesia e os estudos sobre a obra e a fortuna crítica de Manoel 
de Barros.  
 

 

Palavras-chave: Manoel de Barros, Memória, representação, figura feminina. 
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ABSTRACT 

 

Manoel de Barros is known as the poet of insignificant things, unimportant 
objects and despised beings,  famous for his illimitability. His poetry is rich in 
meaning and open to interpretive exploration. It is surrounded by a false 
certainty of simplicity and easy vocabulary. The Invented Memories do not deal 
with the autobiography of the author, but it is the voice of the lyrical self that 
remembers moments of childhood, moving away the figure of the poet and 
making use of the boy invented in the poems. Thus, the work is made of a 
poetic construction that refers to events that trigger non-existent memories. 
Tessitura, the production of the Manoeline poetry, is circled by dreamlike 
situations and daydreams, which sharpen the imagination and the formation of 
mental images, in addition to new meanings of words, explored by the author in 
a surprising way while creating the abstraction. The female figure is the object 
of studies of this text, and of the analysis that will be presented. In this way, the 
image of the woman, and the look of the lyrical self at the presences, besides 
the imaginary memory will be the main line of analysis. All the women that 
Manoel presented in the Invented Memories will be revisited by looking at the 
symbol, the striking presence and  the influence in the self - lyrical-adolescent 
boy, which takes the voice for itself in the poems. The present dissertation is 
inserted in the line of Research Text, Memory, Culture and navigates in the 
perspective of the construction of the memory, identity and representation, and 
proposes a more accurate reading of these aspects. The main theoretical lines 
include the places of memory, with Pierre Nora (1993), Maurice Halbwachs 
(1990), Henri Bergson (1999, 2006) and Cultural Studies, Representation of the 
Construction and Identity, with Stuart Hall (2006, 2011).), Silviano Santiago 
(1976, 1978). Women are a constant in the verses, since the author's first book, 
and these presences show the lyrical self's look on women, their social role and 
construction before family and community. The interpretative and symbolic 
construction is analyzed from the references from Jean Chevalier and Alain 
Gheerbrant, and also by the bias of the reverie, with the references from Gaston 
Bachelard. The vision of the feminine constructed by the Pantaneiro poet, and 
described by the self - poetic surprise and enrich the poetry, and the studies on 
the work and the critical fortune of Manoel de Barros. 

 

Keywords: Manoel de Barros, Memory, representation, female figure. 
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 INTRODUÇÃO 

Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, 

 mas só a poesia é verdadeira. 

Manoel de Barros 

 

A poesia de Manoel de Barros é um terreno bastante fértil para pesquisa 

e desenvolvimento dos estudos literários. Os versos encantam, alimentam a 

curiosidade e estimulam o pensamento criativo e imaginativo. Suas obras 

causam um despertamento de sentidos e promovem o coloquial abraçado a 

poética numa linha muito tênue – e ainda transgridem a lógica linear – como 

boa poesia que se apresenta, promovendo uma efervescência literária,  quando 

desencadeia no leitor um sentimento surreal. A forma de usar as palavras, a 

composição das memórias em volumes especiais publicados de forma 

diferenciada, as ilustrações compostas por Martha Barros,  se transformam em 

um verdadeiro convite para a pesquisa e a análise dos versos barreanos. Outro 

aspecto importante é a proximidade das Memórias Inventadas com os aspectos 

narrativos: a leitura apressada pode sugerir uma prosa, que na verdade é tão-

somente poesia de beleza e grandiosidade particular.  

Nos poemas são tracejadas verdades inventadas por um poeta que 

traduziu a memória a partir de um eu lírico inventado, do menino que foi criado 

para esse processo particular, afastando o autor dos dados biográficos que 

parecem emergir da obra. A cada leitura dos poemas, para a formação das 

análise, surpresas e novidades tomam conta do texto e das entrelinhas,  e as 

ideias vão se fixando, nunca de forma eterna ou imutável. Pelo contrário: 

Manoel faz das Memórias Inventadas suas sempre-novas palavras. Surge 

assim o passo inicial para essa busca por mulheres que são novidades e ao 

mesmo tempo tão presentes no cotidiano de todos: as que estão perto, as que 

são família, as que são sentimentos e desejos: mulheres de verdade, 

inventadas para povoar o imaginário e a memória. Elas são a essência dessa 

matéria-prima de primeira deixada pelo autor do Pantanal.  

A leitura da obra de Manoel de Barros é análoga ao caminhar por 

estradas sinuosas, cheias de surpresas e encantos, nas quais aparecem 

personagens que imprimem no eu-lírico-menino uma eterna vontade de contar 
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o que viveu e o que passou, trazendo, assim, vivências de um mundo 

verossimilhante ao de muitos leitores.  

Os diálogos com os referenciais teóricos fazem valer a grandiosidade da 

obra e a abertura de um caminho investigativo amplo e com grande força 

acadêmica a ser descoberta.  

A presença feminina, nos versos das Memórias Inventadas constitui o 

tema desta pesquisa, considerando-se a importância da arte poética e sua 

riqueza interpretativa nos estudos acadêmicos contemporâneos.  Assim, a 

finalidade central está na interpretação e construção das figuras femininas e o 

olhar do eu poemático presente no corpus que será contemplado. As análises 

serão interpretativas, embasadas em teóricos que abrangem desde os 

conceitos de memória, cultura, identidade e representação.  

Os grandes motivos para essa escolha são o gosto particular da 

pesquisadora, professora de língua Portuguesa e Literatura, o interesse 

crescente pelo autor pantaneiro, a sensibilidade e a novidade nos versos, a 

formação da despalavra, a intensidade linguística e a constância da figura 

feminina nos três volumes das Memórias Inventadas. Esses elementos 

reforçam a escolha da metodologia e o apreço pelo corpus.  

 Os textos poéticos do autor, que aparentemente são simples e quase 

infantis, surpreendem pela riqueza de possibilidades interpretativas e 

aproximam a poesia do momento-cotidiano, do momento-dia, do momento-

fruição, a partir dos detalhes expressos nas palavras e nas sutilezas 

metafóricas e simbólicas,   presentes na voz do eu lírico.  

 Seus versos traduzem as descobertas, como representadas no poema 

Pintura, presente nas Memórias Inventadas:  

 

Sempre compreendo o que faço depois que já fiz. 
O que sempre faço nem seja uma aplicação de 
 estudos. É sempre uma descoberta. Não é nada 
 procurado. É achado mesmo (BARROS, 2008, p. 77).  

 

A Literatura propicia a liberdade interpretativa e a exploração do sentido  

que estão presentes na poética de  Manoel de Barros, além disso é um terreno 

expressivo para que haja crescimento na investigação sob o viés acadêmico.  

As mensagens, que se formam a partir dos poemas, apresentam uma liberdade 
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poética e um olhar inusitado, e esse devanear nas linhas, viajar pelas 

memórias e pelas vivências, sem menosprezá-las ocorre porque, segundo 

Aguiar (2006), 

 

A linguagem figurada [...] está presente na poesia, condensada 
de modo muito mais intenso, no ritmo das palavras e dos 
versos, na força das rimas e das combinações em geral. O 
poeta aspira, por meio das imagens que compõem seu texto 
uma significação geral não explicitada racionalmente, mas que 
se dá na completude (AGUIAR, 2006, p. 34). 

 

O sentido literal toma distanciamento e o figurado aproxima os versos e 

a imaginação, e assim o poeta forma a tessitura, configurada na liberdade 

poética e narra o ocorrido ou não, conforme argumenta Aristóteles, em sua  

Poética, para quem a  poesia narra imaginativamente o que poderia ter 

ocorrido e não se prende a um relato fiel de fatos ocorridos.  

Para Aguiar, “o poeta tece uma rede de imagens que vão compondo 

uma mensagem feitura de condensações de sentido” (AGUIAR, 2006, p. 35),  

que extrapolam  até mesmo a lógica semântica. Essa mesma autora defende 

que o poeta “passa-nos a ideia de que a poesia está nas coisas mais 

essenciais, na liberdade possível, na capacidade do olhar inusitado” (AGUIAR, 

2006, p. 35).  

É essa liberdade que trará à tona figuras femininas presentes nos 

poemas que serão analisados neste trabalho. Neles são representadas, 

livremente – mulheres que constituem a imaginação e povoam os caminhos 

das Memórias Inventadas. A pesquisa foi motivada a partir dos seguintes 

questionamentos em relação à obra de Manoel de Barros: quem são essas 

mulheres inventadas? Qual a visão depreendida da voz poética sobre esse 

feminino rememorado nos versos? Que imagens são construídas a partir da 

leitura dos poemas em que elas estão presentes? Qual sua importância no 

cotidiano infantil do eu lírico? 

As imagens femininas criadas no contexto da poesia transformam-se em 

lirismo e sonho. Uma visão de utopia infantil, beirando a uma quimera, um 

vislumbre, que desencadeiam ideias e imagens relacionadas a mulheres reais 

e próximas, que serpenteiam as mentes e as memórias. Um dos exemplos de 

imagem construída pelo poeta está nos versos do poema “Abandono”, das 
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Memórias inventadas, que será analisado posteriormente.  Neles, Nhá Velina, 

em momento reflexivo e confessional, fala sobre o abandono do ser e a 

metáfora relacionada ao lugar, quando diz que “este abandono me protege” 

(BARROS, 2008, p.101). E o eu lírico encontra o reforço, contraponto, verdade 

e poesia, e deixa claro qual delas venceria, a partir das palavras da velha índia 

do pantanal: “Acho que esse paradoxo reforça mais a poesia do que a verdade” 

(BARROS, 2008, p. 101). 

Ainda referente à imagem construída, Alfredo Bosi assevera que “a 

imagem é um modo de presença que tende a suprir o contato direto e manter, 

juntas, a realidade do objeto em si e sua existência em nós” (BOSI, 1990, 

p.13), ou seja, apesar da distância da mulher apresentada no poema, sua 

imagem se encerra nas leituras, de forma efetiva. Ao ler os versos, a figura 

desconhecida passa a fazer parte do imaginário e da concepção feminina 

daquele lugar e naquele momento.  Entra em cena o momento do devaneio – 

quando o eu lírico afirma que “todos os seres daquele lugar me pareciam 

perdidos na terra, bem esquecidos como um lápis na península” (BARROS, 

2008, p. 101), e as dimensões parecem gigantescas como o abandono do 

lugar.  Para Gaston Bachelard,  

 

Sem dúvida, o devaneio alimenta-se de espetáculos variados; 
mas por espécies de inclinação inerente, ele contempla a 
grandeza. E a contemplação da grandeza determina uma 
atitude tão especial, um estado de alma tão particular que o 
devaneio coloca o sonhador fora do  mundo próximo, diante de 
um mundo que traz o signo do infinito (BACHELARD, 2003, 
p.189). 

 

O devaneio do qual fala Bachelard pode se relacionar com a alma 

feminina, abrindo-se em introspecção e à voz poética, que faz referência a 

dimensões peninsulares.  E esse devaneio é também, segundo Bosi (1990), o 

pensamento vagamundo que se engendra no vão, no vazio, no nada.  E o autor 

reforça o conceito ao dizer que “devanear é comprazer-se em que o espírito 

erre à toa e povoe de fantasmas um espaço ainda sem contornos” (BOSI, 

1990, p. 20). 

As mulheres descritas nos poemas emergem pelo olhar atento do poeta, 

pois “o poema nasce no momento em que o artista capta o inefável e o 
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transforma em imagens passíveis de serem sentidas pelo leitor” (AGUIAR, 

2004, p. 19).  

 Para a autora, 

 

Quando lemos, o que há de concreto diante de nós é o texto 
escrito, a mensagem do poeta. Ao adentrarmos sem suas 
palavras, nos apossamos (eis aqui a liberdade e o devaneio 
dos sentimentos que elas contêm e o que era invisível e 
comum na vida cotidiana assume nova dimensão e nos 
provoca (eis a provocação), isto é, passamos a ver o mundo 
com outros olhos e a compreendê-lo mais atentamente 
(AGUIAR, 2004, p. 19, grifo nosso). 

 

Nas Memórias Inventadas, Manoel de Barros cria figuras femininas que 

serão reconhecidas, lidas, representadas - por devaneios - e interpretadas,  

nas leituras iniciais e mais aprofundadas. Essas mulheres são figuras 

aparentemente invisíveis – quando longe do aspecto provocativo da poesia - 

mas que sob a ótica interpretativa, submergirão para um novo significado, a 

partir dos aspectos do conhecimento-reconhecimento das entrelinhas e das 

inferências.  

As mulheres, que povoam essas linhas, representam diferentes figuras, 

diferentes culturas, diferentes modos de vida e de localização no seu universo. 

Elas contribuem para a composição social, e a partir delas, pode-se e ampliar o 

olhar e a organização da representação feminina.   

Torna-se necessário situá-las e representá-las e, assim, as figuras 

femininas são ampliadas, a partir de conceitos e elementos que envolvem 

também os Estudos Culturais1, já que esses reconhecem que a cultura não é 

um todo, mas uma mistura de muitos todos (de muitas mulheres), de 

manifestações simbólicas e manifestações específicas, e mesmo assim, as 

diferentes expressões e setores sociais podem existir de forma pacífica. Dessa 

forma, a Literatura é envolvida nesse fulgor cultural novo. Ou seja, com o 

                                                           
1
 O campo dos Estudos Culturais adquire afinidade com as ideias e com a mudança no 

pensamento inglês do momento pós-guerra, que ocorreu devido às preocupações que foram 
surgindo no meio das ciências sociais. Raymond Willians, Richard Hoggart e E.P.Thompson 
contribuíram grandemente com a linha de pesquisadores da New Left Rewiew. Stuart Hall e 
Paul Gilroy revisitaram o legado de Marx  e, a partir do pensamento de Gramsci, houve uma 
preocupação com as questões da classe trabalhadora, questionou-se a posição da mulher 
operária e voltou-se a uma reflexão condizente com a cultura popular, seu valor, e muitos 
estudos foram ampliados, concernentes à raça, sexualidade, identidade, além do conceito do 

sujeito como protagonista da cultura (CEVASCO, 2003). 



16 
 

evento dos Estudos Culturais são aperfeiçoados modelos que partem da 

análise literária para a análise cultural e vice-versa, sendo essas necessárias 

para a riqueza desse texto – pois elas contemplam essa diferenciação. Para 

Maria Glória Bordini, 

 
A literatura sempre esteve nessa mesma situação de 
diferenciação – de gêneros, de formas, de estilos de escrita, de 
épocas, de temas, de personagens, de cenários. [...] Hoje se 
torna impensável a noção de que a literatura só é tal quando 
produzida por um gênio, por uma espécie de inspiração 
inexplicável, que não deve nada à tradição ou às instituições ou 
pessoas que formam o chamado sistema literário. As bandeiras 
atuais são o hibridismo e a intertextualidade: nada provém do 
nada  (BORDINI, 2006, p.15). 

 

A partir do momento em que a definição de autoria genial começa a ser 

contestada, surge então a distinção do autor da função autor.  

Com o avanço no campo dos Estudos Culturais percebe-se que 

identidade e diferença são termos correlativos (BORDINI, 2006), ou seja,  

pode-se, por exemplo, nos relacionamentos sociais, construir-se a identidade  

de quem seja essa mulher apresentada nos poemas, já que seus momentos e 

lugares contribuem para isso . Segundo Stuart Hall,  

 

Essa identidade marcada pela diferença tem símbolos 
concretos que ajudam a identificar nas relações sociais quem 
é, por exemplo, mulher e quem não é. Assim a construção da 
identidade é tão simbólica quanto social e a luta para afirmar 
uma ou outra identidade ou as diferenças que os cercam tem 
causas e consequências materiais.  Por exemplo, os homens 
tendem a posições-de-sujeito para as mulheres tomando a si 
como referência, sendo assim  as mulheres são significantes 
de uma identidade masculina partilhada. A identidade é 
marcada pelas diferenças, mas parece que algumas diferenças 
[...] são vistas como mais importantes que outras, 
especialmente em lugares e em momentos particulares (HALL, 
2006, p. 10-11). 

 

  O papel da mulher na sociedade e a identidade que ela construiu são 

revisitados no aspecto em que está categorizado, ou seja, como uma das 

minorias 2 . Esse evento funciona como um reflexo do real, ou seja, é um 

                                                           
2
 A palavra „minorias‟ diz respeito a uma condição de inferioridade ou desprestígio social. As 

relações de dominação entre os subgrupos e os grupos dominantes da sociedade indicam o 
que se entende por minoria. Discriminação e preconceitos étnicos, religiosos, de gênero, se 
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espelho que demonstra ser a realidade uma construção humana. Bordini 

explica que 

 

Não há, pois, objetividade e sim interpretações, nas quais um 
emissor comunica a um receptor um enunciado individualizado 
pelas oposições que os dois ocupam nessa cadeia. Se o 
enunciado circula em outras cadeias de comunicação, torna-se 
uma interpretação coletiva, mas também pendente das 
condições em que é aceita (BORDINI, 2006, p. 21). 

 

Para Stuart Hall, a identidade remete à produção discursiva e à 

linguagem. Esse autor esclarece que as histórias e os relatos são formadores 

de identidade – no caso deste estudo, por meio da poesia barreana.  Ainda 

nesse viés teórico, as identidades 

 

Surgem da narrativização do eu, mas da natureza 
necessariamente ficcional desse processo não diminui, de 
forma alguma, sua eficácia discursiva, material ou política, 
mesmo que a sensação de pertencimento, ou seja, a 
“suturação à história” por meio da qual as identidades surgem, 
esteja em parte no imaginário (assim como no simbólico) e, 
portanto, sempre, em parte, construída na fantasia ou, ao 
menos, no inteiro de um campo fantástico (HALL, 2011, p. 
109).   
 
 

Esse mergulho na poética explorada pretende um aprendizado sobre as 

mulheres elencadas e seu sentido nos versos que formam as Infâncias, e é 

parte preponderante na construção da leitura dessas figuras tracejadas, 

revelando assim aspectos de humanidade. Afinal, “o poeta é um doador de 

sentido” (BOSI, 1990, p.141), e “seus textos podem iluminar e reascender a 

chama do leitor” (ALVAREZ FERREIRA, 2013 p. 155-156). 

 A poesia, fruto do fazer poético, é considerada a obra de arte literária, 

logo, o termo pode expressar vários sentidos, já que surgiu para sanar a lacuna 

da denominação do que se chamava a arte de interpretar.  

O texto literário é um mar de desafios e interpretações. Um espaço 

seguro e imediatamente insano para os que ousam interpelá-lo, o que torna 

essa forma de arte inigualável.   Antonio Candido (2011) é enfático ao dizer que 

a Literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos 
                                                                                                                                                                          
sexualidade, linguísticos, físicos e culturais efetivamente atingem e segregam os grupos 
minoritários. 



18 
 

torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 

semelhante. E a experiência literária, quando reconhecidamente firmada, é 

prazerosa e construtiva. O autor assegura que a Literatura é composta de  

 

todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em 
todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de 
cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, chiste, até 
as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das 
grandes civilizações. [...] A literatura aparece claramente como 
manifestação universal de todos os homens em todos os 
tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem 
ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com 
alguma fabulação (CANDIDO, 2011, p. 176).  
 

  

A partir desse esclarecimento, é impossível negar a importância da 

leitura, da compreensão e da interpretação do texto literário, não só como 

conhecimento humano, mas como parte de sua cidadania. A linha do processo 

hermenêutico3, ao expandir-se do texto religioso para o histórico e o literário, 

compõe a base metodológica para a  interpretação deste estudo. 

Aos olhos de Umberto Eco, a literatura sempre diz algo verdadeiro sobre 

o mundo e afirma que  

 

Ler ficção (literatura) significa jogar um jogo do qual damos 
sentido à infinidade das coisas que aconteceram, estão 
acontecendo ou vão acontecer no mundo real. [...] essa é a  
função consoladora [...]a razão pela qual as pessoas contam 
histórias e têm contado histórias desde o início dos tempos 
(ECO, 1994, p. 93).  

 
 

Assim, a interpretação faz com que o texto se torne significativo. Ao 

tomá-lo, o leitor precisa ser atingido, tocado e modificado, mais ainda e tão 

significativamente, quando ele é literário. A Literatura precisa ser relevante e 

promover o sentimento catártico que a caracteriza. As inferências são 

produzidas, a partir de momentos de intimidade (interpretação) com o que foi 

                                                           
3
 A palavra Hermenêutica vem do grego e significa, enquanto verbo, interpretar (hermeneueim), 

e como substantivo, interpretação (hermeneia). Relaciona-se ao  conceito do deus Hermes, e 
Richard Palmer (2006) desdobra assim suas funções: função anunciadora, explicativa e de 
tradução.  Ela traz consigo, imediatamente, dois significados: designa ao mesmo tempo o 
processo de elocução (enunciar, dizer, afirma) e o da interpretação (GODRIN, 2012, p.18). 
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lido.  Na poesia, esse evento é extremamente importante. Richard Palmer 

deixa claro que 

Para que o intérprete faça uma “performance” do texto, tem que o 

compreender; tem que previamente compreender o assunto e a situação antes de 

entrar no horizonte do seu significado. Só quando consegue meter-se no círculo 

mágico do seu horizonte é que o intérprete consegue compreender o seu significado 

(PALMER, 2006, p. 35, grifo da autora). 

Esse intérprete (considerado aqui leitor) mergulha profundamente nos 

aspectos textuais e o círculo citado pelo autor representa o movimento 

constante entre o leitor e o assunto e faz com que ambos – autor e texto – 

possam dar e receber sentidos expressos. Esse movimento acelera a 

interpretação poética nos poemas de Manoel de Barros, transformando-os em 

fonte de interpretações novas a cada leitura. Assim, a poesia torna-se nova a 

cada olhar e o leitor, um novo intérprete.  

O desenvolvimento do gosto pelos aspectos artísticos aprimora no 

homem seu universo particular, a forma como compreende a vida e ainda 

modifica-se nele a compreensão que venha a ter de si mesmo. Palmer declara 

que a arte apossa-se de todos, de forma breve e é um mundo fechado em si 

próprio e autossuficiente (PALMER, 2006). A expressão humana eternizada 

pelo artista se torna palpável e ajuda a compor a história. Ao apreciar a arte – 

aqui especialmente a Literatura, buscar entendê-la, identificá-la como produto 

humano e sensível, enaltece o reconhecimento da humanidade presente em 

cada ser e transcende a frieza da realidade. Interpretá-la é uma forma de 

construção humana interior. Alfredo Bosi (1990) ressalta a imagem, aspecto da 

arte (leia-se Literatura),  quando diz que 

 

A imagem é afim à sensação visual. O ser vivo tem a partir do 
olho, as formas do sol, do mar, do céu. O perfil, a dimensão, a 
cor. A imagem é um modo da presença que tende a suprir o 
contato direto e a manter, juntas, a realidade do objeto e si e 
sua existência em nós. (BOSI,  1990, p. 13). 
 

No envolvimento pessoal, afetivo e no diálogo, a interpretação não se 

torna artificial, mas abre janelas para a compreensão, e a poesia faz aflorar a 

humanidade e o sentimento que desperta no leitor alguém capaz de se 

emocionar. Assim, a figura da mulher nos poemas das Memórias Inventadas 
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pode traduzir figuras subjetivas, trazidas pela voz do eu lírico, demonstradas 

em situações cotidianas no lar, como esposa, com os filhos, com o namorado e 

o amante, em representações de situações sociais, em conflitos e loucuras,  

próximas  da singeleza, por simplesmente estarem presentes no cenário 

imaginado, dentro de memórias e infâncias de uma voz que atrai pela 

singularidade e beleza dos versos, mas de forma nenhuma simples ou 

superficiais.  

O poeta das coisas simples e dos seres desimportantes produziu versos 

inteligentes que são provocativos em relação às leituras e às interpretações de 

sua poética, tornando sua poesia fonte de pesquisa e impulsionadora de  busca 

do conhecimento (nunca total) das mulheres e do eu lírico, que é a voz dos 

versos nas Memórias Inventadas. 

 

1 AS TRILHAS INVENTADAS DO POETA PANTANEIRO 

Tudo o que não invento é falso.  

Manoel de Barros 

 

 Manoel Weceslau Leite de Barros, filho de João Weceslau Leite de 

Barros e de Alice Pompeu de Barros, nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, no dia 

19 de dezembro de 1916. Ainda criança, mudou-se para Corumbá e iniciou 

seus estudos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ali, foi aluno 

nos internatos Colégio Pestalozzi e Colégio Lafayette.  Mudou-se para o Rio de 

Janeiro com 11 anos para continuar seus estudos. Formou-se em Direito, em 

1943. Não chegou a exercer a profissão. Após viajar por países da América do 

Sul (Bolívia, Peru, Equador), passou um ano em Nova York, onde estudou 

cinema e pintura. Casou-se com Stella e viveram no Rio de Janeiro até 1960. 

Em 1961, recebe como herança uma fazenda no Pantanal e passa a viver em 

Campo Grande. Nos anos seguintes, torna-se criador de gado, e continua a  

escrever  e publicar seus poemas.  

A forma peculiar de suas linhas e seu vocabulário, seu notável apego às 

palavras, além dos aspectos interioranos, demonstram uma intimidade com a 

novidade, com a descoberta do simples e do natural, nos elementos que 

compõem o universo infantil e do interior, como a pedra, o sapo, a rã, a 

borboleta, a garça, as andorinhas,  o vento, a lesma, o chão, a lagartixa, o 
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musgo, os passarinhos, a água, as tartarugas, as moscas, o inseto, as árvores, 

o quintal, as latas, o pente, o barro, o chão, os rios e outros tantos, antes 

menosprezados e que são partes da composição poética, eternizados em 

memórias e devaneios.  

Esses aspectos de novidade fazem com que a linguagem de seus 

poemas seja comparada à de Guimarães Rosa4 , considerado uma versão 

poética e reinventada, amarrada com palavras, objetos, imaginação e 

sentimentos. De acordo com Berta Waldman,  

 

Leitor dos clássicos portugueses (Vieira, Camões, Camilo 
Castelo Branco) que lhe emprestavam muitas vezes o léxico e 
a sintaxe, Manoel de Barros mimetiza o culto e o folclórico e 
parte para ousadas combinações, sonoridades, neologismos, 
fazendo sua poesia interagir, neste sentido, mais com a prosa 
poética de Guimarães Rosa do que com a poesia dita da 
Geração de 45 (WALDMAN, 2016, p. 10). 

 

 Percebe-se, na continuidade de sua obra, uma peculiaridade que 

representa elementos que atravessam a voz do autor e mostram múltiplas 

vozes: do pássaro ao rio, da garça ao inseto, da mãe à vizinha solitária. Nesse 

sentido, Waldman argumenta que  

 

A exploração das dimensões pré-conscientes do ser humano, 
da memória, a fala inovadora, a psique infantil, o sonho, a 
loucura, o sertão “do tamanho do mundo”, compõem um 
registro com o qual a poesia de Manoel de Barros está 
relacionada. Mas no interior dessa interlocução, feita de 
múltiplas vozes, flui a voz do poeta igual a si própria. [...] Mas o 
corpo inteiro da poesia só se dá na experiência funda e 
insubstituível da leitura (WALDMAN, 2016, p. 10). 

 

Para Grácia-Rogrigues e Morais, a obra de Manoel de Barros apresenta 

uma construção composta por uma linha estética e temática. Assim, sua poesia  

 

Constrói-se em complexa rede envolta por procedimentos 
poéticos que entoam características estéticas e temáticas. 
Percebemos a formação de um projeto estético marcado por 

                                                           
4
 “Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de 

sua personalidade não vive; e como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve 
evoluir constantemente. Isto significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada 
palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida.” (ROSA, 
apud LORENZ, 1994, p. 14). 
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valorizar seres insignificantes, expor um sujeito fragmentário, 
cindindo em meio a cultura múltipla, e pela encenação do 
tempo e do espaço poéticos do autor nas quais emergem a 
consciência reflexiva do poeta (GRÁCIA-RODRIGUES E 
MORAES, 2015, p.314).   

 

 Os autores afirmam, ainda, que a poesia “enaltece a sinfonia de vozes 

com as quais o poeta dialoga, bem como nos apresenta o compêndio de 

encenações poéticas que marcam sua obra [...] norteiam os valores estéticos e 

éticos do poeta” (GRÁCIA-RODRIGUES E MORAES, 2015, p. 314). 

A busca pela compreensão de sua obra é como entrar em um labirinto 

desconhecido, e transitar por sua poesia é um convite para a saída da zona de 

conforto, que pode ser sentida na leitura do texto canônico. De acordo com 

Zilberman,  

 

O valor pleno de sua obra só foi reconhecido nas últimas 
décadas do século em que veio ao mundo. Talvez não 
estivéssemos preparados para o impacto de sua linguagem e a 
espontaneidade de sua expressão lírica. O atraso do 
reconhecimento não impediu, porém, que seus livros 
celebrizassem e conquistassem amplamente a admiração dos 
leitores (ZILBERMAN, 2015, p. 8).  
 

 A teoria da interpretação que formou a base até aqui, indica uma ponta 

no fio de Ariadne5, mas esse caminho é sem volta, por dentro do imaginário, 

com a falsa segurança de se navegar em uma poesia barreana de fácil 

entendimento. No texto de Ítalo Moriconi,  

 

A poesia de Manoel de Barros começa por onde termina; sob o 
ponto de vista do menino do mato, maravilhado, em sua 
convivência de vida, de corpo e alma, com palavras, pessoas e 
o mundo ao seu redor. Mundo que afeta e é afetado (recriado) 
pelo olhar da criança, pela dicção que esta engedra em 
desabrida liberdade criadora frente à língua (MORICONI, 2016, 
p. 7). 

 

                                                           
5
 Na mitologia, é assim chamado devido à lenda de Ariadne, que, apaixonada por Teseu, 

entregou-lhe uma espada e um novelo de linha, para que seu amado vencesse o Minotauro e 
saísse ileso do labirinto do monstro assassino. O fio de Ariadne representa uma ligação, um fio 
condutor para a solução de problemas ou de raciocínio lógico (BULFINCH,  p. 154).  
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Sua linguagem toma forma de afastamento da própria organização da 

língua, pois torna-se invenção dela. Moriconi (2016) constata que na obra de 

Manoel de Barros 

 

É a linguagem contra a língua. Linguagem-invenção que 
subverte os limites do dizer, produzindo figurações inusitadas, 
de originalidade sempre surpreendente. Singularidade sem 
concessões da poética [...]. É uma poesia de frases que 
narram, antes de tudo, os embates do próprio olhar, fazendo da 
autorreflexão um de seus traços mais distintivos na alta 
literatura brasileira (MORICONI, 2016, p. 7). 

 

Essa singularidade é confessada pelo próprio autor, nas linhas de 

Menino do Mato, ao declarar que “pra meu gosto a palavra não precisa 

significar – é só entoar” (BARROS, 2015, p.45).  

 Os estudos da poesia do escritor pantaneiro são bastante significativos 

e em grande expansão nas pesquisas acadêmicas e em ascensão. Camargo 

afirma que Manoel de Barros teve notoriedade a partir da leitura e do 

reconhecimento  

 

em 1982, quando publicou Arranjos para assobio, sua poesia 
alcançou notoriedade através das referências de Millôr 
Fernandes, Antônio Houassis, Geraldo Carneiro, entre outros. 
Mas o poeta sul-matogrossense tem o seu lugar reservado na 
tradição da literatura brasileira. Sua obra, por mais que se 
individualize com as diferenças que guarda da poesia 
produzida no Brasil atualmente, tem sua genealogia na boa 
lírica e mesmo na prosa brasileira (CAMARGO, 2002,  p. 209). 
 
 

Considerando essa linha de análise, constatamos, em notas presentes 

nas orelhas do livro Poesia completa, Millôr Fernandes revelar que a poesia de 

Manoel é  “rica e inaugural, o apogeu do chão.” (BARROS, 2013, s/n).  Para 

Antônio Houaiss, filólogo, a poesia do pantaneiro “é de uma enorme 

racionalidade. Suas visões, oníricas num primeiro instante, logo se revelam 

muito reais, sem fugir a um substrato ético muito profundo.” (BARROS, 2013, 

s/n). O poeta Geraldo Carneiro compara a obra de Manoel de Barros com a  de 

Guimarães Rosa e diz: “viva Manoel violer d’amores violador da última flor do 

Lácio inculta e bela. Desde Guimarães Rosa, a nossa língua não se submete a 

tamanha instabilidade semântica.” (BARROS, 2013, s/n). E ainda, João 
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Antonio, escritor, considera que a poesia de Barros “tem a força de um 

estampido em surdina. Carrega a alegria do choro” (BARROS, 2013, s/n). 

Sabe-se que as pesquisas estão colaborando para o conhecimento e 

popularização do poeta e sua obra. Nessa via de popularização, são 

descobertos versos intensos, carregados de subjetividade.  

A produção literária de Manoel de Barros começa a figurar em artigos de 

revistas e jornais em 1988. Esses textos tinham como objetivo específico 

divulgar o trabalho do poeta. Eles são apresentados a um grupo de leitores 

interessados em poesia e curiosos com a característica da linguagem do poeta. 

Inicialmente vista como simples, mas que, com o decorrer do tempo e da 

ampliação de pesquisas, mostrou-se bastante complexa e composta por 

múltiplos sentidos. Para Moriconi, 

 

A poesia de Manoel de Barros cria uma hiper-realidade na 
linguagem. O apelo contemporâneo da poesia de Barros talvez 
esteja mais na capacidade de exteriorizar o virtual das palavras 
do que muitos de seus comentadores consideram, não sem 
alguma razão, seu lado ecológico. Trata-se de uma ecologia 
social, escavando as falas de personagens do mato, “bugres”, 
como por vezes também se autodenomina o poeta. 
(MORICONI, 2016, p. 8). 

  

 O texto barreano é premiado no Brasil e em vários países. É uma 

poesia destinada a leitores que valorizam a linguagem-novidade, a metáfora, a 

ambiguidade e principalmente os aspectos da construção da palavra-nova. Por 

outro lado, graças a presença de seus poemas em livros didáticos e pesquisas, 

assim como a facilidade da aquisição em sites e livrarias, mais e mais leitores 

entram em contato com sua produção.  

 A fortuna crítica do poeta e sua vasta produção literária ganharam  

espaço e notoriedade para desencadear muitas pesquisas em vários 

Programas de Pós-graduação de universidades no Brasil,  que registraram  

múltiplos estudos sobre a obra do autor. O primeiro deles, que inicia uma busca 

interminável pelos versos do poeta, tem por título Alquimia do verbo e das 

tintas nas poéticas de vanguardas, de Maria Adélia Menegazzo, no ano de mil, 

novecentos e oitenta e sete. Outros estudos compreendem um sem-número de 

títulos que investigam o eu lírico, a linguagem, a estética, os efeitos de sentido, 

o homem, a criança, a memória, o poeta e/com outros poetas, a relação 
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poesia/pintura, a lírica, o pitoresco, a metalinguagem, o sensual, a metapoesia, 

a insignificância das coisas e dos seres, a autorreflexidade na poesia, as coisas 

elevadas e telúricas, o ínfimo, o erotismo, o paradoxo, o homem pantaneiro. A 

crítica encontra nas análises um poeta de interior e, ao mesmo tempo, um 

brilho novo na produção literária. Para Helvio Campos (2014),  

 

A poesia de Manoel de Barros não parece ser panfletária de 
uma mudança global, ela demonstra ocupação pelas coisas 
pequenas, ínfimas e inúteis, pelos refugos da sociedade 
progressista e de consumo. Ao tangenciar, pelo olhar torto e 
vazio da criança, ironizando e reavendo todas as esferas da 
vida e da natureza como parte de seu universo poético, bem 
como, das variadas manifestações artísticas fundidas em sua 
poesia, ele procura a depuração de uma razão  cientificista e 
de uma preocupação política estrita (CAMPOS, 2014, p. 10-
11). 

 

Manoel de Barros explora elementos locais e que repercutem em  suas 

histórias e sua poesia torna-se um reflexo biográfico. Experiências da infância, 

da adolescência e da juventude ululam em  seus versos, trazendo em si um eu 

lírico do interior que transparece nos versos. Campos (2014) afirma que o 

poeta  

 

Elege para seus personagens fenômenos naturais, coisas, 

animais, pedras, árvores, rios, entre outros, e representantes 

do povo, não alfabetizados, em sua fala coloquial: crianças, 

loucos, andarilhos, ex-escravos, mendigos, prostitutas e 

vaqueiros (além de várias mulheres), recuperando uma 

identidade de sujeito enquanto livre do mundo adulto/racional. 

(CAMPOS, 2014, p. 11). 

 

Para Rosidelma Fraga (2017), a fortuna crítica do autor permite inseri-lo 

como poeta regional e ainda em estudos do cânone. Para a autora, 

 

A sua poesia é linguagem e corpo, e não se enquadra em tais 
parâmetros da crítica acadêmica que insistiu por um tempo 
discutir as injustiças do cânone literário brasileiro e do 
esquecimento de sua obra nos compêndios da literatura 

brasileira (FRAGA, 2017, p. 108). 
 

Fraga salienta que as pesquisas em torno da obra de Manoel de Barros 

tiveram uma recepção satisfatória, sendo sua fortuna crítica editada e, 
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posteriormente, publicada em periódicos científicos e livros a partir de 1987 até 

os dias de hoje. Apresenta, também, a continuidade da construção da crítica e 

relaciona os processos de pesquisa e esclarece que  

 

Goiandira de Camargo (1997) examinou a poesia de Manoel de 
Barros [...] Investigou sobre o sentimento do fragmentário na 
perspectiva do sujeito lírico e seu desdobramento. [...] 
explicitou a insignificância dos seres e a crise da linguagem 
manifesta na autorreflexiade da poesia manoelina. (FRAGA, 
2014, p. 111). 

 

A poesia da modernidade apresenta uma volta a si mesmo, essa 

característica, segundo Suzel dos Santos (2017), faz com que a própria poesia 

lírica se constitua e sustente. Para Santos 

 

O foco do fazer poético da modernidade recai, por conseguinte, 
sobre a eficácia em tramar respostas consistentes à tradição, 
ou sobre desígnios de integração à tradição. Cada poeta 
moderno constrói a sua própria forma de modernidade, e a 
modernidade de cada poeta é expressa por um modo único de 
articulação estética da palavra, pois o fazer baseia-se em um 
modo igualmente único de pensar o poético. [...] O poeta é 
sujeito do pensamento (SANTOS, 2017, p. 24).  
 

 

Nas pesquisas sobre o poeta, destaca-se a de Afonso de Castro – 

Poética de Manoel de Barros, que forneceu uma primeira listagem das 

publicações a respeito desse escritor. Outros nomes se destacam, segundo 

Cícera Yamamoto (2016), ao constatar que  o primeiro levantamento da fortuna 

crítica é de 1998 e a bibliografia ampla e circunstanciada surgiu com Walquíria 

Béda, em 2002, que reuniu todos os trabalhos publicados sobre o autor no 

período entre 1942 até 2002.   

Santos (2017) afirma que   

 

A poesia de Manoel de Barros destaca-se como uma 
linguagem única, um universo poético cuja construção se apoia 
em um projeto estético. Assim como os modernos, Barros 
revela-se um poeta que elege os meios de construção de sua 
poesia partindo de uma concepção crítica acerca do poético. E, 
além disso, expõe no próprio corpo textual de sua obra os 
fundamentos dessa concepção. A poesia moderna fez do 
poema o suporte para a crítica, [...].Barros absorve  essa 
característica em seu fazer, de maneira que a fusão entre os 
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espaços imagéticos e metalinguístico sobressai, em sua 
poesia, como ponto-chave de uma macroestrutura (SANTOS, 
2017, p. 24).   

 

 A fortuna crítica de Manoel de Barros continua sendo construída a partir 

de produções acadêmicas, artigos em jornais e revistas especializados, livros, 

produções audiovisuais6 e animações dirigidas ao público infantil7. 

 

 

 1.1 UMA CRONOLOGIA DA OBRA  

“Tenho uma confissão a fazer: 

noventa por cento do que escrevo é invenção 

só dez por cento é mentira.” 

Manoel de Barros 

 

Manoel de Barros teve sua poesia eternizada em várias publicações. 

Conhecida e respeitada nacional e  internacionalmente, sua grande relevância 

é percebida pela sensibilidade que emerge da linguagem.   Dada sua 

importância, destacam-se, a seguir, os títulos das obras e as premiações, 

valorizando-se datas específicas e marcantes, organizados de forma 

cronológica8:  

1937 Publica seu primeiro livro de poesias, Poemas concebidos sem 

pecado, em edição artesanal, com o apoio de Henrique Vale, no 

Rio de Janeiro. 

1940-1941 Vai para o Mato Grosso, onde recusa a direção de um 

cartório oferecido pelo pai. Retorna ao Rio de Janeiro e passa a 

atuar como advogado junto ao Sindicato dos Pescadores. 

1942 Publica Face Imóvel.  

1943-1945  Viaja a Nova York, onde frequenta cursos de cinema e 

pintura. Conhece a poesia de Garcia Lorca, e a obra de poetas e 
                                                           
6
 “Só dez por cento é mentira – a desbiografia oficial de Manoel de Barros”  é um documentário 

que apresenta uma “linguagem visual inventiva” sobre o poeta. É composto por entrevistas 
inéditas e depoimentos.  Disponível em http://www.sodez.com.br/o_filme.htm. , Acesso em 09 
jan. 2019. 
 
7

 Poemas de Manoel de Barros foram musicados pelo cantor Márcio Camillo e estão 
disponíveis no aplicativo “Crianceiras” e na internet.  Disponível em 
http://www.crianceiras.com.br/manoel-de-barros. Acesso em 09 jan, 2019.  

 
8
 (BARROS, 2015, p. 102-110)  

http://www.sodez.com.br/o_filme.htm
http://www.crianceiras.com.br/manoel-de-barros
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escritores de língua inglesa como T.S. Eliot, Ezra Pound e 

Stephen Spender. Viaja pela América do Sul (Bolívia e Peru) e 

pela Europa (Roma, Paris, Lisboa). 

1947 Casa-se com Stella dos Santos Cruz. 

1956 Publica Poesias. 

1958 Herda uma fazenda no Pantanal mato-grossense. Decide retornar 

com a família para o Mato Grosso. 

1961 Publica Compêndio para uso dos pássaros, com desenhos de 

João, seu filho, então com cinco anos, na capa e na contracapa. 

1969 Publica Gramática expositiva do chão. 

 O livro conquista o Prêmio Nacional de Poesia em Brasília e o 

Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal. 

1974 Publica Matéria de Poesia. 

 Passa a ser lido por escritores como Millôr Fernandes, Fausto 

Wolff, Antônio Houaiss, José Antônio e Ismael Cardim. 

1982 Publica Arranjo para assobio. Com capa de Millôr Fernandes. 

 É premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). 

1985 Publica Livro de pré-coisas. 

1989 Publica O guardador de águas. 

1990 Publica Gramática expositiva do chão (poesia quase toda). A 

edição tem prefácio de Berta Waldman, Ilustrações de Poty e 

inclui todos os livros de poesia de Manoel publicados até o 

momento. 

 Recebe diversos prêmios: Prêmio Jabuti, na categoria Poesia, por 

O guardador de águas. Grande Prêmio da APCA de Literatura; e 

Prêmio Jacaré de Prata, da Secretaria de Cultura do Mato Grosso 

do Sul, como melhor escritor do ano. 

1991 Publica Concerto a céu aberto para solos de ave, com capa e 

vinhetas de Siron Franco. 

1993 Publica O livro das ignorãças em duas edições: uma edição 

comercial e outra de trezentos exemplares numerados e 

assinados pelo autor, para a Sociedade dos Bibliófilos do Brasil. 

1996 Publica Livro sobre nada, com capa e ilustrações de Wega Nery. 
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 A Sociedade de Bibliófilos do Brasil, sob curadoria de José 

Mindlin, publica a antologia O encantador de palavras, com 

ilustrações de Siron Franco. 

 A revista alemã Alkzent publica Das Buch der Unwissenheiten, 

tradução de Kurt mayer-Clason de O livro da ignorãças. 

 Recebe o prêmio Alphonsus de Guimaraens, da Biblioteca 

nacional, por O livros das ignorãncas. 

1997 Recebe o Prêmio Nestlé de Literatura, por O livro sobre nada. 

1998 Publica Retrato do artista quando coisa, com capa e ilustração de 

Millôr Fernandes. 

 Recebe o Prêmio Nacional de Literatura, do Ministério da Cultura, 

pelo conjunto da obra. 

1999 Publica o livro infantil Exercícios de ser criança, ilustrado com 

bordados de Antônia Zulma Dinis, Ângela, Marilu, Martha e Sávia 

Dumont sobre desenhos de Demóstenes Vargas. 

2000 Publica Ensaios fotográficos. 

 É lançada em Portugal a antologia O encantador de palavras. 

 Recebe diversos prêmios: Prêmio Cecília Meireles, do Ministério 

da Cultura, pelo conjunto da obra; Prêmio Pen Clube do Brasil de 

melhor livro de poesia; Prêmio ABL de Literatura Infantil e Prêmio 

Odylo da Costa Filho, da Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil (FNLIJ), por Exercícios de ser criança. 

2001 Publica Tratado geral das grandezas do ínfimo. 

 Publica o livro infantil O fazedor de amanhecer, com ilustrações 

de Ziraldo. 

2002 Recebe o Prêmio Jabuti na categoria Livro do Ano Ficção por O 

fazedor de amanhecer. 

 É lançado em Málaga, Espanha, a edição bilíngue Todo lo que no 

invento es falso (Antologia), com tradução e prefácio de Jorge 

Larrosa. 

2003 Publica Memórias inventadas: a infância e o livro infantil Cantigas 

por um passarinho à toa, com ilustrações de Martha Barros. 



30 
 

 Publica na França La parole sans limites (une didactique de 

l’invention), tradução de Celso Libâneo de O livro das ignorãças, 

com ilustrações de Cícero Dias e capa de Martha Barros. 

2004 Publica Poemas rupestres. 

Recebe o Prêmio Odylo Costa Filho, FNLIJ, por Cantigas por um 

passarinho à toa. 

2005   É publicado na Espanha, em catalão, o livro Riba del 

dessemblant: Antologia Poètica, com a tradução de prólogo de 

Albert Roig. 

 Recebe o Prêmio APCA de Literatura na categoria Poesia, por 

Poemas rupestres. 

2006 Publica Memórias inventadas: A segunda infância, com 

ilustrações de Martha de Barros. 

 Recebe o Prêmio Nestlé de Literatura, por Poemas rupestres. 

2007 Publica o livro infantil Poeminha em língua de brincar, com 

ilustrações de Martha Barros. 

 É publicado em Portugal, Compêndio para uso dos pássaros – 

Poesia reunida, 1937-2004. 

2008 Publica Memórias inventadas: A terceira infância, com ilustrações 

de Martha Barros. 

 Este livro conquista o Prêmio APCA de Literatura na categoria 

„Memória‟. 

2009 Recebe o Prêmio Sophia de Mello Breyner Andresen, atribuído 

pela Câmara Municipal de São João da Madeira e pela 

Associação Portuguesa de Escritores (APE), por Compêndio para 

uso dos pássaros – Poesia reunida, 1937-2004. 

2004 Publica Menino do mato. 

 Publica Poesia completa no Brasil e em Portugal. 

 Recebe o Prêmio Bravo! Bradesco prime de Cultura como melhor 

artista do ano. 

2011 Publica Escritos em verbal de ave. 

2012 Recebe o Prêmio de Literatura Casa da América Latina/Banif 

2012 de Criação Literária, Lisboa, por Poesia completa e o Prêmio 

ABL de Poesia, por Escritos em verbal de ave.  
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2013 Publica seu último poema, “A turma”.  

 

Manoel de Barros e sua obra são reconhecidos em seu estado e 

também representa uma das figuras mais importantes da poesia brasileira na 

atualidade. 

 

 

1.2 DO MENINO, DO LUGAR, DA IDENTIDADE 

“O menino de ontem me plange.” 

Manoel de Barros 

 

A obra poética de Manoel de Barros evoca constantemente o passado, 

traduzindo em versos um eu-lírico-menino, que vive no interior, perpassa a 

infância e adolescência, cujas descrições envolvem momentos de fruição 

poética, nos quais a subjetividade e  a simplicidade dos versos não excluem a 

carga lírica presente nas obras de grandes nomes da Literatura Brasileira. A 

noção de infância, os momentos construídos como menino, amarram uma 

construção poética propriamente dita, e essa face é esclarecedora em sua 

obra. Para Fernanda Maria Abreu Coutinho,  

 

Narrar os episódios da infância, ainda que com rarefação dos 
eventos diegéticos, pressupõem a existência da própria 
infância, em outras palavras, o reconhecimento dessa fase 
como uma etapa de vida do ser humano (COUTINHO, 2012, p. 
69). 
 

Nas palavras do próprio Manoel, a infância é apresentada com 

docilidade, quando o autor admite que cresceu “brincando  no chão, entre 

formigas. De uma infância livre e sem comparamentos” (BARROS, 2008, p.11). 

Essa voz infantil representa um menino que traduz a infância por meio 

de versos. O cotidiano, o espaço geográfico e as situações infantis dos poemas 

barreanos dão voz a um buscador de novidades, as quais estão próximas do 

lugar-lar e seus arredores reais e imaginários. Estes estimulam a função 

criadora do eu lírico, que brinca com coisas e palavras. 

Para Ecléa Bosi, essa característica é importante na poética de Manoel 

de Barros, uma vez que   
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[...] o espaço da primeira infância não pode transpor os limites 
da casa materna, do quintal, de um pedaço de rua, de bairro. 
Seu espaço nos parece enorme, cheio de possibilidades e 
aventura. A janela que dá para um estreito canteiro abre-se 
para um jardim de sonho, o vão embaixo da escada é uma 
caverna para os dias de chuva (BOSI, 1979, p. 356-357).  

 

Assim, elementos simples e constantes, presentes dados ao sensível 

momento do quintal da casa, que poderiam, facilmente, ser menosprezados 

pela grande maioria das pessoas, pisados e até relegados ao esquecimento ou 

ao descarte, fundem-se com o ambiente pisado e varrido do chão e ganham 

força na imaginação e nas constatações do eu lírico. Esses objetos 

desinteressantes constroem a inspiração para versos presentes em vários 

poemas, como se lê em “Desobjeto” das  Memórias Inventadas,   

 

O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente.  
O pente estava próximo de não ser mais um pente. Estaria 
mais perto de ser uma folha dentada. Dentada de tanto que já 
se havia incluído no chão que nem uma pedra um caramujo um 
sapo. Era alguma coisa nova o pente. O chão teria comido logo 
um pouco de seus dentes. Camadas de areia e formigas 
roeram seu organismo. Se é que um pente tem organismo 
(BARROS, 2008, p. 27). 

 

Seus versos demonstram que a literatura barreana é construída de 

cotidianos poéticos. Os elementos salpicam os poemas como expressão 

desses encontros com singularidades, novidade e neologismos. O próprio 

Manoel explica que “dom de poesia é muito bom” (BARROS, 2008, p. 35).  

A obra de Manoel de Barros engloba elementos múltiplos e temas 

diversos. Grácia-Rogrigues e Morais afirmam que  

 

Sua produção é marcada por uma coerência que faz girar e 
manter em movimento seu universo poético. Há sempre uma 
ruminação das propostas temáticas e estéticas que serão 
encontradas ao longo de toda a obra, estas propostas estão 
imbricadas e se encontram continuamente dentro da produção 
poética do autor. (GRÁCIA-RODRIGUES E MORAIS, 2015, 
p.328)   

 

E sendo Literatura, tem seu valor expressivo e contundente, capaz de 

impactar através da interpretação dos poemas do autor.  Tomamos as palavras 

de Candido, ao afirmar que “Literatura, da maneira mais ampla possível, (são) 
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todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis 

de uma sociedade, em todos os tipos de cultura [...]” (CANDIDO, 2011, p.176).   

 A razão e a criação em torno das vivências poéticas ajudam a construir 

uma riqueza literária única e inigualável, moleca o idioma e o fazer poético com 

novidade e ineditismos que causam surpresa e prazer.  O próprio Manoel 

esclarece que  

 
É preciso propor novos enlaces para as palavras. Injetar 
insanidade nos verbos para que transmitam aos nomes seus 
delírios. Há que se encontrar a primeira vez de uma frase para 
ser-se poeta nela. Mas tudo isso é tão antigo como menino 
mijar na parede. Só que foi dito de outra maneira (BARROS, 
1990, p. 312).  

  

 Nas Memórias Inventadas, a contribuição poética é percebida desde 

definições e redefinições, situações cotidianas, a utilização e valorização do 

inútil, do desprezível e as descobertas infanto-juvenis, como podemos perceber 

nos versos: “O pente estava mais próximo de não ser mais um pente. Estaria 

mais perto de ser uma folha dentada” (BARROS, 2008 p.27) e ainda a 

situações e sensações da  juventude, quando o eu lírico é castigado porque “eu 

fazia pecado solitário.” (BARROS, 2008, p. 29), pecado esse comum e 

recorrente.  

Encontramos, nas linhas e entrelinhas poéticas, a voz de um menino 

humano, inserido na construção e no desenvolvimento sexual, comum nessa 

faixa etária. Essa humanização desenhada por Manoel de Barros, é definida 

por Candido como 

 

o processo que confirma no homem aqueles traços que 
reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição 
do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento 
das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, 
o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e 
dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a 
quota de humanidade na medida em que nos torna mais 
compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 
semelhante (CANDIDO, 2011, p. 182). 

 

Assim, percebemos a construção de um menino-moleque-adolescente,  

que se depara com as experiências da vida e com as construções e 

desconstruções de seu eu. Essa formação pessoal nasce por meio de  
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narrativas próprias ou percebidas a partir da observação de terceiros ou, ainda, 

dos relatos – já não tão reais, imaginários? – dos que convivem com o sujeito 

que é a voz dos poemas.  

Hall faz referência a essa construção de identidade9 que se percebe na 

formação do eu lírico-menino-inventado dentro do tempo corrido e dos espaços 

vivenciados.  Para o autor,  

 

A identidade [...] preenche o espaço entre o „interior‟ e o 
„exterior‟ – entre o mundo pessoal e o público. O fato que 
projetamos a „nós próprios‟ nessas identidades culturais, ao 
mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, 
tornando-os „parte de nós, contribui para alinhar nossos 
sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos 
no mundo social e cultural. A identidade, então costura (ou 
para usar uma metáfora médica, „sutura‟) o sujeito à estrutura. 
(HALL, 2006, p. 12). 

 

Na trajetória dos poemas de Manoel de Barros, muitos são os versos 

que traduzem essa formação de menino do interior, concebido no dia a dia do 

mato, no contato com os elementos que o cercam e que imediatamente se 

tornam lirismo. Os detalhes são apresentados em porções generosas de 

elementos que ampliam a descrição e fogem da mesmice, recheando os versos 

com palavras que denotam movimento e significação e demonstram conceitos 

e novidade semântica, característica geral da obra de Manoel. No poema 

“Despalavras”, percebe-se a busca por uma nova “jurisdição” semântica e 

assim, tornam-se possibilidade de realidade.  

 

Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. 
Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades 
humanas.  
Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de 
pássaros. 
Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de 
sapos. 

                                                           
9
 Segundo Hall, há três concepções diferentes de identidade: a primeira é a identidade do 

sujeito do iluminismo – expressão da visão individualista - nela prevalecem a capacidade de 
razão e de consciência; a segunda – identidade do sujeito sociológico – leva em consideração 
a complexidade do mundo moderno, o sujeito se constitui na relação com as pessoas e a 
mediação é a cultura; a terceira, a identidade do sujeito pós-moderno, apresenta o sujeito que 
não tem identidade fixa, essencial ou permanente. Sofre a influência da representação e da 
interpretação do outro, além das diferentes culturas de que toma parte. O sujeito pós-moderno 
se caracteriza pela mudança, pela diferença e as identidades permanecem abertas. Para Hall, 
cultura, identidade e sociedade são inseparáveis. (HALL, 2006).  
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Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidade de árvore. 
Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. 
Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. 
Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com suas 
metáforas. 
Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser 
pré-musgos. 
Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem 
conceitos. 
Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por 
eflúvios, por afeto. 
(BARROS, 2013, p. 354-355) 
 

O eu lírico apresenta o poeta como resultado do mundo das 

despalavras, das construções e desconstruções semânticas,  aperfeiçoada por 

elas e das quais surgem novas significações e significados emprestados,  e 

esse olhar é constante nas linhas do poeta pantaneiro. O olhar do poeta é o 

fazer da despalavra, é a formatação do que é prévio, já “ que os poetas podem 

ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser musgos.”   

A afetividade torna-se, nas linhas do poema, uma força para a 

reconstrução do visto, em troca do imaginário.  

 No livro Tratado geral das grandezas do ínfimo, o eu lírico explica sua 

forma diferente de escrever10, definido assim “A disfunção”, título do poema: 

 

Se diz que há na cabeça dos poetas um parafuso de 
a menos 
Sendo que o mais justo seria o de ter um parafuso 
trocado do que a menos. 
A troca de parafusos provoca nos poetas uma certa 
disfunção lírica (BARROS, 2013, p. 371). 

 

E conforme descreve sua “falta de parafuso” como poeta, o eu lírico 

esclarece que nos poetas essa característica anormal, não é negativa, mas 

sim, uma forma de transformar o lirismo pelos olhos dos loucos. E continua, 

agora descrevendo os 7 sintomas dessa disfunção, assim apresentadas no 

mesmo poema: 

 

1 – Aceitação da inércia para dar movimento às palavras. 
2 – Vocação para explorar os mistérios irracionais. 
3 – Percepção de contiguidades anômalas entre  
Verbos e substantivos. 

                                                           
10

 A metaliteratura – reflexões poéticas sobre o processo da criação literária - é uma constante na obra 
de Manoel de Barros. 
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4 – Gostar de fazer casamentos incestuosos entre palavras. 
5 – Amor por seres desimportantes tanto como pelas 
Coisas desimportantes. 
6 – Mania de dar formato de canto às asperezas de uma pedra. 
7 – Mania de comparecer aos próprios desencontros. 
Essas disfunções líricas acabam por dar mais importância aos  
Passarinhos do que aos senadores. 
(BARROS, 2013, p. 371-372). 

 

 As palavras criam “vida” e se tornam, mais de uma vez, formadoras de 

realidade e de sonhos. Manoel de Barros cita as disfunções e deixa 

transparecer, pela voz poemática, um olhar cético em relação ao mundo 

político, já que para ele “Essa disfunções líricas acabam, por dar mais 

importância/aos passarinhos do que aos senadores”. Há nas entrelinhas uma 

manifestação de posição e conhecimento sobre o que acontece na conjuntura  

política, não ficando aquém das questões externas.  

 Manoel de Barros, no livro Menino do mato, explica que as regras não 

definem os sonhos, mas as palavras os constroem.  Para o poeta,  

 

Os sonhos não tem comportamento. 
Sempre havia de existir nos sonhos daquele 
menino o primitivismo do seu existir. 
E as imagens que ele organizava com o 
auxílio das suas palavras eram concretas. 
Ele até chegou um dia a pegar na crina  
do vento. 
Era sonho? 
(BARROS, 2015, p. 89). 

 

A frieza imposta ao vernáculo também é discutida pelo filósofo Gaston 

Bachelard em sua obra A poética do Devaneio. O autor afirma que as palavras 

 

[...] em nossas culturas eruditas, foram tão amiúde definidas e 
redefinidas, ordenadas com tamanha precisão em nossos 
dicionários, que acabaram se tornando verdadeiros 
instrumentos do pensamento. Perderam o seu poder de 

onirismo interno. (BACHELARD, 1996, p. 33).  
 

Para Bachelard, a beleza do sonho que atravessa o significado das 

palavras, a construção do mundo perfeito e paralelo, representado e  

vislumbrado pelos poetas está se desintegrando e se transformando em 

erudição, quase que tão-só gramatical, fugindo da força conotativa do poema 
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para assumir os aspectos semânticos sérios e frios. Sendo as palavras usadas 

como matéria-prima da poesia, o autor assevera que “com significados que 

evoluem do humano para o divino, de fatos tangíveis a sonhos, as palavras 

recebem certa espessura de significação”  (BACHELARD, 1996). Na poesia de 

Manoel de Barros, essas espessuras de significação tornam-se um 

desencadear de construções significativas e subjetivas. Esses sentimentos 

exacerbados transcorrem e desafiam limites da memória e da imaginação. 

Assim, o espelho apresentado por Bachelard, apressas-se em refletir-se na 

obra de Manoel de Barros, quando o autor deixa isso eternizado no livro 

Menino do Mato, quando na voz do eu lírico esclarece que precisava aprender, 

ir à escola, ser ensinado, mas   

 

Nosso conhecimento  não era estudar em livros. 
Era de pegar de apalpar de ouvir e de outros sentidos. 
Seria um saber primordial? 
Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor 
e não por sintaxe.   
[...] (BARROS, 2015, p. 15). 

 

Assim, o cotidiano é desmascarado nas linhas e apresentado nos versos 

que remontam as imagens da memória e da personalidade do eu lírico, quiçá, 

do autor. O papel da formalidade da língua vai escapando como que por entre 

os dedos do menino e sendo redesenhado pelo conhecimento do mundo que o 

cerca. Rauer Ribeiro Rodrigues (2001) afirma que 

 

 A fronteira barreana talvez seja um entre-lugar resultante do 
que é concreto e do que é representação, com o qual o lírico 
ora com ele se identifica, ora dele se afasta. [...] é a estrada 
que o poeta precisa percorrer para perceber e manter sua 
identidade (RODRIGUES, 2001, p. 359).  

 

As linhas poéticas das Memórias Inventadas trazem à tona um poeta 

constante em criação e distante em observação. Suas linhas  são próximas da 

escrita biográfica, mas a poesia quebra a seriedade das narrativas do eu lírico.  

As imagens-despalavras construídas a partir dos versos contribuem para 

os processos de desencadeamento da memória e esta desvela-se como um 

farol, no qual o texto contribui para o movimento permanente de reconstrução 

das vias organizadoras de rememorações. Para o professor Renato Suttana 
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(2009, p. 26), “o indivíduo situa-se no mundo e discerne os nexos que unem 

passado e presente.”   Isso posto, torna-se possível compreender a literatura 

como uma instância capaz de ser considerada como um lugar de memória, 

conceito cunhado pelo historiador Pierre Nora,  ao afirmar, diante da 

insuficiência da memória, ser necessário construir intencionalmente lugares de 

memória, isto é, lugares simbólicos que dariam a sensação de garantir a 

permanência da memória e da identidade coletiva.  

No texto poético, a recordação é a trilha por onde retornam ao presente,  

as imagens da lembrança. Nas memórias de Manoel de Barros, o poema 

“Fonte” esclarece a inspiração da composição, num presente inventado, 

quando o eu lírico assume que 

 

Três personagens me ajudaram a compor estas 
memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança; 
dois, os passarinhos; três, os andarilhos.  
A criança me deu a semente da palavra. 
Os passarinhos me deram o desprendimento das coisas da 
terra. 
 E os andarilhos, a preciência da natureza de Deus.  
(BARROS, 2008, p. 127). 
 

O eu lírico continua, agora explicitando as personagens de forma mais 

aprofundada, dando sequência às memórias evocadas e demonstrando a 

chave de seus versos: 

 

Quero falar primeiro dos andarilhos, do uso em  
primeiro lugar que eles faziam da ignorância. 
Sempre eles sabiam tudo sobre o nada. E ainda 
multiplicavam o nada por zero.  
[...] 
Aprendi com os passarinhos 
a liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar 
ter motor nas costas. 
[...] 
O outro parceiro sempre foi a 
criança que me escreve. Os pássaros, os andarilhos 
e a criança em mim são meus colaboradores destas 
Memórias Inventadas e doadores de suas fontes (BARROS, 
2008, p. 127). 

 

Para Benjamin (1985), um acontecimento vivido é finito, ao passo que o 

acontecimento lembrado é sem limite, porque é apenas uma chave para tudo 
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que veio antes e depois. Nos desvãos, a memória é evocada, no entanto criam-

se as imprecisões do vivido, pois a escrita da memória é dita em torno de uma 

história fragmentária e rasurada, na qual se cria uma fronteira entre o eu lírico e 

o eu biográfico. Nesse sentido, o homem que recorda se recompõe 

incessantemente como ser poético. Para Silviano Santiago:  

 

[...] Não se dão eles, enquanto objeto de conhecimento, nunca 
como seres de carne-e-osso, próximos e presentes, mas como 
'meras sombras', como figuras que saltam de retratos, como 
atores representando situações estereotipadas ditadas por 
documentos, - todos os seus se encontram, em suma, reduzidos 
a figuras-em-linguagem, característica esta que passa a ser sua 
essência (SANTIAGO. 1976, p. 82-83). 

 

  Na poesia memorialista do poeta Manuel de Barros, o leitor é convidado 

a viajar pela imaginação e pelas linhas inventadas na composição singular 

quase desconsiderando as letras, para inserir-se nas imagens criadas por elas. 

A construção de sentido é feita pelas pistas deixadas nos textos, por meio da 

criação de sugestões, indicando, a partir desse pressuposto, uma estratégia de 

leitura, um caminho a ser percorrido por aqueles que se aproximam dessas 

linhas.  

 O eu lírico criado pelo autor, narra e inventa a infância, apresenta um 

universo revelado, o qual  fala sobre coisas que  o cercam. Nas palavras de 

Renato Suttana (2009, p. 27), “o poeta, volvido escavador de uma linguagem 

sem transparências, deve dedicar-se à procura de uma palavra que, já sem o 

crivo da tradição, ainda seja capaz de „falar‟ sobre o mundo.” Para esse teórico, 

“o que se acha em jogo não é tão só a possibilidade de conhecer (re-conhecer) 

o mundo, mas sobretudo recriá-lo na palavra”. Sendo assim, 

 

A semelhança permite a leitura do mundo como um livro, 
constituindo-se ela mesma como um signo fundado em 
semelhança. O mundo significado pela semelhança está em 
relação direta com a palavra nomeadora; os variados planos 
em que os dois universos se desdobram fazem com que se 
toquem continuamente [...]. Desse modo, as coisas se 
continuam na linguagem, e a linguagem não mede sua 
distância em relação à coisas (SUTTANA, 2009, p.29- 30). 
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 Dessa forma, o poeta faz o papel de organizar as representações, 

trazendo em seus versos “os parentescos subterrâneos e as similitudes 

dispersas, as quais ligavam, unindo-as, as palavras às coisas.” (SUTTANA, 

2009, p.30). 

No poema “Latas”, o eu lírico traz à tona essa organização da coisa e da 

imagem, da transformação de objeto em um ser, ou seja, sua humanização, 

seu antropomorfismo e sentimento. No poema, observa-se que as latas 

(objetos) passam a saber e precisar. Elas  ainda podem, segundo o eu lírico, se 

oferecer. Isso é observado quando se lê os versos transcritos abaixo: 

 

[...] 

Diferentemente de nós as latas com o tempo rejuvenescem, se 
jogadas na terra. Chegam quase até de serem pousadas de 
caracóis. Elas sabem, as latas, que precisam chegar ao estágio 
de uma parede suja. Só assim serão procuradas pelos 
caracóis. Sabem muito bem, estas latas, que precisam da 
intimidade com o lodo obsceno das moscas. Ainda elas 
precisam de pensar em ter raízes. Para que possam obter 
estames e pistilos. Afim de que um dia elas possam se oferecer 
às abelhas. Elas precisam ser um ensaio de árvore a fim de 
comungar a natureza (BARROS, 2008, p. 57 – grifos nossos).   

 

Sua obra resulta num trabalho caleidoscópico, sendo difícil sua 

classificação. O resultado de seu trabalho é multifacetado, varia do telúrico ao 

surrealista, apresenta uma precisão descritiva, assim como surpreendentes 

metáforas. No conjunto de sua obra, Barros utiliza, quase sempre, motivos que 

se ligam à natureza, de forma que dela sobrevenha tanto elementos identitários 

quanto metaliterários. Suttana assevera que a partir das imagens que surgem 

nos seus poemas, ele passa a “traçar relações entre o espaço das coisas e o 

espaço das palavras” (SUTTANA, 1995, p. 5). 

 Esse fazer literário apresenta características criadoras, retiradas das 

coisas mais simples e improváveis e, ainda, percebe-se no uso das palavras 

utilizadas nas construções da poética barreana, que a simplicidade é 

profundamente respeitada.   Assim, os versos do poema “O apanhador de 

desperdícios” sugerem a metalinguagem, metáforas e antíteses significativas: 

 

Uso as palavras para compor meus silêncios. 
Não gosto das palavras 
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Fatigadas de informar. 
Dou mais respeito 
Às que vivem de barriga nos chão 
Tipo água pedra sapo.  
Entendo bem o sotaque das águas. 
Dou respeito às coisas desimportantes 
A aos seres desimportantes. 
[...] 
Só uso a palavra para compor meus silêncios (BARROS, 2008, 
p. 45).  

  

Na criação dessas imagens, Manoel de Barros inicia, em 2003, a 

publicação de uma série de três edições com poemas que viriam a compor a 

autobiografia do eu-lírico-poeta. Os títulos são: Memórias inventadas: A 

infância (2003), Memórias inventadas: A Segunda Infância (2006), e Memórias 

inventadas: A Terceira Infância (2008). 

 Os poemas foram editados em folhas amareladas e soltas, presas por 

uma fita dentro de uma caixinha de papelão11 (foto 2) com iluminuras12 para 

cada poema. A apresentação da obra retoma o que fica guardado na memória, 

ou em velhos baús, conforme as palavras do próprio poeta: “Queria que nossas 

caixinhas deixassem nos leitores um gosto de fonte.” (BARROS, 2008, s/n) 

 

 

 

 

Figura 2 – Edições das Memórias Inventadas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

Fonte: acervo da autora 

                                                           
11

 As Memórias Inventadas foram publicadas separadamente, mas mantiveram o mesmo 

processo e padrão nas caixas e folhas soltas, assim como as fitas para amarrá-las e trazem a 
ideia de algo guardado para ser lembrado. 
12

 Iluminuras são as ilustrações feitas pela filha do poeta, Martha Barros, e são um espetáculo 
à parte dentro da composição da obra. 
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O título Memórias inventadas leva-nos a uma imprecisão: é uma obra 

memorialista, autobiográfica, ou se trata de uma obra inventada? Para Kohan, 

o título é um oxímoro: 

 [...] a memória seria algo da ordem da descoberta, da 
recuperação, da rememoração, em suma, algo da ordem do 
não-inventado, da desinvenção. Ao contrário, a invenção 
parece indicar algo novo, que se inicia, que começa, portanto 
impossível de ser lembrado. A invenção seria algo da ordem da 
desmemória e a memória algo da ordem do não-inventado. Se 
algo é inventado não poderia vir da memória; se algo vem da 
memória não poderia ser inventado. A memória e a invenção 
andariam em direções contrárias, encontradas, desentendidas. 
(KOHAN, 2004, p. 56)  

 

Em suas memórias inventadas, há momentos em que se identifica uma 

correspondência com dados biográficos do escritor, mas as invencionices são 

tragadas pelo eu lírico, e o poeta emudece. Sua criação ficcional é entregue à 

voz lírica, quando declara que inventou um menino levado da breca para sê-lo 

(BARROS, 2004), e ao fazê-lo, distancia o homem-autor do eu-poemático-

menino. Manoel se propõe a reinventar a experiência do vivido, porém, não 

autoriza uma leitura biografista dos poemas, de acordo com Nismária Barros 

(2010), não há uma poesia autobiográfica em sentido estrito, aquela que traria 

a identidade entre autor, narrador e personagem reunidos em primeira pessoa 

e não há rigorosamente uma identidade do sujeito lírico, uma vez que não é 

possível definir como “o Eu é o outro”, ou seja, como o sujeito do enunciado 

pode se referir ao indivíduo que escreve e ainda se abrir ao universal. Essa 

liberdade é construída na poética. 

Ao voltar ao passado, o poeta não o faz apenas como uma simples visita 

a uma imagem, mais do que isso, nesse processo ele  apura a lembrança para 

carregar a percepção do ocorrido na época, atualizando-a e a modificando, 

para assim justificar a construção narrativa da poesia do presente. 

 As cenas que compõem sua poética, ou "memórias inventadas", não 

são organizadas por uma linha cronológica.  A arquitetura de suas memórias é 

disposta pelos valores afetivo-emocionais das descobertas do menino, do 

adulto e das coisas que vivem a poesia. Elas se realizam no devaneio, que não 

tem data. Desse modo, as sensações vivenciadas e o olhar sobre o real se 

cruzam, mas o próprio poeta indica o caminho. Dessa forma, a memória de 
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Manoel de Barros refere-se aos valores vividos e a muitos desencadeados pela 

criação. De acordo com Raquel de Souza,  

 

são valores referidos à poesia em possibilidades de formas e 
de temas, e não à infância no sentido estrito do termo. O 
passado não é estável e que acorre à memória sempre de 
maneira diferente. Para ir à memória mais profunda, é preciso 
reencontrar, para muito além dos fatos, os valores que ficaram. 
(SOUZA, 2012, p.100). 
 

 

A linguagem verbal, em especial a poesia, pode ser entendida como 

gestos do corpo de um sujeito a efetivar no mundo a comunicação de sua 

intencionalidade em relação ao próprio mundo e aos outros. A memória 

surpreende por fazer-se sentir, na imaginação e na lembrança, construtora de 

sentidos, não vividos, mas desencadeados pelas palavras, pela força das 

coisas (que cercam) e dos sentimentos presentes nas linhas poéticas.  

Todorov reitera que a memória é uma seleção, e só se conserva aquilo 

que se elege. E mais ainda: como a memória é um ato seletivo, essa seleção é 

feita a partir de determinados critérios, os quais, conscientes ou não, servirão 

igualmente para a utilização que faremos do passado (TODOROV, 2000). 

Souza (2012)  assevera que a obra de Barros retoma o menino de suas 

memórias que só tem existência na confluência da descoberta da literatura e 

seus temas poéticos, ou seja, na criação.  A memória do velho Manoel 

obedece ao critério da seleção de imagens nas quais os valores afetivos 

demarcam a poesia que surge das pequenas coisas, dos seres ínfimos. E, 

como o foco irradiador dessas memórias é a poesia- ela mesma- todo o demais 

será marcado pela diferenciação.  

Sendo assim, a obra de Manoel de Barros apresenta, sim, uma 

“fidelidade à memória pessoal” (SISCAR, 2000, p. 163), na medida em que tem 

traços autobiográficos, mas, principalmente, o poeta opera pela ficcionalização 

da memória pessoal, construindo um outro - o sujeito lírico. Percebe-se que  

este se apropria do poeta e dá voz aos versos, esclarecendo assim que as 

invencionices são a voz da ficção-invenção, da criatura e o autor testemunhou 

e aceitou com sabedoria.  
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Outro aspecto importante é o da expectativa de empatia como o texto do 

autor. A obra precisa “repercutir” na alma do leitor. Esse efeito nasce da 

possibilidade de leitura e da simpatia pelo texto. Suttana (2009, p. 34) explica 

que  

 

Para ter repercussão na alma do leitor, é necessário que este 
simpatize com a obra. Tal simpatia não ocorre de um esforço 
de espírito ou da inteligência para decifrar o conteúdo da 
imagem (com o que o leitor não se elevaria acima do nível da 
linguagem comum), mas de uma adesão total à imagem, de 
uma entrega desinteressada à sua novidade essencial. Uma 
vez que se entregue desinteressadamente e deixe repercutir  
em ser a novidade da imagem, o leitor passa a participar da 
alegria da criação. Sua experiência de leitura se torna um 
reflexo da alegria de escrever (SUTTANA, 2009, p. 34). 

 

 

As imagens construídas a partir da poesia, não só provocam a simpatia, 

como também remetem à reflexão e à imaginação. Essa construção possibilita 

o nascimento de um novo olhar ao que foi apresentado pelo eu lírico. Um novo 

exemplo dessa nova forma de ver a imagem construída pode ser percebido no 

poema “A lata”, e agora é reiterado no poema “A rã”, quando o eu poético narra 

sua conversa com o bichinho que morava no rio, dando-lhe um valor diferente 

do normal:  

 

[...] 
Mas eu queria insistir no caso da rã. Porque me contou aquela  
uma que ela comandava o rio Amazonas. Falava, em tom 
sério, que o rio passava nas margens dela. Ora, o que se sabe, 
pelo bom senso, é que são as rãs que vivem nas margens dos 
rios. Mas aquela rã me contou que estava estabelecida ali 
desde o começo do mundo. Bem antes do rio fazer leito para 
passar.[...] 
a rã se acha mais importante do que o rio Amazonas. 
[...] 
Dou federação a ela.  
 (BARROS, 2008, p. 51) 

 

Nesses versos, as imagens trazidas a partir do diálogo entre a rã e o eu 

lírico transformam-se em novidade experimentada pela mudança de 

expectativa, pela identificação da voz de um elemento que povoa o rio: a rã. 

Ela é antes, o rio é depois. Essa surpresa faz do leitor criador da imagem em 



45 
 

si, através da voz do poema. Esse aspecto é fundamental para que haja 

interação com o poema e a construção deste.  

 

 

2 MEMÓRIA E LITERATURA 

“Por motivo do ermo 

Não fui um menino peralta. 

Agora tenho saudade do que não fui.” 

Manoel de Barros 

 

Manoel de Barros escreveu suas Memórias Inventadas em um tom de 

rememoração. O poeta produziu os versos das Memórias inventadas – A 

infância, em um tom narrativo. O que seria o livro da mocidade é apresentado 

dois anos depois, com o título de A segunda infância. O terceiro volume, que 

poderia ser formado por poemas da mocidade e da velhice, destoa dessa 

expectativa e o próprio Manoel explica que só teve infância (BARROS, 2008). 

 A palavra memória, que permeia os títulos, etimologicamente, vem do 

latim “memoria”, e apresenta o sentido de conservação de uma lembrança. Os 

gregos ligavam sua significação a um conceito divino, referindo-se à deusa 

Mnemosyne, mãe das musas13 que protegem as artes e a história (CHAUÍ, 

2005, p. 138).  

A memória - mesmo que na mitologia tenha sido usada para sanar 

momentos dramáticos – “é a reconstrução sempre incompleta do que não 

existe mais [...], é coletiva e se enraíza no que faz sentido na formação social, 

abrangendo grupos que se aglutinam em torno de laços identitários.” 

(VENTURINI, 2009, p. 85). 

Acontece uma desestabilização do sujeito quanto à segurança - ou falta 

dela - no que se refere a sua essência. A identificação corrobora com a 

formação social pós-moderna e vice-versa. Stuart Hall considera que  

 

a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente 
na consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 

                                                           
13

 Mnemosyne teve nove filhas com Júpiter e eram responsáveis por áreas distintas: Calíope, 

musa da poesia épica; Clio, da história; Euterpe, da poesia lírica; Melponême, da tragédia; 
Terpsícore, da dança e do canto; Érato, da poesia erótica; Polínia, da poesia sacra; Urânia, da 
astronomia, e Talia, da comédia. (BULFINCH, 2014, p.19)  
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“imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela sempre 
permanece incompleta, está sempre em “processo”, sempre 
“sendo formada”. [...] Assim, em vez de falar da identidade, 
deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo 
em andamento. A identidade surge não tanto na plenitude que 
já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 
inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas 
formas das quais imaginamos ser vistos por outros. (HALL, 
2006, p. 38-39). 

    

 Sendo assim, as Memórias inventadas reforçam a concepção de 

invenção e de lembranças. Os versos do poeta pantaneiro constroem um 

passado inventado e, paradoxalmente, experimentam nessa construção, um 

passado vivenciado pelo eu poético, pela linha da criação. Ou seja, “para 

evocar o passado em forma de imagem, é preciso poder abstrair-se da ação 

presente, é preciso saber dar valor ao inútil, é preciso querer sonhar.” 

(BERGSON, 1999, p. 90).  

No poema “Pintura”, o eu lírico sonha acordado, e revela  esse momento 

da seguinte maneira: 

 
Sempre compreendo o que faço depois que já fiz. 
O que sempre faço nem seja uma aplicação de estudos. 
É sempre uma descoberta. Não é nada procurado. É achado 
mesmo. 
[...]  
Um dia tentei desenhar as formas da Manhã sem lápis. Já 
pensou?  
Por primeiro havia que humanizar a manhã. 
Torná-la biológica. Fazê-la mulher. Antesmente eu tentara 
coisificar as pessoas e humanizar as coisas. Porém humanizar 
o tempo! 
Uma parte do tempo? Era dose. Entretanto eu tentei. Pintei 
sem lápis 
A Manhã de pernas abertas para o Sol. A manhã era mulher e 
estava de pernas abertas para o sol (BARROS, 2008, p. 77). 

 

 Não só o sonho e a imaginação estão evidenciados nesses versos. Aqui, 

a abstração e o devaneio mostram-se nos desejos do eu lírico e percebe-se 

que sonhar é preciso. 

A decodificação do eu lírico torna os leitores verdadeiros recifradores 

(lembranças) das invenções do autor. Os versos remontam momentos vividos 

(ou não), imaginados e registrados tanto pelo eu lírico, já que carregam 

informações e momentos de uma infância e juventude comuns a um menino 
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imaginado (com o selo da licença poética, já que o poeta é um fingidor) no 

interior. Ou ainda, comuns a qualquer menino que viveu no interior. Assim, as 

linhas fazem sentido, vivenciadas ou não.  

A rotina é revisitada – memórias inventadas que transcendem o 

entendimento e transportam o leitor para um passado infantil – em muitos 

versos, e saudoso. O próprio Manoel de Barros escreve, com um ar de 

saudade e lembrança, sentimentos e memórias da infância, nas linhas de 

Manoel por Manoel  

 

Por que se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz 
comunhão: 
De um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de 
um pássaro e sua árvore. Então eu trago das minhas raízes 
crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei 
dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que 
ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa 
visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar 
perdido onde havia transfusão da natureza e comunhão com 
ela. Era o menino e os bichinhos. Era o menino e o Sol. O 
menino e o rio. Era o menino e as árvores. (BARROS, 2008, p. 
11) 
 

 

As lembranças são constituídas de imagens que se formam a partir do 

passado e que podem ser desencadeadas com eventos presentes. Maurice 

Halbwachs (2004) esclarece que só se torna capaz de lembrar quem assume o 

ponto de vista de um grupo ou mais grupos, situando-se em uma ou mais 

correntes de pensamentos coletivos. Ou seja, a lembrança depende da 

vivência em comum, acontecimentos significativos, situações pertinentes e 

depende que tudo o que se rememora, seja  comuns a todos. Pierre Nora, 

filósofo francês, esclarece essa necessidade do coletivo e explica que  

 

quando a memória não está mais em todo lugar, ela não 
estaria em lugar algum se uma consciência individual, numa 
decisão solitária, não decidisse dela se encarregar. Menos a 
memória é vivida coletivamente, mas ela tem necessidade de 
homens particulares que fazem de si mesmos homens-
memória (NORA, 1993, p. 18). 
 

 

Nos poemas de Manoel de Barros – composições de suas memórias 

inventadas, percebem-se que são construções de lembranças. Memórias do 
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menino que sentia, sonhava e se afligia como os garotos do aqui e do agora. 

Muito se nota de humanidade, de dúvida e de desenvolvimento. Nos versos do 

poema “Invenção”, vê-se, de forma confessional, a criação do menino-eu-lírico 

que brinca, aprende e observa, que afasta o homem Manoel de Barros da voz 

poemática e que apresenta características próprias, quando se lê:  

 

Inventei um menino levado da breca para me ser. 
Ele tinha um gosto elevado de chão. 
De seu olhar vazava uma nobreza de árvore. 
Tinha apetite para obedecer a arrumação das coisas. 
[...] 
O amanhecer fazia glória em se estar. 
Passarinhos botavam primavera nas suas palavras. 
[...] 
Aprendeu a dialogar com as águas ainda que não 
Soubesse nem as letras que uma palavra tem. 
Contudo soletrasse rãs melhor que mim! 
Era beato de sapos. 
Falava coisinhas seráficas para os sapos 
Como se namorasse com eles. 
De manhã pegava o regador e ia regar os peixes.  
Achava arrulos antigos nas estradas abandonadas. 
Havia um dom de traste atravessado nele. 
Moscas botavam ovo no seu ornamento de trapo. 
[...] 
Porém o menino levado da breca ao fim me falou 
Que ele não fora inventado por esse cara poeta 
Porque fui eu que inventei ele (BARROS, 2008, p. 129 – grifo 
nosso).  

 

Nesses versos, percebe-se que, quem toma as rédeas dos momentos e 

das memórias é o menino inventado pelo poeta.  

A presença feminina, as situações cotidianas, os amigos, a composição 

do núcleo familiar relatam de forma poética esse viver infanto-juvenil. Nos 

versos do poema “Fraseador”, um dos exemplos de uma discussão familiar, 

que envolve a todos, de forma direta ou indireta, retumba imagens no leitor de 

situações facilmente reconhecidas, a partir da leitura dos versos  

  
 [...] escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na  
fazenda, contando que eu já decidira o que seria no meu 
futuro. 
Que eu não queria ser doutor. Nem doutor de curar nem doutor 
de fazer casa nem doutor de medir terras. (BARROS, 2008, p. 
39). 
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O despertar do leitor acontece ao se deparar com uma discussão 

peculiar e de esfera familiar. Momentos que constituem o ser adulto são 

construídos na infância. Muitos versos despertam lembranças “irmãs-

parecidas” no leitor. O menino que foi, surge no homem que é. Essa situação é 

declarada quando o eu lírico explica  

 

Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz 
comunhão: de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas 
garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago das 
minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das 
coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um 
paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu 
tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em 
algum lugar perdido onde havia transfusão da natureza e 
comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos. Era o menino 
e o sol. O menino e o rio. Era o menino e as árvores. 
(BARROS, 2008, p. 11) 

 
 

A memória e seus lugares são apresentados como movimento único, 

junto, ligado. Souza (2012) explica que esse movimento transcende as 

localizações físicas do próprio espaço e do tempo. E sendo assim, é 

imaginação. Segundo a autora, essa memória vive das imagens que se 

encontram transitando no canto escuro do passado para as iluminações do 

presente.  

Nos versos de Manoel de Barros, o passado é retomado na busca pelo 

menino, quando declara, no poema “Achadouros” que  “Sou hoje um caçador 

de achadouros de infância. Vou meio dementando a enxada às costas a cavar 

no meu/ quintal vestígios do menino que fomos” (BARROS, 2008, p. 59).  À luz 

do agora, o passado surge passado a limpo pelo tempo e pela construção do 

sujeito.   

Essa percepção é sustentada por Nora (1993), ao afirmar que o passado 

nos é dado como radicalmente outro, ele, o passado, é esse mundo do qual 

estamos desligados fisicamente para sempre. O menino perdeu-se, mas não 

desapareceu. Ele existiu e existe, porém, precisou ser caçado na desconhecida 

escuridão da memória, e foi trazido à luz de uma rememoração desencadeada 

por algum estopim do presente.  

Para Henri Bergson (2006), existe um momento em que as memórias 

são facilmente acionadas. Segundo ele,  
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Para que uma lembrança reapareça à consciência, é preciso, 
com efeito, que ela desça das  alturas da memória pura até o 
ponto preciso onde se realiza a ação. Em outras palavras, é do 
presente que parte o apelo ao qual a lembrança responde, e é 
dos elementos sensório-motores da ação presente que a 
lembrança retira o calor que lhe confere a vida. (BERGSON, 
2006, p. 179).  
 

 

Segundo o autor, quando, no presente, há o reconhecimento e a 

apreensão de um objeto, há o acionamento da mente para o passado. Trata-se 

de algo momentâneo e que faz com que o ser humano recorde-se de algo não 

atual. Ou seja, uma situação pode remontar algo do passado. As memórias ( 

inventadas) marcam um compasso de passado. Os elementos textuais 

descrevem esses eventos, quase que docemente. Nos versos do poema 

“Fraseador”, Manoel de Barros apresenta um passado nas linhas e nas 

entrelinhas, dando voz ao eu lírico representado no momento  presente, já não 

menino, enquanto declara que “Hoje eu completei oitenta e cinco anos. O poeta 

nasceu de treze.” (BARROS, 2008, p. 39 – grifo nosso). 

O eu lírico transita no que é e no que já foi e as memórias fazem-no 

resgatar esse passado, trazendo-o à tona. O momentâneo é transferido da 

memória para a realidade. Os verbos nasceu e o advérbio hoje, usados nas 

linhas poéticas, demonstram  o apelo da lembrança. 

Maurice Halbwachs esclarece que a imagem atual é distinta da que 

está no passado, o autor distingue duas funções – a percepção e a lembrança. 

A primeira descreve o que os olhos veem e a segunda resulta de combinações 

complexas. Para ele, um momento, um lugar ou uma imagem acionam esse 

evento. Ou seja,  

 

é porque ela aparece a mim como o lugar em que se criaram 
muitas séries de pensamentos que agora atravessam meu 
espírito, uma das quais me liga aos grupos exteriores a esta 
cidade dos quais eu fazia parte e nos quais eu pensava quando 
esperei outrora na plataforma dessa estação, e aos quais eu 
estou ligado, porque me por de novo em seu ponto de vista, no 
qual o outro é o grupo dos que habitaram ou passam por esta 
cidade, dos quais me vejo fazendo parte temporariamente. 
(HALBWACHS, 2006, p.55). 
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 Halbwachs (2006, p.30) considera que “nossas lembranças são 

coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em 

que somente nós nos vivemos.” Sendo assim, os outros refletem a nós 

mesmos, a partir de convivências e histórias que formam a nossa história. Ele 

apresenta duas formas de classificar a memória: a individual e a coletiva, 

sendo que é a memória individual, a que forma o sujeito e é parte integrante da 

memória coletiva.   

 A memória inexiste fora do coletivo e as lembranças desencadeadas 

pela memória envolvem elementos sociais – a família, a escola, a igreja. Para 

Halbwachs, a capacidade de lembrar é acionada quando se assume a visão de 

um grupo, o ponto de vista da coletividade. Assim, fica evidente uma ou mais 

correntes do pensamento da coletividade. Nesse sentido, autor assegura  que  

 

Não é suficiente reconstruir peça por peça a imagem de um 
acontecimento do passado para se obter uma lembrança; é 
necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados 
ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso 
espírito como no dos outros, porque elas passam 
incessantemente desses para aqueles e reciprocamente, o que 
só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma 
mesma sociedade. (HALBWACHS, 2004, p. 35). 

 

 O poeta  Manoel de Barros esbarra nas convenções sociais da memória. 

A construção do poema “Sobre Sucatas” transfere o eu lírico para eventos que 

compreendem elementos sociais e culturais que o formaram. A presença da 

História, da organização social e de fatores educacionais transparece nas 

linhas e entrelinhas quando se lê: 

 

[...] na cidade, um dia contei para 
Minha mãe que vira na praça um homem montado no cavalo 
de pedra a mostrar uma faca comprida para o alto. E que o 
homem era um herói da nossa 
História. Claro que eu não tinha educação de cidade para 
saber que herói era um homem sentado num cavalo de pedra. 
Eles eram pessoas antigas das histórias que algum dia 
defenderam nossa Pátria. Para mim 
aqueles homens em cima de pedra eram sucatas. Seriam 
sucata da história (BARROS, 2008, p. 63). 

  

 O eu lírico constrói, nas imagens da infância, modelos atuais de 

significados, juntando a memória individual com as informações coletivas. Para 
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Maria Cleci Venturini “a memória é coletiva e se enraíza no que faz sentido na 

formação social, abrangendo grupos que se aglutinam em torno de laços 

identitários” (2009, p. 85), e nesse processo de memória, internaliza-se o que 

se torna mais significativo para o sujeito e será resgatado a partir de um gatilho 

futuro. No mesmo poema, as lembranças são desencadeadas pelas 

constatações efetivadas no passado, e assim representadas poeticamente  

 

[...] Eu me 
Lembrava dos espantalhos vestidos com as minhas camisas. O 
mundo era um pedaço complicado para o menino que viera da 
roça. Não vi nenhuma coisa mais bonita na cidade do que 
passarinho. Vi que tudo o que o homem fabrica vira sucata: 
bicicleta, avião, automóvel. Só o que não vira sucata é ave, 
árvore, rã, pedra. Até nave espacial vira sucata. 
Agora eu penso uma garça branca de brejo ser mais linda que 
uma nave espacial. Peço desculpas por cometer essa verdade. 
(BARROS, 2008, p. 63 – grifo nosso). 

  
 

 Esse recifrar da memória é compreendido como uma forma de 

solidariedade entre os elementos do meio social em que o eu lírico transitava.  

O conhecimento da cidade, da comunidade e sua organização social faz-se 

refletido nas linhas do poema, como se percebe nos verso “ o mundo era um 

espaço complicado/ não vi nenhuma coisa bonita na cidade/ vi que tudo que o 

home fabrica vira sucata.” O eu lírico – agora com voz e vez de adulto – 

apropria-se da infância, suas lembranças e desconfianças acerca de coisas  

que vivenciou e que o formaram. 

 Sabe-se que memória desponta a partir de identidades sociais e do 

reconhecimento de pertencimento e para Halbwachs,   

 

A rememoração pessoal situa-se na encruzilhada das malhas 
de solidariedades múltiplas dentro das quais estamos 
engajados, nada escapa à trama sincrônica da existência 
social, atual, e é da combinação desses diversos elementos 
que pode emergir esta forma que chamamos de lembrança, 
porque a traduzimos em uma linguagem (HALBWACHS, 2004, 
p. 14). 

 

A poesia barreana remete a um passado imaginário, acidental e 

reconhecido imediatamente sem nunca tê-lo vivido. O eu poemático não 

comprova a vivência desses momentos, salvo pelo fingimento poético e esse 
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vaguear pela memória, faz emergir um momento de cumplicidade e simpatia 

pelos versos. Não só o leitor está em consonância, mas também outros, da 

visão lírica, participam de momentos relatados.  No poema,  “Aventura”, o eu 

lírico não está só. Ele aventura-se com alguém, provavelmente um amigo da 

mesma faixa etária. O plural se apresenta e envolve a leitura do texto e da 

situação apresentada. Pode-se perceber essa característica na presença do 

verbo conjugado na primeira pessoa do plural, quando se lê que  

 

Achamos na beira do rio um sapo seco, e um pote. 
O pote estava de barriga aberta ao sol. (Depois 
eu falo do sapo.) Nas enchentes nem quase que não  
entravam as águas para dentro do pote. Por forma 
que o pote era seco e aberto aos ventos. Os bons  
ventos da tarde que entravam com areia e cisco 
pelo ventre aberto do pote. (Demoramos de dois 
anos para voltar àquele retiro.) Agora, de volta,  
achamos o pote tibi de emprenhado.  
[...] 
Foi um dia de glória para o nosso olhar.  
[...] houvemos júbilo!   
(BARROS, 2008, p. 107 – grifos nossos). 

 
 
Percebe-se, aqui, a presença de alguém que contribui para a construção 

dos sentidos e que comunga com as memórias de um passado imaginário e 

inventado, fazendo parte dele. Pode-se notar que a conjugação dos verbos 

achamos e demoramos, assim como o uso do pronome possessivo nosso,  

presentes no fragmento do poema,  congregam a composição  da aventura , ou 

seja, a presença de mais pessoas envolvidas nas lembranças.  

 A expressão “memórias inventadas” demonstra um sentimento 

paradoxal, tanto para a presença da memória e sua expressividade, quanto 

para a invenção de versos emblemáticos.  Partindo-se dessa premissa,  

consegue-se  vislumbrar, pelos lugares de memória – restos, marcos 

testemunhais de outra era, ilusões de eternidade (NORA, 1993), o 

desencadeamento na trama dos versos, de uma lembrança coletiva. Não há 

como sair ileso diante desse sentimento desperto. Assim, “nossas lembranças 

permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de 

eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente 

vimos” (HALBWACHS, 2006, p. 30).  Nos versos do poema “Pelada de 
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Barranco” as descrições parecem elevar-se das linhas, transformando-se em 

narrativas poéticas constitutivas de todas as infâncias: o jogo de futebol, como 

se lê abaixo:  

 

Nada havia de mais prestante em nós senão a infância. 
O mundo começava ali. Nosso campo encostava na beira 
do rio. Um menino Guató chegava de canoa e embicava 
no barranco. Teria remado desde cedo para vir ocupar  
a posição de golquíper no Porto de Dona Emília Futebol 
Clube. Nosso valoroso time. 
[...] 
Os craques desciam da cidade como formigas.  
[...] 
Sabastião era centroavante. Chutava no rumo certo. Sabia 
as variações da bexiga no vento e botava no grau certo.  
(BARROS, 2008, p. 119). 

 

Da apresentação do campo em “Nosso campo encostava na beira do 

rio” , a junção dos jogadores que eram craques e “desciam da cidade como 

formigas” até as características peculiares de Sabastião, apresentado como 

“centroavante” que “chutava no rumo certo” dão movimento e uma certa 

rapidez aos pensamentos e aos momentos rememorados. Além disso, todos os 

detalhes que são apresentados, transferem o leitor para um espaço ficcional da 

memória sentida e revivida pelo eu lírico.  

O outro, que não o próprio eu lírico, também compõe a memória do 

individual do poema.  Nos versos do poema “Circo”, Manoel de Barros remete o 

“menino levado da breca” para resgatar momentos da infância, a partir da 

leitura de uma crônica “do grande Rubem Braga na qual ele contava que ficara 

indignado”, ou seja, a intervenção externa fez com que a memória individual 

fosse desencadeada, sendo assim, parte da coletividade. Nos versos, essa 

indignação é fato gerador da memória e da reflexão, quando se lê que   

 

Nunca achei que fosse transgressão furar circo. 
Ainda porque a gente não sabia o que era aquela 
palavra. Achávamos que transgressão imitava 
traquinagem. Mas não tinha essa imitagem. Transgressão 
era uma proibição seguida de cadeia. Algum tempo 
depois li uma crônica do grande Rubem Braga na 
qual ele contava que ficara indignado com uma placa 
no jardim do seu bairro onde estava escrito: é 
proibido pisar na grama. Braga viu-se castrado em 



55 
 

sua liberdade e pisou na grama. (BARROS, 2008, p. 151, grifo 
nosso). 

 

O acionar dessa lembrança acontece pela interpelação da memória 

registrada do outro – o escritor lido pelo eu lírico - e a transgressão é 

despertada a partir da declaração presente no verso “Braga viu-se castrado 

em/ sua liberdade  e pisou na grama.”   

Battista Mondin (1986, p. 154), complementa essa ideia, ao afirmar que 

por ser social, o ser humano tem “propensão de viver junto com outros e 

comunicar-se com eles, torná-los participantes das próprias experiências e dos 

próprios desejos, conviver com eles as mesmas emoções e os mesmos bens”  

(grifo nosso). 

A formação do pensamento individual e a memória de cada um 

manifestam-se a partir da construção da malha do pensamento, da memória 

coletiva. Lembrar não é um evento isolado, que acontece de forma individual. 

As lembranças perpassam a autonomia e esse acontecimento, o da lembrança 

individual, está enraizado na variação, no envolvimento interpessoal que as 

instituições sociais - a família, a escola, a profissão, a religião – marcam o 

indivíduo. Ou seja, as memórias emergem, a partir do contato com o outro ou 

iniciam-se, determinam-se em situações socais. A memória desencadeia 

situações conjuntas, confiáveis ou não.  

As lembranças individuais, conforme esclarece Halbwachs (1990), 

relacionam-se à participação de um grupo social ou imaginário, em um 

momento de afetividade e esse sentimento eterniza e desencadeia situações 

de lembrança, e esta permite que um grupo seja deslocado a outro, através do 

pensamento coletivo.  Nos versos do poema “Circo”, um grupo de meninos é 

recriado pelas lembranças do eu lírico. Aqui, o coletivo representa todo evento 

da memória e, é assim que o eu lírico desloca outros personagens para as 

linhas poéticas, dando valoração aos versos a seguir: 

 

[...] Partia que éramos 
em cinco. Quatro guris de seis anos e o Clóvis, 
nosso comandante, com doze. Clóvis seria o 
professor de as coisas que a gente não sabiava. 
Partiu que naquele dia furamos a lona do circo 
bem no camarim dos artistas. Ficamos arregalados 
de alma e de olhos. (BARROS, 2009, p. 151). 
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A memória individual poderá ser desencadeada através da palavra do 

outro, das histórias contadas, da apropriação da arte ao serem consideradas 

produções históricas. A apresentação do outro e/ou dos outros em composição 

das atividades, faz com que a memória seja coletiva. Isso não quer dizer que 

ela seja confiável. Nos versos do poema “Nomes”, o eu lírico demonstra 

dúvidas quanto à confiabilidade da lembrança e ao expressá-las, o faz 

sutilmente por meio de palavras colocadas de forma estratégica,  

 

O dicionário dos meninos registrasse talvez 
Àquele tempo 
Nem do que doze nomes. 
Posso agora nomear nem de oito; água, 
Pedras, chão, árvore, passarinho, rã, sol, 
Borboletas... 
Não me lembro de outros. 
Acho que a mosca fazia parte. 
Acho que lata também. 
[...] 
Sei bem que esses nomes fertilizaram a minha  
Linguagem. 
Eles deram a volta pelos primórdios e  serão 
Para sempre o início dos cantos do homem. (BARROS, 2008, 
p. 85 – grifo nosso). 

  

As palavras talvez e acho, além da expressão não me lembro, 

testificam a desconfiança sobre o real papel da formação e da construção da 

memória individual. Assim, as lembranças não resolvidas com certezas 

absolutas, formam sentido na representação da possibilidade.   

 Para Halbwachs (apud STOETZEL, 1976), “os homens, que vivem em 

sociedade, usam palavras, cujo sentido compreendem: é a condição do 

pensamento coletivo.” Sendo assim, são de grande relevância,  as palavras do 

coletivo na formação do individual. Ou seja, a linguagem humana possibilita a 

formação da memória.  

Nos poemas, memórias individuais são desencadeadas através da 

leitura de versos que destoam da realidade do leitor e eles apresentam um eu 

lírico que transporta os mais desavisados a momentos individuais de memórias 

artificiais. Formam-se lembranças de um passado não vivenciado, mas 

marcado pelas histórias contadas em eventos especiais.  Dessa forma, a 
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relação estabelecida entre a literatura e a memória é 
possibilitada pelo jogo de lembrança e esquecimento presente 
em todo o imaginário e melhor compreendida através da 
concepção da memória coletiva como um corpus 
(evidentemente dinâmico e jamais fixo) no qual se inscrevem 
imagens elaboradas e compartilhadas por determinados grupos 
sociais, e que abarcam o virtual e o real, o vivido e o sonhado, 
o desejado e o temido, o pesadelo e o sonho, a experiência e a 
imaginação. A literatura semeia no imaginário coletivo novas 
visões e ideias, oriundas também do sonho e da fantasia, 
veículos legitimados do ficcional, inaugurando formas 
alternativas de encarar e transformar a realidade do grupo 
social (RAMOS, 2001, p. 96-97). 

 

Outro ponto a ser destacado é a confiabilidade da memória. Para 

Halbwachs, a memória e as imagens do passado estariam necessariamente 

alteradas pela visão de mundo e pelos valores contemporâneos ao sujeito 

(HALBWACHS, p. 75).  Assim, segundo o autor, 

 

A lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado 
com a ajuda de dados emprestados do presente, e, além disso, 
preparada por outras reconstruções feitas em épocas 
anteriores e de onde a imagem de outrora,  manifestou-se já 
bem alterada. [...] a lembrança é uma imagem engajada de 
outras imagens, uma imagem genérica que reporta ao passado 
(HABWACHS, 1990, p. 75). 

 

 A memória possibilita a “re-criação” de ditos afinados ao presente e ao 

passado, como “quem conta um conto, aumenta um ponto”, justificam-se 

através do correr das águas do tempo que perpassam os eventos da memória. 

Para o poeta do Pantanal, o tempo era medido de forma diferente e a 

existência para ele não cabia em datas, já que para o eu lírico “Nossa data 

maior era o quando. O quando mandava em nós.” Assim, nos versos do poema 

“Tempos”, as conotações são percebidas:  

 

Eu não amava que botassem data na minha existência. 
A gente usava mais era encher o tempo. Nossa data 
maior era o quando. O quando mandava em nós. A  
Gente era o que quisesse ser só usando o advérbio. 
Assim, por exemplo: tem hora que eu sou quando uma 
árvore e podia apreciar melhor os passarinhos. Ou: 
tem hora que eu sou quando uma pedra.  
(BARROS, 2008, p. 113 ). 
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No fragmento, as mudanças fazem valer a verdade inventada: quando é 

tempo, o quando é o ser ou o estar coisa, o quando era o que mandava.   

Nos poemas de Manoel de Barros, as memórias inventadas, próximas 

da autobiografia, são na verdade as invencionices de um eu-lírico-menino que 

descreveu poeticamente as experiências, em consonância com um criador que 

compartilhou essas lembranças muito mais do que as viveu.  O próprio Manoel 

afirma: “Acho que o que faço agora é o que não pude fazer na infância” 

(BARROS, 2008, p. 11).  O que foi vivido é retomado pelo poema lido e 

verifica-se uma ponta de imaginação no instante em que o eu lírico desabafa 

de forma melancólica:  “Quando eu era criança deveria pular muro do vizinho e 

catar goiaba. Mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem eu fazia solidão” 

(2008, p. 11). A verossimilhança é acentuada no descobrimento solitário dos 

versos que apresentam um sentimento de decepção. Para Cândido (2011),  

 

A personagem é um ser fictício (inclusive na poesia) – 
expressão que soa como paradoxo. De fato, como pode uma 
ficção ser? Como pode existir o que não existe? No entanto a 
criação literária repousa sobre este paradoxo, e o problema da 
verossimilhança [...] depende dessa possibilidade de ser 
fictício, isto é, algo que sendo uma criação da fantasia, 
comunica a impressão da mais lídima verdade existencial 
(CANDIDO, 2011, p. 55).  

 

Eis, assim, a memória inventada. A verdade do poeta versará de todas 

as memórias, já que para Manoel de Barros “Tudo o que invento é falso.” 

(BARROS, 2008, p. 8).  

Nesse mesmo sentido de criação e vivência, Leyla Perrone-Moisés 

afirma que o mundo observa o nascimento da obra literária a partir de uma 

dupla falta. Não basta o que o mundo apresenta. Nas palavras da autora,   

 

A literatura parte de um real que pretende dizer, falha sempre 
ao dizê-lo, mas ao falhar diz outra coisa, desvenda o mundo 
mais real do que aquele que pretendia dizer. A literatura nasce 
de uma dupla falta: uma falta sentida no mundo, que pretende 
suprir pela linguagem, ela própria sentida em seguida com 
falta. ( PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 102, 103 – grifo nosso) 

 

Para o poeta, a saudade é verdadeira, mesmo na memória inventada e 

ele mesmo afirma que “agora tenho saudade do eu não fui” (BARROS, 2008, p. 
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11). Nesse sentido, Perrone-Moisés (1998, p. 101) assevera que a criação 

literária é análoga ao fazer divino , mas  sendo  “ invenção é também criação 

de uma coisa nova, mas não de modo divino e absoluto.” Assim, a criação 

literária de Manoel de Barros esbarra na criação de um novo mundo, a partir 

das palavras e das despalavras.  

Para a pesquisadora Cícera Rosa Segredo Yamamoto (2015, p. 162), 

Barros “inventou o que não foi, o que não viveu” , e ela deixa claro que “poder-

se-ia dizer de Manoel de Barros, que é um prestigiador, por sua habilidade de 

iludir, de dar a impressão de descrever o que de fato não passa de um modo 

de ver e viver o mundo, inventado porque não pode ser vivido (nem pôde ser).” 

(YAMAMOTO, 2015, p. 163). 

 

2.1  IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO FEMININA 

 

Em vez de peraltagem eu fazia solidão. 

Manoel de Barros 

 

A definição de representação pode ser entendida como algo que 

remete à imagem ou à memória, pessoa ou objeto que não está presente. 

Pode ainda ser a presença de uma voz que se cala pelos mais variados fatores 

e esse silêncio foi expressivo diante da construção identitária da figura 

feminina, quase que perpetuado no tempo e pela própria construção histórico-

cultural.  

Pensar em representação é abraçar, de alguma forma, os papéis 

representados e destinados às mulheres na constituição social. Sejam elas 

presenças constantes ou intercaladas nas atividades de  “destaque” ou ainda, 

como se sabe pelos meandros - em papéis de coadjuvantes da própria história.  

 Para o historiador Roger Chartier, a representação “permite ver o 

„objeto ausente‟ (coisa, conceito ou pessoa), substituindo-o por uma imagem 

capaz de representá-lo adequadamente” (CHARTIER, 2011, p. 17). Sendo 

assim, sem a presença efetiva da mulher nas decisões, organizações e 

eventos de cunho representativo, sua expressão era incumbência masculina. 

Representar adequadamente não significa tomar a voz e a vez e sim mostrar 

abertamente o que é ou quem é o representado. Por outro lado, as 
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representações do mundo social não são medidas por critérios de veracidade 

ou de autenticidade, e sim, pela de aceitação e mobilização que oferecem. Os 

elementos representados, ao serem aceitos, permitem o conceito e a 

identificação. Esse representar não é subjetivo ou teórico, ele necessita ser 

aceito e aferido socialmente.  

O autor considera que “representar é fazer conhecer as coisas 

mediatamente pela “pintura de um objeto”, “pelas palavras e gestos”, “por 

algumas figuras, por algumas marcas” – tais como os enigmas, os emblemas, 

as fábulas, as alegorias” (CHARTIER, 2011, p. 17- grifo nosso).  

Os meandros da modernidade pressupõem o sujeito como centrado e 

isso remete a mudança de posturas e de conceitos até então fixos. Esse  

comprometimento ultrapassa o núcleo único do sujeito. Para Hall, essa 

proposição de único era aquela “que emergia no seu nascimento e com ele se 

desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo- contínuo ou 

idêntico a ele – ao longo da existência do indivíduo” (HALL, 2006, p. 10). 

Assim, o sujeito distancia-se da antiga identidade fixa e imutável. O autor 

esclarece que a identidade 

 

É definida historicamente e não biologicamente. O sujeito 
assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um „eu‟ 
coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo deslocadas (HALL, 2006, p. 12) 

 

  

A representação e a identidade não podem ser tratadas como 

oposições ou sinônimos, mas causas e consequências, dessa e daquela. A 

representação alia elementos sociais e discursivos, explorados também na 

produção literária. Para Teixeira, 

 

As representações se constituem em categorias importantes na 
medida em que, por seu intermédio, vislumbram-se a natureza 
das formações discursivas em que foram concebidas, as 
relações de poder, os elementos da dominação e da 
resistência. Ao representar está-se, concomitantemente, 
estabelecendo identidades e relações. Essa dimensão da 
representação torna-se ainda mais evidente quando se lida 
com produção literária e com seu poder de influenciar as 
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crenças, os valores, as identidades e a memória social 
(TEIXEIRA, 2008, p. 85). 

 

Tendo em vista esse processo representativo, Pierre Bourdieu afirma 

que  “a representação que os indivíduos e os grupos exibem inevitavelmente 

por meio de suas práticas e propriedades faz parte integrante de sua realidade 

social” (BOURDIEU, 2007, p. 447).   

Dentro desse contexto, o feminino desponta para consolidar sua 

definição de identidade e assimilar a representação, a qual lhe é concebida. 

Nincia Teixeira esclarece que 

 

Ao representar a figura feminina, constrói-se, projeta-se e 
estabiliza-se a identidade social, em processos definidos 
histórica e culturalmente. As práticas sociais de representação 
vigentes de uma certa época se cristalizam em formas textuais. 
[...] As práticas discursivas, além de sua dimensão constitutiva 
na construção social da realidade, constituem também  ação 
social (TEIXEIRA, 2008, p. 85-86). 

 

A figura feminina foi por muito tempo apresentada como alguém sem 

papel social preponderante, sem conhecimento vasto de sua figura e 

importância e sem características de coragem, vontade ou significação, 

acentuadas nas linhas iniciais da constatação social. Articular essa posição 

com a relação social, as práticas e a identidade feminina tornou-se um desafio. 

Nasce, então, a representação, não só do feminino, mas dos diversos 

elementos que constroem a arquitetura social. Dessa construção, a 

representação surge como conceito definido e este 

 
foi e é um precioso apoio para que se  pudessem assinalar e 
articular, sem dúvida, melhor do que nos permita a noção de 
mentalidade, as diversas relações que os indivíduos ou os 
grupos mantêm  com o mundo social: em primeiro lugar, as 
operações de classificação e hierarquização que produzem as 
configurações múltiplas mediante as quais se percebe a 
realidade; em seguida, as práticas e os signos que que visam a 
fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma 
identidade própria de ser no mundo, a significar 
simbolicamente um status, uma categoria social, um poder; por 
último, as formas institucionalizadas pelas quais uns 
“representantes” [...] encarnam de maneira visível, 
“presentificam”   a coerência de uma comunidade, a força de 
uma identidade ou a permanência de um poder (CHARTIER, 
2011, p. 20).  
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A representação do que não está presente, simbolizado pela imagem 

ou signo, pode substituir momentaneamente a lacuna aberta em determinadas 

relações sociais. É determinante que essas lacunas sejam preenchidas para 

que a representação (aqui, feminina) construa-se e se interponha social e 

intelectualmente. A literatura é um campo fértil e amplo para essa construção 

de identidades, pois as figuras não são reais, mas nascem na verossimilhança, 

na leitura e no olhar do autor sobre o mundo real.  Para a professora Nincia 

Borges Teixeira “recuperar as imagens produzidas pela literatura, ou buscar 

traços e gestos esquecidos, marcas perdidas significa reconstituir as 

representações dessa sociedade” (2008, p. 26), ou seja, nas linhas da ficção 

constrói-se a fina lacuna da realidade transcrita pela invencionice do escritor.  

A representação é definida por Teixeira (2008) como a relação de  

ambiguidade entre ausência e presença, ou seja,  

 

 
Ela é a presentificação de um ausente, que dá a ver uma 
imagem mental ou visual, e por sua vez, suporta uma imagem 
discursiva. Ela, pois, enuncia um outro distante no espaço e no 
tempo, estabelecendo uma relação de correspondência entre 
ser ausente e ser presente que se distancia do mimetismo puro 
e simples. Ou seja, as representações do mundo social não 
são o reflexo do real, nem a ele se opõem de forma antitética, 
numa contraposição comum entre o imaginário e a realidade 
concreta (TEIXEIRA, 2008, p. 84). 

 

Alguns dos sinais de representação foram apresentados e discutidos 

pelos gregos. Por muito tempo, as mulheres foram descritas como seres 

inferiores na estrutura social. Nas palavras do historiador Losandro Antonio 

Tedeschi, elas foram caracterizadas por um longo tempo como “criaturas 

irracionais, sem pensar próprio, pouco criativas, sem espírito estético, 

dependentes do seu corpo, portanto, necessitavam, devido a sua natureza, ser 

submissas e controladas pelos homens.” (TEDESCHI, 2012, p. 45). 

Um paradigma construído pelo desenrolar da história situa a mulher, 

sob o domínio de um discurso cultural, social e político, como alguém 

transformado em objeto. Essa coisificação do gênero é resultado da força e da 

violência impostas pelo histórico papel masculino. Não há quem as represente 
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nas construções antigas, já que o discurso vigente era (ou é) para a 

perpetuação da submissão da mulher. Tedeschi explica que  

 

as práticas discursivas culturais contribuíram para a formação 
de um sistema  de subordinação feminina. Para a filosofia e 
para a religião o processo de humanização propriamente dito 
começa com a utilização da palavra, da razão, do diálogo, de 
tal forma que os gregos consideravam bárbaros os que não 
utilizavam sua língua, seu logos (TEDESCHI, 2012, p. 47). 

 

Na Grécia antiga, as mulheres eram comparadas aos escravos e aos 

bárbaros, sendo consideradas desqualificadas e excluídas do sistema social. É 

negada às mulheres a capacidade da palavra, a possibilidade de ter um 

discurso próprio e de nomear o mundo,  a partir de si mesmas (TEDESCHI, 

2012). A elas cabia a reprodução, a repetição do discurso masculino 

interpretado por homens e que apresentava a negação de uma diferença 

sexual.  

 Para o autor, essa inferioridade feminina 

 

Vai marcar decisivamente um pensamento e uma prática 
voltados à inferiorização da mulher. Os relatos bíblicos da 
criação, delegando à mulher a culpa pela tentação e, 
consequentemente pelo pecado [...] terá efeitos terríveis e 
duradouros na história sobre a dignidade e a imagem do 
feminino (TEDESCHI, 2012, p. 60).  

 
 

Com o passar do tempo, a sociedade organiza-se para que a mulher 

seja a esposa e mãe, e o marido passa a ser a referência de autoridade moral 

e cultural da família. Ele se transforma na voz da cultura produzida pela mulher. 

Virginia Woolf (1996, p. 35) explica que “as mulheres geraram toda a 

população do universo. Esta ocupação lhes tomou muito tempo e força. 

Também as colocou em sujeição ao homem e incidentalmente – se é que isso 

é relevante – incluiu-lhes as qualidades mais amáveis e admiráveis.” Mais uma 

vez à mulher é relegado o olhar como alguém destinado a ter tão somente o 

papel de mãe. A ela cabe o papel de corpo – imposto pela sociedade e pela 

religião - para procriar.  
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Na literatura, o caminho da representação não se afasta dessas 

premissas, pois, na construção literária, a voz masculina foi, por muito tempo, 

dona da maioria das produções.  

Apesar dos tempos, representar não se torna sinônimo de visibilidade. 

A representação é a forma de colocar-se no lugar de alguém, tornar 

semelhante para que possa ser reconhecido em seu lugar, e esse “aparecer” 

do feminino precisou ser legitimado. A voz-mulher começa a surgir, mas 

demasiadamente tímida diante da sociedade a que ela faz parte.  

 A professora  Lúcia Zolin ( 2012), esclarece que para ter assegurado o 

direito de falar, enquanto o outro é silenciado e posto na condição de ouvinte, é 

necessário que o sujeito que fala se invista de um poder que lhe é doado, em 

algum momento,  por circunstâncias legitimadas pelo lugar que ocupa na 

sociedade, delimitado, assim,  em função de sua classe, de sua raça e de seu 

gênero entre outros referentes que o definem como núcleo.  

 E mais uma vez, a voz do representante é, segundo Zolin (2012) 

assegurada, de forma histórica por um sujeito que está “imbuído do direito de 

falar – e de falar com autoridade – é de classe média ou alta, branco e 

pertence ao sexo masculino.”  

A figura feminina foi desenhada para ser representada como um 

modelo que foi imposto aos sujeitos em uma atitude de silenciamento e de 

submissão. Com o passar do tempo, as mulheres buscam sua 

representatividade.  Essa representação é asseverada por Stuart Hall, quando 

este assegura que  

 

à medida que os sistemas de significação e representação 
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 
possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar 
– ao menos temporariamente (HALL, 2001, p. 13). 

 

 Assim, alguns grupos acabam por desconcertar e atravessar a 

organização social, fazendo com que pequenos abalos ajudem a organizar a 

sociedade com todos os elementos que a compõem, sem exclusões.  

 Para Teixeira “os negros, os sujeitos homossexuais e as mulheres, por 

ameaçarem a ordem das leis, eram sempre ideologicamente, minimizados pela 

sociedade” (2009, p. 31).  É como uma oficialização do dito popular  “o que não 
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é visto...” Sem presença e força marcante, as decisões e compassos são 

dominados pela sociedade majoritária ou detentora do poder, seja qual for seu 

viés. Isso posto, sabe-se que a presença feminina nos textos literários não foge 

a essa regra. É claro que, com o evento dos estudos culturais, as leituras 

possíveis e posturas eternizadas vão sendo desmascaradas. Zolin (2012) 

esclarece que  

 

a produção literária canônica foi e ainda tem sido 
constantemente revisitada por críticos/as feministas com o 
intuito de questionar e destronar os mecanismos das 
representações estereotipadas da mulher, cuja imagem 
aparece associada a forças naturais, ora preza à nobreza de 
sentimentos e ao caráter elevado, ora relacionada com a Eva 
pecadora e sensual, todo remetendo a um maniqueísmo 
reducionista que em nada condiz com as reais e múltiplas 
identidades femininas que povoam a realidade (ZOLIN, 2012, 
p. 161). 

 

  Por outro lado,  “as representações do mundo social não se medem 

por critérios de veracidade ou autenticidade e sim pela capacidade de 

mobilização ou pela credibilidade que oferecem.” A noção dessa representação 

está ligada ao conceito de realidade e presença. Teixeira (2009) afirma que o 

discurso literário  

 

Comporta também a preocupação com a verossimilhança. A 
ficção não seria, pois, o avesso do real, mas uma outra forma 
de captá-lo, em que os limites de criação e fantasia são mais 
amplos que aqueles permitidos pelo historiador. É este, ao que 
parece, o verdadeiro papel social da literatura: agir por vias 
sinuosas. O discurso ficcional seria uma quase história, não 
precisa comprovar nada ou se submeter a teses, mas guarda 
relações com uma certa refiguração temporal partilhada com a 
história (TEIXEIRA, 2009, p. 85). 

 

Os aspectos representativos do papel feminino são formalizados pela 

voz e visão masculinas – aspectos constituintes desse discurso. A construção 

da sociedade deixou latente esse modo de apresentação e os eventos sociais 

configuram-se numa repetição constante dessa prática. Para Michel Foucault, a 

relação entre discurso e poder impede a livre manifestação do primeiro, 

considerando que  
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em todas as sociedades a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 
certo número de procedimentos que têm por função conjurar 
seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 
esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 
1996, p. 8-9). 

 

Ainda assim, a luta pela voz feminina construiu-se e tomou força e essa 

luta é confirmada pelo próprio Foucault, ao afirmar que “nós lutamos contra 

todos. Existe sempre algo em nós que luta contra outra coisa em nós.” 

(FOUCAULT, 1979, p. 257).  

  A cultura da mulher, como ser ativo na sociedade, ainda é renegada, 

mesmo que de forma sutil, quase política. Assim,  

 

A negação da legitimidade cultural da mulher como sujeito do 
discurso foi uma realidade até 1970. Isso tem a ver com a 
ideologia patriarcal dominante que parte da formulação de que 
os homens criam e as mulheres procriam. Nossa literatura é 
herdeira da tradição estética europeia,[...]. Ao assumir um 
caráter universalizante, a literatura neutraliza a representação 
da experiência feminina e subtrai sua importância, por esta não 
privilegiar as chamadas verdades universais humanas, ou seja, 
o ponto de vista masculino (TEIXEIRA, 2009, p. 92).  

  

A representação está intrinsicamente ligada ao âmbito do discurso. 

Esses dois elementos contribuem de forma significativa nos estudos que se 

referem ao indivíduo e à linguagem. A partir do discurso e seus valores 

ideológicos, sugerem  ação e aceitação, agora  representados pela linguagem.  

Para Michel Foucault (1996, p. 10), as interdições do discurso revelam sua 

relação com o desejo e o poder.  Foucault define discurso como algo maior que 

a tradução das lutas ou as formas de dominação e demonstra que o objetivo do 

discurso está no que se busca, pelo que se luta e o que se pretende apoderar 

(FOUCAULT, 1996). Esse dizer inserido no interior do discurso é exemplificado 

por Foucault ao explicar que:  

 

Se nos situamos no nível de uma proposição, no interior de um 
discurso, a separação entre o verdadeiro e o falso não é nem 
arbitrária, nem modificável, nem institucional, nem violenta. 
Mas se nos situamos em outra escala, se levantamos a 
questão de saber qual foi, qual é constantemente, através de 
nossos discursos, essa vontade de verdade que atravessou 
tantos séculos de nossa história, ou qual é, em sua forma muito 
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geral, a que tipos de separação rege nossa vontade de saber, 
então é talvez algo como um sistema de exclusão (sistema 
histórico, institucionalmente constrangedor) que vemos 
desenhar-se (FOUCAULT, 1996, p. 14). 

 

O discurso pode constituir-se como segregação, separação e exclusão, 

mas também é onde nos constituímos sujeitos. Afinal, como apresentado pelo 

autor, 

 

O discurso está na ordem das leis; que há muito tempo se 
cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o 
honra mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é 
de nós, só de nós, que ele lhe advém (FOUCAULT, 1996, p. 7). 

 

Nessa perspectiva, a voz-mulher foi relegada ao segundo plano em 

diversos momentos, por um longo tempo esteve fora do circulo social. Se o 

discurso tem esse papel, sem voz, não há sujeito.  Foucault deixa claro que a 

verdade não compete ao que há no mundo e sim é competência das palavras. 

Um momento quixotesco representa a similitude, a semelhança, que 

representa a realidade na loucura e assim se realiza:  

 
 

Às margens de um saber que separa os seres, os signos e as 
similitudes, e como que para limitar seu poder, o louco garante 
a função do homossemantismo: reúne todos os signos e os 
preenche com uma semelhança que não cessa de proliferar 
(FOUCAULT, 2007, p. 68)   

 

Para Foucault, o poder como verdade é instituído ora pela obrigação, 

ora pela movimentação dos vitimados pelo poder, afinal,  

 

O discurso[...] não é simplesmente aquilo que manifesta (ou 
oculta o desejo); é também aquilo que é o objeto do desejo; e 
visto que [...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz 
as lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo 
que se luta, o poder do qual nós queremos nos apoderar. 
(FOUCAULT, 2000, p. 10). 

 

Assim, pela própria necessidade de voz e vez, a figura feminina entra 

no carrossel do discurso, através da linguagem e da representação, na 

sociedade. Essa linguagem, ao representar-se na literatura, pode ser também a 

separação com o real. Nas palavras de Nincia Teixeira,  
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Se o mundo é a representação e a ligação entre as palavras e 
as coisas não se dá de maneira tão óbvia como se pode 
imaginar, o que se pode concluir é que haverá um véu 
separando a linguagem e o mundo real, fazendo a função de 
revelar e esconder, mantendo a aura de mistério sobre o que 
realmente está do outro lado do fino e delicado tecido da 
representação, fazendo com que os sentidos precisem 
constantemente ser reconstruídos, pois a visão do que está 
além é turvamente escondida pela transparência (TEIXEIRA, 
2014, p. 7).  

 

 A representação feminina passa a ter voz e vez paulatinamente em 

desconcerto com a sociedade patriarcal, esse fato é reconhecidamente 

suplantado pelo masculino e, ainda assim, a história das conquistas femininas 

é escrita a partir de novas linhas, posturas e situações, como a verdadeira 

inserção no mercado de trabalho, a busca pelo reconhecimento de seus 

direitos e a valorização da figura feminina nos contextos socioculturais.  

Nos versos de Manoel de Barros, a mulher é descrita de várias 

maneiras. Pode-se perceber a grande variedade de figuras ali apresentadas, 

com características próprias e bem peculiares: algumas mulheres do povo, 

outras, descendentes da escravidão, mulheres pescadoras, mulheres donas de 

casa, mulheres mães, mulheres namoradas. Enfim, exemplos práticos do 

cotidiano feminino - isso não quer dizer que elas não sejam fortes ou lutadoras.  

No poema “Obrar”, uma figura feminina contrasta com definições 

comuns. Essa postura descrita representa a mudança da visão que se tinha 

sobre as mulheres. Essa representação é descrita na figura da avó, alguém 

que está além da ordem social configurada. O eu lírico explica: “minha avó era 

transgressora” (BARROS, 2008, p. 23), e essa transgressão representa a 

maturidade. O eu lírico esclarece: “Eu tive vontade de rir porque a vó 

contrariava os ensinos do pai.”  

 Eis o surgimento, nos primeiros poemas das “Memórias Inventadas”,  

de uma mulher forte e lutadora, a mulher que perpassa a ideologia de então,  e 

aparece na antítese da avó forte e precursora de outras, tanto na poesia, 

quanto na expressividade real.  
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2.2 IMAGENS-MULHERES 

Nesse ponto a vida era um afago! 

Manoel de Barros 

 

 Manoel de Barros inicia a publicação da série Memórias Inventadas, no 

ano de 2004. Assim, ele apresenta ao público as infâncias  – sendo A primeira 

Infância (2004), A segunda infância (2006) e a Terceira infância (2008).  

O poeta abre as Memórias com o verso “Tudo o que não invento é 

falso”. Ele lança mão da invencionice para alertar o leitor de suas memórias 

sobre o desconcerto, a invencionice e o passado, em versos enganosamente 

simples, com criações e invenções poéticas de uma leveza singular. Manoel 

constrói imagens mentais que se (re)constroem na mente de quem lê suas 

memórias.   Para que o passado esteja presente, há que invocá-lo, em prosa 

ou verso, e, “para evocar o passado em forma de imagem, é preciso poder 

abstrair-se da ação presente, é preciso saber dar valor ao inútil, é preciso 

querer sonhar” (BERGSON, 1999, p. 90). 

A leitura dos poemas transcende a realidade presente do leitor. Há 

momentos de riso e de estranheza, momentos de sonho e fantasia, de alegria e 

amor, além de reflexões. Acima de tudo, o livro apresenta uma estética 

simples, com significações profundas, múltiplas e salpicada por neologismos. 

Suttana   explica que:  

 

a imagem poética só se faz porque é ela uma voz da natureza. 
A multiplicidade de significações que libera traz para perto  a 
linguagem das coisas, deixa que falem na palavra porque as 
inclui na própria linguagem. Assim, o poema é um ato que 
supre a distância entre o ser falante e o mundo significativo. 
(SUTTANA, 2009, p. 40). 

 

 A construção de imagens torna os poemas ricos em imaginação14 e 

lirismo.  Algumas mulheres são ornamentadas por detalhes mais profundos – 

física e psicologicamente, como a figura da avó, que é apresentada como 

alguém além de seu tempo, e o elogio é inevitável, no poema “Obrar”, quando 

escreve “Minha avó, ela era transgressora.” (BARROS, 2008, p. 23), ou  o 

exemplo das moças trapezistas, mulheres nuas, descritas fisicamente ao 

                                                           
14

 Nas palavras de BARTHES “Nosso objetivo é chegar a conceber, a imaginar, a viver o plural, 
a abertura das significâncias.” (BARTHES, 2001, p. 305). 
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serem observadas, no poema “Circo”, quando o eu lírico menino escreve que 

“elas ficavam nuas e se trocavam/ As trapezistas tinham uma aranha escura 

acima da/ virilha.[...] Que elas tinham um corte no meio e podiam/ ser negras 

ou ruivas (BARROS, 2008, p. 151) – enquanto que outras mulheres são 

apresentadas em versos breves, mas não menos importantes,  enriquecendo 

assim a poesia e a participação feminina tão constante nas Memórias 

Inventadas, como no poema “Corumbá Revisitada”, quando simplesmente 

colocam-se  as mulheres na rotina, no correr do tempo, que não passa tão 

rápido,  ao registrar que “Há canoas embicadas e mulheres destripando peixes” 

(BARROS, 2008, p. 139).  

As lembranças construídas, através das figuras femininas,  perpassam,  

também, as construções mentais do leitor, e a poética liberta, por meio dos 

versos e da subjetividade, as imagens-mulheres.  

Vera Teixeira Aguiar explica que 

 

podemos fazer uma distinção entre o pensamento dirigido, que 
segue as leis da lógica da linguagem verbal, quer dizer, sua 
gramática, e o não dirigido, que, ao contrário, se funda nos 
sonhos, nas fantasias e nas vivências do mundo interior. 
(AGUIAR, 2004, p. 28) 
 

As imagens-mulheres percorrem as três infâncias do eu lírico e as elas 

estão assim apresentadas e/ou distribuídas:  

Primeira Infância: a avó, a mãe, e a negra Pombada.   

Segunda Infância: a namorada indiana, a velha paraguaia Nhá Velina Cuê, Ana 

Belona, a mãe, a namorada que via errado.  

Terceira Infância: a mãe, mulheres destripando peixes, as trapezistas do circo. 

 Nota-se a presença do maior número de poemas que citam figuras 

femininas na Segunda Infância. As análises demonstrarão as características e 

o olhar do eu lírico para cada uma delas. A priori, observa-se que o papel que 

elas desempenham é de transformação do olhar e no olhar. Assim, as 

mulheres preenchem o percurso e demonstram força e beleza. Os resquícios 

da postura masculina e da revolução feminina transparecem, já que os papéis 

desempenhados pelas mulheres correspondem a modelos sociais: a avó, a 

mãe, as namoradas e as mulheres populares. Do zelo doméstico ao cuidado 

com o marido e os filhos, da transgressão e do ensino, da namorada à 
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prostituta, desfilam constantemente nas linhas,  virtudes, harmonia e família 

espelham a vaidade, a sexualidade e a curiosidade. Isso pode ser evidenciado 

no poema  “Cabeludinho”,  nos versos “[...] minha avó entendia de regências 

verbais. Ela falava de serio”. (BARROS, 2009, p. 41). Aqui, a avó representa 

conhecimento e ensino, transposto também pelo respeito à figura da mulher 

mais velha.  

Em “Achadouros”, surge a  representação da mulher popular, da mulher 

que reflete e tem sua voz valorizada, e o eu lírico descreve sua importância ao 

dizer que  “Aquilo que a negra Pombada, remanescente de escravos do Recife, 

nos constava” (BARROS, 2008, p. 59). Nos versos, pode-se inferir a seriedade 

e o respeito pelo que é dito por essa mulher , dando-lhe voz através das 

histórias, pois “Pombada contava aos meninos[...]”(BARROS, 2009, p. 59) e 

suas narrativas confirmavam o que se ouvia dos causos sobre tesouros 

escondidos em buracos. 

 Levanta-se a namorada, no poema “Um olhar”, no qual a vaidade e o 

conhecimento são evidenciados, ao explicar nas linhas poéticas: “Eu tive uma 

namorada que via errado. [...] Não era um defeito físico falou o diagnóstico. 

Induziu/ que poderia ser uma disfunção da alma. Mas ela/ falou que ciência não 

tem lógica.” (BARROS, 2009, p. 103). Percebe-se que ver “errado” não era 

uma sentença de rejeição e sim de apreciação pela mulher atrás do olhar. Esse 

poema será analisado, de forma pormenorizadas, adiante.  

As imagens-mulheres não são caracterizadas como loiras ou morenas, 

altas ou baixa, gordas ou magras, e sim mulheres-mulheres, com traços 

particulares, dos quais o eu lírico se apropria e usa palavras para compô-las, 

tornando-as breves musas.  

O poeta usa as palavras para a composição da imagem.   Aguiar explica 

que o poeta (e poetas – grifo nosso) busca as palavras e seu poder de 

construção mental das imagens e  

 

aposta na força da poesia para expressar [...] o que pensa e 
sente em relação ao mundo. [...] Exploradas em sua função 
poética, as palavras são vivas e visíveis, não passamos por 
elas distraidamente, em busca de um significado que está fora 
delas em um contexto referencial definido. Elas são o sentido. 
 (AGUIAR, 2004, p. 68) 
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A autora recorre à metáfora da carpintaria, ao dizer que “Se na 

linguagem verbal a função poética é aquela que desvela o trabalho das 

combinações de palavras, nas outras linguagens, a atenção com a carpintaria e 

sua matéria, configura essa função.” (AGUIAR, 2004, p. 71-71). Nesse sentido, 

Waleska Martins explica que  

 

A poética de Manoel de Barros não fala da coisa em si. Ela 
aniquila o objeto para aproximá-lo de sua essência, elevando a 
linguagem ao status de indispensável. Não expõe o discurso 
poético à naturalidade da expressão. No discurso poético 
manoelino, a dessubstancialização ou a desconstrução 
desenvolve uma ruptura com a primeira existência da própria 
linguagem, proporcionando uma (re)significação do 
entendimento narrativo (MARTINS, p. 186). 

 

 

2.3 ESSAS MULHERES EM OUTROS VERSOS 

“Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada; 

mas quando não desejo contar nada, faço poesia.” 

Manoel de Barros 

 

As mulheres estão presentes na obra de Manoel de Barros desde os 

primeiros versos do autor. Para este estudo foram selecionadas figuras 

emblemáticas para uma breve análise, já que as mulheres que serão 

evidenciadas estão na obra Memórias Inventadas. 

  Em seu livro inicial, Poemas concebidos sem pecado, o eu lírico 

apresenta, como ingredientes do poema “Cabeludinho”, figuras femininas. Uma 

dessas figuras é a avó, Nhanhá, presença recorrente nas Memórias Inventadas 

e que aparece no poema com suas facetas de cuidadora, amorosa e 

preocupada. 

 

- Vai desremelar esse olho, menino! 
- Vai cortar esse cabelão, menino! 
Eram os gritos de Nhanhá.  
(BARROS, 2013, p. 11). 

 

 Nesse fragmento, a avó mostra sua faceta cuidadora e grita com o neto, 

pensando em seu aspecto estético. Os ensinos são descritos, aos gritos. Isso 

não o torna menos influenciado ou desatento. Na sequência do poema, a avó 
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se entristece com a partida do menino para o colégio. Essa emoção é 

demonstrada pelo eu lírico quando diz que  

 

Havia no casarão umas velhas consolando Nhanhá 
Que chorava feito uma desmanchada 
- Ele há de voltar ajuizado 
- Home-de-bem, se Deus quiser (BARROS, 2013, p. 13). 

 

Outra figura que pode representar o feminino no início da obra do autor é 

a figura da menina, que também aparece nos versos de “Cabeludinho” como 

fonte de algo novo, é como se a meninice dela  representasse o  rompimento 

com a rotina, e o eu lírico aponta as reinas, as reclamações,  o ficar reinando 

da pequena.  Nos versos abaixo, pode-se perceber essa novidade: 

 

Um dia deu de olho com a menina 
Com a menina que ficou reinando 
Na sua meninice 
 
Dela sempre trazia novidades: 
- Em seus joelhos pousavam mansos cardeais... 
Está com um leicenço bem na polpa 
Quase que pedi o carnegão pra isca de rubafo... 
 
Dela sempre trazia novidades: 
- A ladeira falou pro caminhão “pode me 
Descer de motor parado, benzinho...” 
Era o pai dela no guidão. (BARROS, 2013, p. 11-12). 

 

Figuras que comporão as  Memórias inventadas e que já transitaram em 

“Cabeludinho” são a avó,  a dona da pensão e sua filha. Essa última representa 

sua iniciação sexual (e que será descrita nas análises individuais), e também 

transparece nos versos a linguagem do cotidiano: 

 

Êta mundão 
Moça bonita 
Cavalo bão 
Este quarto de pensão  
E a dona da pensão  
Sem contar a paisagem da janela que é de se entrar de soneto 
E o problema sexual que, me disseram, sem roupa 
Alinhada não resolve. (BARROS, 2013, p. 14). 
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A linguagem é simples e musical, o que para Waleska Martins,  

representa a “aproximação de uma linguagem popular e o forte apelo ao 

linguajar cotidiano, o falado e o expresso pelo povo (MARTINS, p. 179). 

Outras mulheres que aparecem no livro inicial de Manoel de Barros  

figuram em versos que se aproximam do falar, do narrar.  Algumas serão 

retomadas nas análises das Memórias inventadas. O eu lírico apresenta duas 

delas de forma bem contundentes e deixa transparecer a rotina familiar e da 

própria comunidade. A primeira faz parte do poema “O escrínio” e é 

apresentada como Negra Margarida, a cuidadora dos afazeres domésticos, da 

avó e do menino.  

 

Hoje eu sei que escrínio é coisa relacionada 
Com joia, cofre de bugigangas... 
[...] 
Escrínio entretanto era a Negra Margarida 
Boa que nem mulher de santo casto: 
Nhanhá mijava na rede porque brincou com fogo de dia 
- Mijo de veia não disaparta nosso amor, né benzinho? 
- Yes! 
Um dia Nhanhá Gertrudes fazia bolo de arroz. 
Negra Margarida socava pilão. 
E eu nem sei o que fazia mesmo. 
Veio um negro risonho e disse sem perder o riso: 
- Vãobora comigo, negra? (BARROS, 2013, p. 18)  

 

A outra figura que parece é Maria-pelego-preto, a moça que despertava 

o interesse e a curiosidade pela abundância de pelos na virilha e por esse 

motivo era objeto de exploração. Os versos do poema “Maria-pelego-preto” 

traduzem o olhar do menino-eu lírico: 

 

Maria-pelego-preto, moça de 18 anos, era abundante de pelos 
no pente. 
A gente pagava para ver o fenômeno. 
A moça cobria o rosto com um lençol branco e deixava 
Para fora só o pelego preto que se espalhava quase 
Até pra cima do umbigo. 
Era uma romaria chimite! 
Na porta o pai entrevado recebendo as entradas... 
Um senhor respeitável disse que aquilo era um indignidade 
E um desrespeito às instituições da família e da Pátria! 
Mas parece que era fome (BARROS, 2013, p. 19). 
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Pode-se observar que o eu lírico não apresenta um viés preconceituoso 

em relação à Maria-pelego-preto, ao relatar que ela recebia pessoas em casa 

para observar seu corpo. O pai entrevado cobrava pelas olhadinhas dos 

meninos e de quem mais tivesse interesse na moça. Percebe-se também a 

subserviência dela em relação ao contexto, mesmo quando o respeitado 

senhor mostra indignação. A fome era maior que qualquer juízo de valor 

expresso dentro daquela circunstância.  Para Waleska Martins,  

 

O poeta se apoderou do discurso crítico, mas sem o 
engajamento político-pedagógico da época, demonstra a 
condição submetida à moça e revela extrema sensibilidade 
diante do fato. [...] A narrativa Maria-pelego-preto está contida 
na série “Postais da cidade”. Ironia que critica a cidade de 
Corumbá, antes principal rota do comércio no centro-oeste e 
promessa de progresso, e no contexto da obra, declínio 
exposto nas bocas “babilíngues” (MARTINS, p. 179). 

 

 

Em seu primeiro livro, Poemas concebidos sem pecado, Manoel de 

Barros valoriza as figuras femininas, a partir de um eu lírico que observa, 

constrói narrativas e, ao mesmo tempo, livra-se de rótulos e preconceitos ao 

descrevê-las. Esse eu poemático revela a figura das mulheres com o olhar de 

menino, aquele que ainda está em construção e apresenta-se livre das 

possíveis mazelas sociais.  
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3  ESSAS MULHERES INVENTADAS 

“- De que vale casa sem ter mulher amada dentro?” 

Manoel de Barros 

 

Nas Memórias Inventadas de Manoel de Barros, a figura feminina 

transita pelas três infâncias. O próprio autor afirma que suas memórias são 

inventadas: nada é o que parece, ou o que se lê! E isso também se refere  às 

mulheres. São imaginadas e construídas pelo poeta do pantanal.  

 

 

3.1 A MÃE 

 

Uma figura emblemática, que transita constantemente pelos versos, nas 

linhas e entrelinhas -  é a mãe, não sendo ela a primeira a ser citada na ordem 

dos poemas apresentados. A mãe do eu lírico aparece inicialmente, na primeira 

infância, no poema “Fraseador”: 

 

Hoje eu completei oitenta e cinco. O poeta nasceu de treze. 
Naquela ocasião escrevi uma carta aos meus pais, 
Que moravam na fazenda, contando o que eu já decidira 
Ser no meu futuro. 
Que eu queria era ser fraseador. 
Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe 
inclinou a cabeça. Eu queria ser fraseador e não doutor.  
Então, o meu irmão mais velho perguntou:  
mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? 
Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu 
irmão insistiu: mas se fraseador não bota mantimento em casa, 
nós temos que botar uma enxada na mão desse menino 
 para ele deixar de variar. A mãe baixou a cabeça um pouco 
mais. O pai continuou meio vago. Mas não botou enxada 
(BARROS, 2008, p. 39). 

 
 

O eu lírico inicia o poema informando que contabiliza oitenta e cinco 

anos. Nesse evento, suas lembranças o levam para um momento especial em 

que a figura da mulher-mãe está retratada com uma postura de possível 

submissão quando se lê que “Minha mãe inclinou a cabeça.” Na discussão 

apresentada pelo eu lírico, a conversa narrada pela memória trazida à tona, 

versava sobre o eu lírico se tornar ou não doutor. A escolha fora apesentada 

por um menino de treze anos, rememorada por um homem já envelhecido. 
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Suas memórias são desencavadas e transcritas de forma segura.  Ao inclinar a 

cabeça, nesse primeiro momento, parece haver um acanhamento da mãe. 

Esse abaixamento de cabeça poder ser remetido ao fato da mãe conhecer o 

filho e saber que este não mudaria de postura.  

Na continuidade poética, não há confirmação da mãe como uma figura 

submissa, mas sim de alguém que abaixa a cabeça, aparentemente de forma 

silenciosa e empática, sem o desejo de discussão. A cabeça da mãe, mulher 

dona da casa, emblema de afetividade, se inclina. Esse inclinar expressa o 

mundo que acontece em seu interior.  Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 

(2016, p. 152) apresentam a cabeça como um microcosmo, fazendo referência 

ao formato esférico. O sentimento da mãe é expresso pelo gesto que se 

confirma quando “a mãe baixou a cabeça um pouco mais” (BARROS, 2008, 

p.39). A julgar pela presença feminina em todas as infâncias, a submissão é 

descartada, pois o pai também “continuou meio vago”. O universo materno é 

assaltado por dúvidas e apreensões que são expostas fisicamente a partir de 

acanhamentos, posturas físicas e movimentos. Para Chevalier e Gheerbrant, 

(2016, p.151), a cabeça simboliza “o espírito manifestado, em relação ao corpo, 

que é uma manifestação da matéria.” A reação física da mãe traduziu os 

sentimentos conflituosos que ela experimentou em seu interior, após leitura e a 

constatação da firmeza e os  propósitos do eu lírico, descritos em carta 

endereçada à família, (percebe-se que a leitura é feita na presença de todos: 

pai, mãe e irmão) transparecem na mãe como um sentimento paradoxal: 

conhece os dois filhos. Assim, considerar alguém com treze anos, firmemente 

convicto de suas atitudes e desejos,  é desafiador, mas isso não representa 

surpresa para ela.  

Essa mulher conhece as características do filho mais jovem. Ao receber 

a carta – configuração da decisão – a mãe inclina a cabeça. Ela parece prever 

a contrariedade do irmão – pois conhece muito bem este mais velho – que se 

declara imediatamente contrário à vontade do irmão. Há uma diferença de 

sentido nos verbos que são conjugados nesses fragmentos: inclinar e baixar. O 

primeiro mostra o efeito de inclinação para a aceitação – a mãe apresenta-se 

sensível à escolha e até acessível. Após a manifestação insistente do irmão, 

ela demonstra um sinal de derrota, já que essa postura (corporal) demonstra a 

derrota culpável (CHEVALIER E GHEERBRANT 2016), ou seja, sua 
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sensibilidade a condena. A mãe, ao final da discussão, sabe que seu filho 

poeta será confrontado pelo irmão e pela sociedade, já que “ser fraseador não 

bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão desse 

menino pra ele deixar de variar” (BARROS, 2008). Esse variar com que o irmão 

acusa o eu lírico não é novo para a mãe, já que seus devaneios são reflexos 

das vontades do eu lírico.  

Outros aspectos marcam a presença, a sensibilidade e cultura da mãe 

no poema “Sobre sucatas”. Nos versos do poema, encontra-se o relato da 

mudança de espaço físico: do interior para morar na cidade. A mãe corrige e 

ensina o menino, ajudando-o em seus estranhamentos. Pode-se verificar essa 

atitude nos versos abaixo: 

 

Isso porque a gente foi criada em lugar onde não tinha 
brinquedo fabricado. 
Isto porque a gente havia que fabricar os nossos brinquedos: 
eram boizinhos de osso, bola de meia, automóveis de lata. 
Também a gente fazia de conta que sapo é bois de cela e 
viajava de sapo. Outra era ouvir nas conchas as origens do 
mundo. 
Estranhei muito quando, mais tarde, precisei de morar na 
cidade. Na cidade, um dia, contei para minha mãe que vira na 
Praça um homem montado no cavalo de pedra a mostrar uma 
faca comprida para o alto. Minha mãe corrigiu que não era uma 
faca, era uma espada. E que o homem era um herói da nossa 
história.  
[...] 
Para mim aqueles homens em cima da pedra eram sucatas. 
Seriam sucata da história. Porque eu achava que uma vez no 
vento esse homens seriam como trastes, como qualquer 
pedaço de camisa nos ventos. 
[...] 
Só o que não vira sucata é ave, árvore, rã, pedra. [...] 
Peço desculpas por cometer essa verdade. 
(BARROS, 2008, p. 63).  

 

O eu lírico relata um momento de ruptura e novos olhares.  Ele 

apresenta à mãe seu espanto diante da figura histórica, enquanto tira suas 

próprias conclusões sobre a estátua: “vira na Praça um homem montado no 

cavalo de pedra a mostrar uma faca comprida para o alto.” A mãe discorda e o 

corrige. Nas  palavras dela, há força e confiança para a mudança de conceitos, 

que nem sempre são assimilados pelo eu lírico que deixa perceptível sua 

opinião: “Para mim aqueles homens eram sucata”. O conhecimento não é 
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desprezado.  O homem montado no cavalo de pedra torna-se, pela correção da 

mãe, o herói. Ao se deparar com as novidades da cidade, é na figura da mãe 

que as dúvidas são sanadas. O conhecimento demonstrado pela mãe fez com 

que o eu lírico crescesse culturalmente. Nesse ponto, o autor traz à tona a 

mulher que tem conhecimento e acesso à educação.  

Não é possível comprovar nos versos seu grau de escolaridade, por 

outro lado, pode-se inferir que ela respeita a história e seus símbolos, ou seja,  

nota-se a presença de uma mulher que não desconhece a cultura local.   

Em outro poema “Gramática do povo Guató” da segunda infância, 

Manoel apresenta a mãe como alguém que se preocupa com os demais, com 

pessoas fora de sua família. Ela aparece em um verso apenas no  poema, mas 

é descrita pela ação de bondade. Em uma situação de aproximação de alguém 

embriagado, o bêbado não é desprezado pelo menino. No poema, o eu lírico 

valoriza as histórias e a linguagem expressas pelo Bugre. Os versos estão 

assim apresentados: 

 

Rogaciano era índio Guató. Mas eu o conheci na 
condição de bugre (Bugre é índio desaldeiado, 
pois não?) Ele andava pelas ruas de Corumbá 
bêbedo e sujo de catar papel por um gole 
de pinga no bar Nhana. De tarde esfarrapado e 
 com fome se encostava à parede da casa. A mãe 
fez um prato de comida e eu levei para Rogaciano. 
Ficamos a conversar. Ele ria pelas gengivas e  
mandava pra dentro feijão com arroz (BARROS, 2008, p. 91 – 
grifo nosso). 

 

Ajudar o índio e preocupar-se com sua fome compreendeu uma atitude 

que promoveu no eu lírico um olhar para as necessidades alheias. A mãe 

alimentou o índio pelas mãos do filho.   

Essa mesma mãe passeia em outro poema: “Tempo”.  Nos versos, o eu 

lírico retoma a formação familiar e o papel da mãe nessa organização.  

 
[...]  
Agora nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe e todos moramos 
no rancho de palha perto da aguada. O rancho não 
tinha frente nem fundo. O mato chegava perto, quase  
roçava nas palhas. A mãe cozinhava, lavava e costurava 
para nós. O pai passava o seu dia passando arame 
nos postes de cerca. A gente brincava no terreiro de 
cangar sapo, capar gafanhoto e fazer morrinhos de 
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areia. Às vezes aparecia no mato com a sua 
língua fininha um lagarto. E ali ficava cubando. 
Por barulho de nossa fala o lagarto sumia no mato, 
folhava. A mãe jogava lenha nos quatis e bugios 
que queriam roubar nossa comida. Nesse tempo a gente 
era quando criança. Quem é quando criança a natureza nos 
mistura com as suas árvores, com as suas águas, com o olho 
azul do céu. 

 ( BARROS, 2008, p. 113 – grifo nosso) 

 

Essa forma de contar o tempo, a partir dos verbos presentes nas 

expressões “nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe e todos moramos no rancho 

de palha perto da aguada” e “o mato chegava”, “a mãe cozinhava, lavava, 

costurava para nós”, denuncia uma forte ideia de continuidade e 

expressividade.  No poema, a presença dos advérbios agora  - com o qual  o 

eu lírico se constrói  criança junto da  mãe, e ela é descrita  como aquela que 

organizava e cuidava da casa e dos filhos – e do advérbio quando, que 

segundo o eu lírico “mandava em nós”, e permitia a todos ser o “que 

quisessem”, demonstram a condição de ser e sentir-se  criança, pois  “nesse 

tempo a gente era quando crianças” .  

O texto transparece uma mulher que se mostra ocupada constantemente 

com a rotina do marido (que ficava fora, cuidado dos afazeres pesados) e dos 

filhos. Para as crianças, segundo o eu lírico, a casa era um rancho simples que 

a mãe mantinha limpo. É importante observar que o eu lírico explica que a 

“mãe cozinha, lavava e costurava para nós.” Confirmando assim, a leitura da 

mulher dona de casa. Aquela que faz tudo em casa e pela sua família, no que 

diz respeito aos afazeres tidos como femininos. Em momento algum, o eu lírico 

declara ter colaborado com a labuta da mãe, demonstrando sutilmente uma 

forma de educar meninos para os afazeres masculinos.  

 As brincadeiras com os irmãos eram habituais e quando se sentiam 

ameaçados, era a mãe – e não o pai, que os defendia com paus de lenha. É 

possível ler nas entrelinhas do poema que a presença e as atitudes da mãe 

eram eficientes  aos desafios relatados pelo eu poemático, como expresso em 

“A mãe jogava lenha nos quatis e nos bugios que queriam roubar nossa 

comida.”  A mãe  é transcrita como forte e corajosa, defendendo seu espaço, 

sua casa e seus filhos.  
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Na Terceira Infância, a mãe é retomada. O poema “O menino que 

ganhou um rio” expressa um lirismo profundo, cercado de delicadezas e 

conhecimento da mãe pelos desejos e destinos dos filhos. Apresenta-se, 

assim, uma visionária. 

 

Minha mãe me deu um rio. 
Era dia de meu aniversário e ela não sabia 
o que me presentear. 
Fazia tempo que os mascates não passavam 
naquele lugar esquecido. 
Se o mascate passasse a minha mãe compraria 
rapadura 
Ou bolachinha para me dar. 
Mas como o mascate não passaria o mascate, minha mãe me 
deu um rio. 
Era o mesmo rio que passava atrás de casa. 
Eu estimei o presente mais do que fosse uma 
rapadura do mascate. 
Meu irmão ficou magoado porque ele gostava 
do igual aos outros. 
A mãe prometeu que no aniversário do meu 
irmão 
Ela iria dar uma árvore para ele. 
Uma que fosse coberta de pássaros. 
Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera ao 
meu irmão 
E achei legal. 
Os pássaros ficam durante o dia nas margens 
do meu rio 
E de noite iriam dormir na árvore do 
meu irmão. 
Meu irmão me provocava assim: a minha árvore 
deu flores lindas em setembro. 
E o seu rio não dá flores! 
Eu respondia que a árvore dele não dava  
piraputanga. 
Era verdade, mas o que nos unia demais eram 
Os banhos nus no rio entre pássaros.  
Nesse ponto a vida era um afago! (BARROS, 2008, p. 135). 
 
 

 Árvores e rios constituíam o universo do eu lírico. Já na primeira 

infância, o eu lírico deixa claro o desejo do irmão mais velho para com as 

coisas da terra. Para este, a enxada é extremamente importante – é usada com 

o objetivo de por comida na mesa.  A presença forte da mãe é acrescida da 

atitude correta no momento de escolher os símbolos de aniversário. Para o eu 

lírico, a mãe deu um rio já que “era meu aniversário e ela não sabia o que me 

presentear.”  Ela teria dado outra coisa, se pudesse, já que “fazia tempo que os 
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mascates não passavam naquele lugar esquecido. Se o mascate passasse a 

minha mãe compraria rapadura”, mas conhecedora dos desejos individuais de 

seus filhos, a simbologia no presente entregue, refere-se  metaforicamente, ao 

modo de como  os vê e reforça o quanto os conhece. Assim, o eu lírico 

descreve por que ganhou este presente: “como não passara o mascate, minha 

mãe me deu um rio.” Assim, explica que “A mãe prometeu que no aniversário 

do meu irmão/Ela iria dar uma árvore para ele.” Ao presentear o aniversariante, 

a sensibilidade da mãe garante o presente ao outro filho.  

A figura do rio representa a corrente da vida. Sendo parte da 

composição dos poemas na última das infâncias, apresenta-se assim, o 

destino, “a descida da corrente em direção ao oceano, o remontar do curso das 

águas, uma travessia de uma margem à outra” (CHEVALIER E GEERBRANT 

2016, p. 780). O eu lírico fraseador não poderia estar fixado, enraizado. A 

revelação do movimento do rio é a metáfora do menino que não quer ser 

doutor de nada. Sendo assim, ganhar um rio da mãe é como um passaporte, 

uma dádiva de liberdade, uma forma de reconhecimento. 

Árvore remete à raiz, a fixação, firmeza de decisão. Ela também é  

 

Símbolo da vida em perpétua evolução e em ascensão para o 
céu, ela evoca todo o simbolismo da verticalidade [...] serve 
também para simbolizar o aspecto cíclico da evolução cósmica: 
morte e regeneração. Sobretudo as frondosas evocam um 
ciclo, pois se despojam e tornam-se a cobrir-se de folhas todos 
os anos (CHEVALIER E GHEERBRANT, 2016, p. 84). 

 

Dessa forma, nota-se que a mãe presenteia o filho com a representação 

de seu olhar para o filho: as raízes e a renovação são palavras que o seguirão, 

refletindo as características do menino. Este filho precisa de chão, de terra, de 

raízes. Diferentemente do outro, seu ideal é a fazenda, a segurança e a família.  

A árvore evoca a presença de pássaros, que envolvem o rio e a árvore, 

juntamente com os meninos. Percebe-se que as aves são uma constante nos 

poemas barreanos, e aqui, apresentam-se como complementos ao rio e à 

árvore: 

 

Ela iria dar uma árvore para ele. 
Uma que fosse coberta de pássaros. 
Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera ao 
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meu irmão 
E achei legal. 
Os pássaros ficam durante o dia nas margens 
do meu rio 
E de noite iriam dormir na árvore do 
meu irmão (BARROS, 2008, p. 135). 

 

Os pássaros simbolizam estados de alma, estados espirituais 

(CHEVALIER E GHEERBRANT, 2016). A presença deles no poema cercam os 

momentos de força e vida e, geralmente, são ligados ao dia e à noite – esta, 

referindo-se ao momento da idade adulta e aquele ao momento da infância. Ou 

seja, na infância, a liberdade de voar até o rio, com seu curso sem fim, e na 

velhice, assegurar-se da certeza do espírito no local seguro, enraizado e firme. 

O irmão ajudou o eu lírico a ser poeta em tempo integral.  

A mãe demonstra saber o que acontece no espírito dos filhos. E quando 

o eu lírico afirma que “Ela iria dar uma árvore para ele./ Uma que fosse coberta 

de pássaros” (BARROS, 2009) deixa claro que entende as escolhas e 

metaforiza seus destinos com elementos que são concretos e significativos.  

A imagem da mãe retorna nos relatos do cotidiano: A brincadeira é 

atravessada por sua presença e mostra a “mãe sendo mãe” de meninos. No 

poema “Peraltagem”, a confirmação dessa rotina. 

 

O canto distante da sariema encompridava a 
tarde. 
E porque a tarde ficasse mais comprida a gente 
sumia dentro dela. 
E quando o grito da mãe nos alcançava a gente 
já estava do outro lado do rio. 
O pai nos chamou pelo berrante. 
Na volta fomos encostando pelas paredes da casa pé 
ante pé. 
Com receio de um carão do pai. 
[...]  
Mas não apanhamos nem. 
E nem levamos carão nem 
A mãe só que falou que eu iria viver leso 
fazendo essas coisas. 
O pai completou: ele precisa de ver outras 
coisas além de ficar ouvindo só o canto dos 
pássaros. 
E a mãe disse mais: esse menino vai passar 
a vida enfiando água nos espeto! 
Foi quase (BARROS, 2008, p. 141).  
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Nos versos, a mãe alcança os filhos com seu chamado, seu grito. A 

sequência apresenta o descumprimento da ordem. O grito da mãe está 

associado ao momento de retornar a casa. Embora não pareça, o grito é um 

evento que simboliza alegria e confirmação de vida (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 2016). Para o eu lírico, a proximidade da mãe, mesmo que 

distante, parecia o conforto de sua presença e o desafio da desobediência. Na 

sequência, o retorno é feito às escondidas, pois o eu lírico expressa que “Na 

volta fomos encostando pelas paredes da casa pé ante pé” o que confirma a 

descompostura diante do grito/chamado da mãe. Na continuidade, a figura 

materna volta a se manifestar, quando afirma que o eu lírico “iria viver 

leso/fazendo essas coisas.” E o eu lírico completa a fala de uma mãe que 

pretende deixar bem claro o que prenunciou: “esse menino vai passar/ a vida 

enfiando água no espeto!” . Assim, ela decreta o jeito impossível e até inútil do 

filho agir, demonstrando preocupação materna.  Observa-se o desagrado e a 

humanidade da mãe através das palavras: ela evidencia o que não deseja para 

seus filhos. Agripina Alvarez Ferreira, no Dicionário de Imagens, Símbolos, 

Mitos, Termos e Conceitos Bacherladianos (a partir de agora DISMTCB), 

expressa que “a água simboliza a vida e a morte [...]  e  a imagem literária da 

água, segundo Bachelard, „revela um determinismo imaginário‟” (ALVAREZ 

FERREIRA, 2013, p. 13). 

A figura materna é retomada, ainda, no poema “Delírios”, em que o eu 

poemático explica suas “aparições” adolescentes e como as guarda em um 

caderno. A mãe conhece o fazer poético do filho, seus pensamentos e até seus 

conceitos, mas precisa intervir para que este entenda sua posição na 

sociedade: 

 

Eu estava encostado na manhã como se um pássaro 
À toa estivesse encostado na manhã. Me veio uma 
Aparição: via a tarde correndo atrás de um 
cachorro. Eu teria 14 anos. Essa aparição deve 
Ter vindo de minhas origens. Porque nem me lembro 
De ter visto nenhum cachorro a correr de uma tarde. 
Mas tomei notas desses delírios. Esses  
delírios irracionais da imaginação fazem mais 
bela a nossa linguagem. Tomei nota desse delírio 
Em meu caderno de frases. Àquele tempo eu já guardava 
delírios. Tive outra visão naquele mês. Mas preciso 
 antes contar as circunstâncias. Eu exercia um 
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 pedaço da minha infância encostado à parede da  
cozinha no quintal de casa. Lá eu brincava de cangar sapos. 
Havia muitos sapos atrás da cozinha. 
A gente bem se entendia. Eu reparava que os sapos 
têm o couro das costas bem parecido com o chão. 
Além de que eram do chão e encardidos. Um  
dia eu falei pra mãe: Sapo é um pedaço de chão 
que pula. A mãe disse que eu estava meio variado. 
Que sapo não é pedaço de chão. Só se fosse no 
meu delírio. Isso até eu sabia, mas me representava 
que o sapo é um pedaço de chão que pula.  
 (BARROS, 2008, p. 147 – sublinhados na publicação).  

 

Os versos apresentam a confissão do eu lírico sobre seus delírios que 

são registrados não só na imaginação, mas também em versos ao declarar  

que “tomei nota desse delírio em meu caderno de frases” e que eles, mesmo 

irracionais,  “fazem mais bela a nossa linguagem.”   

Apresenta-se, nesse poema, uma mulher-mãe-cúmplice dos delírios-

versos do filho e confirma isso ao ouvir dela as palavras descritas  “Que sapo 

não é pedaço de chão. Só se fosse no/ meu delírio.” Para a mãe, variado é 

diferente de delírio. Em sua sabedoria, ela pretende mostrar que, afirmar certas 

coisas pode ser desconsideração e desconhecimento da realidade e posição 

social, mas que seus delírios-versos, guardados no caderno,  são conhecidos e 

respeitados por ela. Dentro dos delírios poéticos tudo é possível. 

Gaston Bachelard explica que a infância e o devaneio perpassam a 

solidão. Nos versos do poema, o eu lírico apresenta-se sozinho em seus 

momentos de delírio. Para o autor, 

 

É assim, que nas suas solidões, desde que se torna dona de 
seus devaneios, a criança conhece a ventura de sonhar, que 
será mais tarde a ventura dos poetas. Como não sentir que há 
comunicação entre a nossa solidão de sonhador e as solidões 
da infância? E não é à toa que, num devaneio tranquilo, 
seguimos muitas vezes a inclinação que nos restitui às nossas 
solidões de infância (BACHELARD, 1988, p. 94). 

 

O autor cerca-se do conceito de solidão agregado à infância e as 

lembranças como pano de fundo para a produção poética, e tanto a criança 

quanto o poeta são passíveis de sentir solidão ou solidões. Assim, ele  engloba 

o ser-criança, a infância, em um aspecto geral e ao mesmo tempo restrito, já 
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que nem todos são poetas, mas todos foram crianças, trazendo em si, as 

infâncias que ainda estão presentificadas nas memórias.  

 Nesse momento, o relatado nas Memórias Inventadas, a solidão, a 

proximidade e a possibilidade de ser taxado de louco, faz com que a mãe 

assegure ao eu lírico a diferença citada nas palavras, pois no delírio, essa 

proximidade com a loucura, é a representação do ser poeta (BACHELARD, 

1988 ) e também o paradoxo da razão, já que a loucura/delírio foge às normas 

sociais,  afirma então  que “nada parece mais louco do que a sabedoria para 

aquele que não conhece outra regra que o bom-senso.” Dito isto, a presença e 

a sabedoria da mãe assevera a função do filho eu-lírico-poeta: no caderno dos 

delírios, nos versos do caderno de frases, qualquer possibilidade existe, até 

mesmo a tarde e a manhã serem personificadas como em “Eu estava 

encostado na manhã” e “Vi a tarde correndo atrás de um cachorro”. Para 

Bachelard, permanece na alma humana um núcleo de infância sempre vivo, 

que “oculta para os outros, disfarçada em histórias quando a contamos, mas 

que só tem um ser real nos seus instantes de iluminação – ou seja, nos 

instantes de sua existência poética.” (BACHELARD, 1988, p. 96).  

Esse conhecimento dos delírios do eu lírico pelo viés materno é 

representado ainda no poema “Soberania”. A imaginação criativa é acentuada 

na jovem idade que permeiam os versos:  

 

Naquele dia, no meio do jantar, eu contei que 
tentara pegar na bunda do vento – mas o rabo 
do vento escorregava muito e eu não consegui 
pegar. Eu teria sete anos. A mãe fez um sorriso 
carinhoso para mim e não me disse nada. Meus irmãos 
deram gaitadas me gozando. O pai ficou preocupado 
e disse que tivera um vareio da imaginação. 
Mas que esses vareios acabariam com os estudos. 
E me mandou estudar em livros. Eu vim.  
[...] 
E dei pra estudar pra frente. Aprendi a teoria 
Das ideias e da razão pura. Especulei filósofos e 
Até cheguei aos eruditos. Aos homens de grande saber. 
Achei que os eruditos nas suas altas 
Abstrações se esqueciam das coisas simples da terra. 
[...] Botei 
Um pouco de inocência na erudição. 
 (BARROS, 2008, p. 153). 
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Dois elementos apresentados nos versos estão ligados à figura da mãe: 

o sorriso carinhoso e o silêncio. Diante da falta de compreensão dos irmãos, 

que agem com gozação e do pai, que age com preocupação, a mulher é 

descrita como carinhosa e compreensiva – mais de uma vez constatado nos 

muitos poemas. Nas palavras do eu lírico, “A mãe fez um sorriso carinhoso 

para mim e não disse nada” caracteriza-se e materializa-se o silêncio. Para 

Chevalier e Gheerbrant (2016), significa o envolvimento com grandes 

acontecimentos e dá grandeza às coisas, sendo também representação de 

prelúdio, ou seja, um marco inicial, um começo. Pode-se supor que a mãe 

emudeceu, mas se assim fosse, o sorriso carinhoso estaria descartado, já que 

para Chevalier e Gheerbrant (2016), emudecer tem significados muito 

diferentes, como por exemplo, o impedimento, obstrução, ocultar grandes 

eventos e bloqueios. Essas significações não se aplicam ao sentimento do eu 

lírico na referência que faz à figura materna.  

Para Agripina Alvares Ferreira, o silêncio 

 

Não tem voz, não fala, mas diz uma imensidão que é preciso 
decifrar com a grandeza e a profundidade de que um ser 
tonificado pelos sonhos é capaz de fazê-lo. O silêncio é 
captado na solidão de instantes inefáveis e irrepetíveis. O 
silêncio penetra no ser humano fazendo-o vibrar, cantar, 
sonhar, falar.[...] o silêncio fala mais alto que qualquer voz ou 
som que se expande no universo (ALVARES FERREIRA, 
2013, p. 180).  
 

Assim, a mãe diz muito mais em seu estado silencioso do que se 

gritasse aos quatro ventos seus pensamentos sobre o momento.  

Dentro das brincadeiras, o eu lírico apresenta momentos da infância em 

que descreve seus devaneios, ao tentar “pegar na bunda do vento” e não 

conseguiu, já que “ o rabo do vento escorregava”. A figura materna está ligada 

à imaginação dos filhos. Ao contar, confia na mãe e não parece surpreender-se 

com a reação do pai e dos irmãos. Ao sorrir carinhosamente, ela atesta sua 

posição diante da circunstância: reconhece o filho, seus modos e manias e o 

ama. Seu silêncio evidencia a aceitação e a admiração, transcritas nas 

palavras do eu lírico: “a mãe fez um sorriso/ carinhoso para mim e não disse 

nada”.  
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Este é o último poema com a presença da mãe e também o último 

poema das Memórias Inventadas. A primeira mulher a ser citada nas Memórias 

Inventadas é a avó. A última e mais constante nas lembranças é a mãe. A 

explicação pode ser ilustrada pelas palavras de Chevalier e Gheerbrant (2016, 

p.580 ) “a mãe simboliza a sublimação mais perfeita do instinto e a harmonia 

mais profunda do amor.”  

A mãe representada nos versos das Memórias Inventadas de Manoel de 

Barros, apresenta o perfil das mulheres que constituíram uma infância 

protegida, acolhida e extremamente gentil para seus filhos. Apesar da aparente 

fragilidade, a mulher presente nas linhas poéticas é forte, dedicada e 

inteligente. Em muitos momentos, deixa de lado o perfil da “mãe-boa” e age 

com firmeza. Ela entrega-se ao convívio familiar a aos afazeres cotidianos do 

interior, refletidos nos versos.  Essa mulher, trazida à tona pelo eu lírico, 

constrói-se em torno de um menino-adolescente-adulto que observa, convive e 

interage nas linhas da infância e da adolescência. Representa a mulher que 

conhece a história, aspectos da ciência e têm consciência dos filhos que a 

rodeiam. A mãe, nas Memórias Inventadas, é mãe-mulher-feminina. 

 

3.2 A AVÓ 

 

A presença e a construção da figura da avó estão restritas ao ambiente 

familiar nas memórias de Manoel de Barros. Apesar de ser apresentada em 

apenas dois poemas, representa uma mulher à frente de seu tempo e também 

uma conselheira, companheira e cúmplice do eu lírico. A avó parece ler o 

mundo como uma criança e posiciona-se de forma inesperada e heroica. No 

poema “Obrar”, o eu lírico é surpreendido e ensinado nas coisas mais simples 

e verdadeiras: 

 

Naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de minha 
avó, eu obrei. 
Minha avó nem ralhou. 
[...] 
Obrar seria o mesmo que cacarar. 
[...] 
Eu só obrei no pé de roseira da minha avó. 
Mas ela não ralhou nem. 
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Ela disse que as roseiras estavam carecendo de esterco 
orgânico. 
E que as obras trazem força e beleza às flores. 
A avó então quis aproveitar o feito para ensinar que o cago não 
é uma 
coisa desprezível. 
Eu tinha vontade de rir porque a vó contrariava os  
ensinos do pai. 
Minha avó, ela era transgressora. 
[...] 
Daí que também a vó me ensinou a não desprezar as coisas 
desprezíveis 
E nem os seres desprezados (BARROS, 2009, p. 23). 

 

A mulher que se constrói nessas memórias é aquela que não vê as 

coisas como são apresentadas dentro das convenções sociais, pois em um 

evento, do qual o eu lírico imaginou uma punição, sentiu segurança e afeto. Ele 

esperava um castigo, “Mas ela não ralhou nem”. Essa presença, que para a 

maioria representa a comodidade ou o final da jornada, está distante do 

estereótipo da velhinha rodeada por gatos e agulhas de tricô. 

É evidente a postura da avó: favorável ao eu-lírico e contraria  tradições 

e costumes, que se constroem dentro da formação familiar. A figura dessa 

mulher mais velha – avó – representa uma contradição e remete o eu lírico a 

uma reflexão bem humorada quando diz que “tinha vontade de rir porque a vó 

contrariava os/ ensinos do pai.” Pode-se perceber que as regras eram definidas 

pela figura masculina – o pai.  

Ao relatar esse episódio, a força da mulher que se apresenta é 

demonstrada pelas atitudes, notadamente valorizadas pelo eu lírico menino. 

Quebrar as regras parecia ser coisa de meninos, nunca de adultos, muito 

menos de mulheres. Quanto mais os “ensinos do pai.” O patriarcalismo parece 

ameaçado e isso diverte.  O eu lírico percebe que se tornou um descobridor de 

transgressões e um cúmplice silencioso, pois carrega a mensagem no verso 

que resume essa mulher: “Minha avó, ela era transgressora.”  

Outro aspecto apresentado no poema, referindo-se a ela, é constatação 

da vida, da simplicidade e da importância das coisas “desimportantes”, 

conceituadas por todos como desprezíveis. Os ensinamentos percebidos pelo 

menino-eu-lírico transmitem a valorização, a aceitação e o olhar novo ao que 

parece invisível. Um momento de necessidade fisiológica, concretizado junto às 

rosas, poderia ser causador de uma grave punição por parte dos adultos, 
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principalmente pelo pai. Para a vó era algo natural, pois assim “as obras trazem 

força e beleza às flores.”, afinal de contas, com toda a sabedoria que só a 

maturidade pode trazer, é capaz de “aproveitar o feito para ensinar que o cago 

não é uma/ coisa desprezível.” A avó não era uma pessoa adulta. Ela era uma 

pessoa que via o mundo como o eu lírico passou a ver: com olhos de amor. A 

maturidade, eufemismo da velhice, é para Chevalier e Gheerbrant “um sinal de 

sabedoria e de virtude”, amarrados ao que se trata de “ um longo acúmulo de 

experiência e reflexão” (2016, p. 934).  

  No poema, os versos “Naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de 

minha/ avó, eu obrei.” As roseiras (rosas) remetem ao que Chevalier e 

Gheerbrant (2016, p. 789) apresentam como “um símbolo de amor e mais 

ainda do dom do amor, do amor mais puro.”  

Essa herança de experiências e conhecimentos é percebida em outro 

poema do Manoel – “O apanhador de desperdícios” – no qual se percebe os 

ensinamentos descritos nos versos: 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 
Não gosto das palavras 
Fatigadas de informar. 
Dou mais respeito 
Às que vivem de barriga no chão 
Tipo água pedra sapo. 
Entendo bem o sotaque das águas. 
Dou respeito às coisas desimportantes. 
Prezo insetos mais que aviões. 
[...] 
Sou um apanhador de desperdícios:  
Amo os restos  
[...] 
Só uso a palavra para compor meus silêncios. 
(BARROS, 2008, p. 45 - grifos nossos) 

 

O eu lírico traz consigo o que vivenciou na infância, assimila o valor 

pelas coisas simples, ensinados pela avó. E a marca foi tão latente, que se 

estendeu pelas memórias destinadas aos relatos da vida adulta, pois afirma 

que dá “respeito às coisas desimportantes.” 

Em outro momento das memórias, no poema “Cabeludinho”,  o eu lírico 

já não se apresenta criança e sim, adolescente:  
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Quando a vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos 
amigos: 
Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela 
disse  que  
eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava 
de ateu.  
Como quem dissesse no Carnaval: aquele menino está 
fantasiado de palhaço. Minha vó entendia de regências verbais. 
Ela falava de sério. 
Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada 
podia fazer 
de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu acho que 
buscar a  
beleza nas palavras é uma solenidade de amor. 
[...] 
Aprendi nessas férias a 
brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. 
 (BARROS, 2008, p. 41). 

 

A figura da avó é mais uma vez amarrada à transgressão. Agora é uma 

quebra na regência verbal que faz da avó alguém inesquecível: “Ele foi estudar 

no Rio e voltou de ateu.” E confirma isso,  ao dizer que “aquela preposição 

deslocada podia fazer de uma informação um chiste.” Não só essa mostra da  

personalidade feminina é validada, como também o interesse em que os 

amigos conhecessem o neto, já que o eu lírico inicia as linhas poéticas,  

lembrando desses detalhes:  “Quando a vó me recebeu nas férias, ela me 

apresentou aos amigos.”  Era evidente que demonstrasse prazer em recebê-lo, 

mesmo com suas novas “leituras” já que fora apresentado da seguinte maneira: 

“Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu.” As mudanças que 

transpareceram no jovem, eram aceitas e explicáveis para a avó.  

Outro aspecto importante no poema refere-se ao tom encontrado e nas 

entrelinhas do poema, afinal ao ser exposto aos amigos da avó, assim que 

chega à casa dela, o menino “Cabeludinho” precisava ser explicado e o 

momento era de esclarecimentos: o menino não era o mesmo, transformara-se 

assim que fora estudar na cidade. O tom da avó era contrário ao que fora 

identificado pelos interlocutores – os amigos dela -  como é percebido quando 

da leitura dos versos: “ ela me apresentou aos amigos: este é o meu neto” e  

“Ela falava a sério. Mas todo-mundo riu.”  O neto-eu-lírico conhecia o tom da 

avó. Sua forma de expressar-se e quando tinha verdades na fala, 

diferentemente dos que apenas ouviam e não liam suas palavras.  
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Essas reflexões demonstram o grau de relacionamento com a avó. Ou 

seja, as memórias do eu lírico demonstravam todos os sinais da intimidade, 

conhecimento e crítica da situação.  Mais uma vez, os momentos da infância 

são resgatados e transcritos pelas memórias inventadas.  

Outro aspecto observado nas linhas do poema, diz respeito ao 

movimento e crescimento linguístico do jovem eu lírico: “minha avó entendia de 

regências verbais. [...] Porque aquela preposição deslocada podia fazer da 

informação um chiste.” Ou seja, o empréstimo linguístico garantiu conforto 

diante da situação e o eu lírico sentiu-se mais seguro. A avó trouxe crítica e 

carinho: um paradoxo familiar e afetivo.  

A aprendizagem do eu lírico para sua vida continua nesses encontros, 

traduzida nos verso “Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que 

trabalhar com elas.” E essa aprendizagem é retomada no poema 

“Brincadeiras”: 

 

No quintal a gente gostava de brincar com palavras 
Mais do que de bicicleta. 
Principalmente porque ninguém possuía bicicleta. 
A gente brincava de palavras descomparadas. Tipo assim: 
O céu tem três letras 
O sol tem três letras 
O inseto é maior 
O que parece um despropósito 
Para nós não era despropósito. 
Porque o inseto tem seis letras e o sol só tem três 
Logo o inseto é maior. (Aqui entrava a lógica?) 
[...] 
Mais alto do que eu só Deus e os passarinhos. 
A dúvida era saber se Deus também avoava 
Ou se Ele está em toda parte como a mãe ensinava. 
(BARROS, 2008, p. 47). 

 

O eu lírico retoma seus momentos de infância e adolescência, por meio 

das lembranças do quintal e dos eventos linguístico/vocabulares. Nesse 

poema, evidencia-se a importância das coisas desimportantes e também a 

brincadeira com as palavras, tão presentes nos princípios aprendidos com a 

avó, presente nas linhas: “No quintal a gente gostava de brincar com palavras”, 

“A gente brincava de palavras descomparadas.”, “O céu tem três letras”, “O sol 

tem três letras”, “o inseto é maior”. Nesses versos, o menor é considerado 

maior e mais importante.  
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Ainda no poema “Brincadeiras”, a figura materna é retomada como 

relevante para a construção da religiosidade, pois na dúvida sobre  “se Deus 

também avoava” a lembrança evidencia seus ensinamentos, quando o eu lírico 

afirma que “Ele está em toda parte como a mãe ensinava.” 

A mulher - composição da avó - representa mais do que uma figura 

familiar, ela  é a comprovação de que as mulheres de Manoel são mais fortes, 

inteligentes e marcantes do que parecem inicialmente, se a priori, partir-se de 

uma leitura superficial. Elas são fundamentais na formação dos poemas e das 

lembranças, assim como  nos momentos importantes e “desimportantes” da 

infância, adolescência e juventude do menino-eu-lírico-poeta. Ela representa a 

matriarca, a mulher que vê e antevê o menino, a mulher mais velha, respeitada, 

de personalidade divergente das outras “senhoras mais velhas”, do tempo das 

memórias inventadas, observadas por um eu lírico em formação.  

 

 

4 DA AFETIVIDADE À SENSUALIDADE 

“ Musa pegou no meu braço. 

 Apertou. Fiquei excitadinho pra mulher.” 

Manoel de Barros 

 

Outras mulheres, além da mãe e da avó – representantes do núcleo 

familiar, presentes nas Memórias Inventadas, povoam as lembranças e o 

imaginário do eu lírico. As experiências afetivas, sensuais e sexuais são 

descritas em poemas que estão na Segunda Infância e na Terceira Infância. 

São figuras que transcendem os espaços definidos e o tempo cronológico.  

 

4.1 AS TRAPEZISTAS 

 

Para que haja uma organização cronológica, optou-se por apresentá-las 

por esse viés, e não como aparecem na sequência dos poemas. As primeiras 

experiências com o sexo feminino, fora no circuito familiar, são relatadas no 

poema “Circo”, no qual percebe-se a apresentação de um encontro com as 

mulheres e  ocorre após uma breve reflexão sobre transgressão. Mais uma 

vez, o eu lírico aponta a palavra transgressão ligada a mulheres (o termo foi 
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utilizado em sua variação, como adjetivo: transgressora -  a avó – analisada 

anteriormente). 

 

Nunca achei que fosse uma transgressão furar circo. 
Ainda porque a gente não sabia o que era aquela 
Palavra. Achávamos que transgressão imitava 
 a traquinagem. Mas ela não tinha essa imitagem. 
Transgressão era uma proibição seguida de cadeia. 
Algum tempo depois li uma crônica do grande Rubem Braga na  
Qual ele contava que ficara indignado com uma placa no jardim 
Do seu bairro onde estava escrito: É proibido pisar na grama. 
Braga viu-se castrado em sua liberdade e pisou na grama. 

       [...] 
Mas a gente furava circo assim mesmo. Na ignorância. 
Partia que éramos em cinco. 
Quatro guris de seis anos e o Clóvis,  
Nosso comandante, com doze anos. Clóvis seria o 
 professor de as coisas que a gente não sabia. 
Partiu que naquele dia furamos a lona do circo 
Bem no camarim dos artistas. Ficamos arregalados 
De alma e olho. E o  Clóvis se deliciava de olhar 
As trapezistas. Elas ficavam nuas e se trocavam. 
As trapezistas tinham uma aranha escura acima da 
Virilha. O Clóvis logo ensinou sobre as 
Aranhas. Que elas tinham um corte no meio e podiam 
Ser negras ou ruivas. Contou-nos o Clóvis que ele 
Tomava banho com a tia dele todos os dias. E que 
 a aranha dela era enorme que as outras. Depois 
ele perguntou-nos se sabíamos  por que as mulheres 
não mandam urina longe, a distância? A gente não 
sabia. E o professor nos ensinou. É porque elas 
não tem cano. Era só uma questão de cano! A gente 
aprendeu (BARROS, 2008, p. 151 – grifo nosso). 

 

O eu lírico rememora um momento em que teria seis anos: meninos do 

interior que saem juntos para aventuras, muitas delas condenáveis pelos 

adultos e pelo senso de ética social e familiar, como por exemplo, “furar circo”.  

Ao iniciar a leitura do texto, observa-se a falta de intimidade dos cinco meninos 

mais novos com a nudez feminina: “Ficamos arregalados de alma e olho.”  

 Nesse episódio, a nudez é transcrita como conjunto de sentimentos e 

sensações: susto, curiosidade, medo, mudança e aprendizagem, já que “Clóvis 

seria o professor de as coisas que a gente não sabia.” Essa postura do eu lírico 

não desmerece o gênero feminino, nem o menino por trás da aventura. O eu 

poemático não esclarece se as trapezistas sabiam ou não da presença dos 
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meninos na lona do circo, mas declara que todas “Elas ficavam nuas e se 

trocavam.”  

Até os seis anos, aparentemente os meninos não tiveram nenhum 

contato visual com a nudez das mulheres. Era só a imaginação que os movia. 

As mulheres do círculo familiar mantinham uma reserva segura, já que 

nenhuma evidência comprova o contrário: a mãe e avó – já citadas neste 

trabalho - são apresentadas sem nenhuma conotação sensual ou erótica.  

Outro aspecto relevante é a presença de um menino mais velho, que “logo nos 

ensinou sobre as aranhas.” Nesse poema, a figura feminina é alvo de 

curiosidade e motivação para desenvolvimento e alimento da curiosidade. A 

diferença, para o eu lírico, dá-se pelo viés da anatomia. Aos seis anos, a 

diferença física é mais importante que o despertar sexual, salvo para Clóvis, 

que “tomava banho com a tia todos os dias” e conta essas proezas aos 

meninos menores, dando detalhes da anatomia da tia,  quando diz que “a 

aranha dela era enorme que as outras.” Ou seja, era um menino com 

experiência para comparar os corpos da tia com o  das trapezistas que se 

trocavam nos camarins.   

Manoel inicia os versos apresentando a transgressão, justificada pela 

proibição, a qual Chevalier e Gheerbrant (2016) asseveram que  “simbolizará a 

consciência moral[...] e funciona como um aguilhão. Mas ela não se realiza 

senão no nível da razão, da liberdade e do dom de si.” Esse “furar o circo” foi 

um divisor de águas frente ao medo e a curiosidade, compensado pela nudez a 

que foram apresentados naquele momento, sem deixar de enfatizar que o 

professor “o Clóvis se deliciava de olhar as trapezistas” . Esse olhar com prazer 

é descrito pelos olhos do eu lírico que lembra (e inventa) a situação. Chevalier 

e Gheerbrant (2016) acrescentam que “o olho (olhar) é às vezes utilizado como 

símbolo do conjunto das percepções exteriores, e não apenas da visão.” Para 

Alvarez Ferreira ( 2013, p.15) a alma “ está ligada ao imaginário” e o olhar pode 

“captar uma realidade visível, invisível, profunda e infinita” (2013, p. 139),  

transformando o fato em emoção e imaginação. 

O menino-professor aparentemente, já fora submetido às delícias visuais 

da nudez, e ensinado sobre elas. Chevalier destaca que “o simbolismo do nu 

desenvolve-se em duas direções: a da pureza física, moral, intelectual, 

espiritual e a da vaidade lasciva, provocante, desarmando o espírito em 
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benefício da matéria e dos sentidos” (2016, p. 645). Assim, o olhar dos dois 

meninos – eu lírico e Clóvis – veem o nu de formas diferentes, pois a novidade 

é acrescida de conhecimento quando Clóvis narra “que ele tomava banho com 

a tia dele todos os dias.”   

A palavra aranha não causa estranhamento ao ser referente do corpo da 

mulher, de suas partes mais íntimas e a sexualidade, pois essa expressão foi 

(e ainda é) usada por muitos, como definição das partes íntimas femininas. 

Para Chevalier e Gheerbrant (2016), a aranha representa “um conteúdo sexual 

latente”, apresentado aos meninos de maneira formal pelo professor das coisas 

desconhecidas. Assim como aprendeu, Clóvis repassa e perpetua essa 

definição-comparação, zoomorfização feminina. 

O eu lírico não deprecia as mulheres trapezistas com palavras 

pejorativas, mas explora a nudez dela como fato novo e aprendizado iniciado 

do conhecimento sobre o feminino.   Para os anos da infância, a ingenuidade,  

frente à sexualidade é quebrada,  pois o episódio modificou a alma do eu lírico, 

que a partir desse evento “aprendeu as coisas que não sabia”. 

 O termo “aranha” representa a feminilidade, a parte proibida da mulher, 

o que está escondido, e o “cano”, a representação da masculinidade, da 

diferença física entre homens e mulheres, ainda assim, termos metafóricos que 

podem ser citados entre os meninos.  

As mulheres não têm nomes nem rostos – são do circo – apenas são 

descritas pela sua arte: trapezistas.  Parece que não há o critério de proteção à 

imagem das moças, já que estão no circo e para os meninos do poema, se 

tornaram figuras públicas. Essa invasão de privacidade incute neles uma 

aventura, uma transgressão, que jamais seria possível com sua mãe ou avó, 

salvo para Clóvis – em relação à tia.  

As trapezistas usam o trapézio para suas apresentações artísticas e no 

encantamento de quem aprecia seus movimentos no ar. Amarrada à definição 

de Chevalier e Gheerbrant (2016), essa figura, o trapézio,  é comparada a “uma 

impressão de não-acabamento, de irregularidade ou fracasso.” A concepção 

sobre a feminilidade e a visão dos aspectos físicos dos meninos sofreram 

modificações. Já não há segredos embaixo “das saias”, que eles desconheçam 

e as dificuldades de entender essas anatomias geram questionamentos, e isso 

é evidenciado quando Clóvis “perguntou-nos se sabíamos por que as mulheres 
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não mandam urina longe, a distância?”  Para Chevalier e Gheerbrant (2016), o 

trapézio, se transposto para o plano físico, resume-se na percepção de uma 

certa dificuldade.  

Vale ressaltar a presença da tia de Clóvis, mas a informação é unilateral. 

O eu lírico não opina ou dá pistas a esse respeito. Existe a constatação da 

intimidade do menino com a tia diariamente, pois “ele tomava banho com a tia 

dele todos os dias.” O banho é tido como “o primeiro dos ritos que sancionam a 

grandes etapas da vida, em especial o nascimento, a puberdade e a morte”. 

(CEVALIER E GHEERBRANT, 2016, p. 119). Sendo fator de rito, aos doze 

anos tomar banho com a tia pode ser uma forma de iniciação sexual. A tia 

apresentada pelo eu lírico, nos versos, não tem a idade ou aparência etária 

definida. Em muitas circunstâncias, seja pela localização geográfica, pela falta 

de vizinhos e oportunidades de encontros, os meninos e meninas tiveram 

iniciação com pessoas do círculo familiar. Essa mulher representa o início do 

homem-Clóvis.  

As trapezistas representam a mulher-novidade nas Memórias 

Inventadas: são desconhecidas, importantes na construção da sexualidade e 

da descrição física diante do olhar do eu lírico.  

 

 

4.2  A NAMORADA INDIANA 

Outra figura que transita nos versos de Manoel de Barros é a namorada 

indiana. No poema “Estreante”, a experiência do eu lírico é descrita em seu 

grau mais alto grau de erotismo, dentro das Memórias Inventadas: 

 

Fui morar numa pensão na rua do Catete. 
A dona era viúva e buliçosa 
E tinha uma filha que dava pancas. 
Ela abatia. 
Ela deixava a aporta do banheiro meio aberta 
E isso me abatia. 
Eu teria 15 anos e ela 25. 
Ela me ensinava: 
Precisa não afobar. 
Precisa ser bem animal. 
Como um cavalo. Nobremente.  
Usar o desorgulho dos animais.  
Morder lamber cheirar fugir voltar arrodear 
lamber beijar cheirar fugir voltar 
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Até. 
Nobremente. Como os animais. 
Isso eu aprendi com a minha namorada indiana. 
Ela me ensinava com unguentos 
Passava unguentos passava unguentos passava unguentos. 
Dizia que era um ato religioso foder. 
Que era preciso adornar os desejos com unguento. 
E passava unguento e passava unguento. 
Só depois que adornava bem ela queria. 
Pregava que fazer amor é uma eucaristia. 
Que era uma comunhão. 
E a gente comungava o Pão dos Anjos.  
(BARROS, 2008, p. 71). 

 

No poema “Circo”, o eu lírico confessa ter apenas seis anos quando os 

fatos narrados nos versos aconteceram no camarim das trapezistas.  A 

iniciação sexual, propriamente dita, acontece aos 15 anos e os versos 

apresentam detalhes bastante contundentes.  

Inicialmente, verifica-se a presença da viúva buliçosa, ou seja, uma 

mulher inquieta, turbulenta, mãe da namorada indiana. Essa descrição da viúva 

demonstra um adolescente bastante ardente e que, nos versos seguintes, se 

mostra sexualmente abatido, prostrado diante da mulher indiana, que é 

apresentada como “minha namorada indiana.” 

A iniciação sexual é descrita com requintes e detalhes eróticos e 

passionais, referendando a iniciação com ardor. Essa mulher inventada é como 

um presente para o adolescente efervescente e destemido que não se 

importava – até mesmo pela falta de experiência – em fazer exatamente o que 

lhe era ensinado, pois fica bem claro que era o que acontecia, quando eu lírico 

esclarece que “Ela me ensinava/Precisa não afobar/ Precisa ser bem animal.”   

Nada nas linhas do poema representa violência ou negação e o 

momento era compartilhado pelos dois: a namorada e o eu lírico. Mesmo não 

sendo confiável, a memória evidencia satisfação e entrega, quando apresenta 

aspectos ligados à religiosidade e que “fazer amor é uma eucaristia/ Que era 

uma comunhão./ E a gente comungava o Pão dos Anjos.” Para Chevalier  e 

Gheerbrant (2016, p.682 ), o pão “significa a noção de pureza e sacrifício”, e a 

entrega dos namorados funde-se nessas duas significações: a pureza do sexo 

análoga a dos animais, exigida pela namorada e enfatizada nos versos 

“Precisa não afobar/ Precisa ser bem animal/ Como um cavalo/ Nobremente.” 

Aqui não se percebe nenhum lampejo de exagero e sim do “desorgulho dos 
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animais” – a pureza e o instinto deflagrados pelo momento da relação. O 

sacrifício é descrito por Chevalier e Gheerbrant (2016) como “algo sagrado, isto 

é, separado” e essa abnegação/entrega é constatada pela aflição do eu lírico 

ao concordar com as condições e exigências apresentadas a um menino de 

quinze anos, durante o furor sexual, quando declara que “era preciso adornar 

os desejos com um unguento/ E passava unguento e passava unguento/ Só 

depois que adornava bem ela queria.” A sequência e a repetição da expressão 

“passava... passava...” deixam claro a ânsia e a angústia do desejo pueril. 

O rito sexual é comparado ao rito eucarístico, religioso e no qual não há 

pecado. Para Chevalier e Gheerbrant (2016), a “união sexual simboliza a busca 

da unidade, da diminuição da tensão, a realização plena do ser.” Dito isso, 

pode-se afirmar que a tensão inicial e a realização do eu lírico eram plenos. A 

mulher – representação da iniciação sexual – tira o peso dos conceitos de 

pecado e de profano, integrando o eu lírico à satisfação física e aparentemente 

sentimental. 

Outra face apresentada nesse poema diz respeito à aprendizagem. As 

mulheres sempre ensinaram algo ao eu lírico. A mãe, a avó, as trapezistas (no 

contexto dos poemas) e agora, a namorada. Isso é claro nos versos que dizem 

que “Ela me ensinava: Precisa não afobar/ Ela me ensinava com unguentos.” 

Em nenhum momento as lembranças do eu lírico são contrárias a qualquer tipo 

de ensino. Pelo contrário, os relatos deixados nas linhas dos poemas são de 

alguém que aprendeu e que não se esqueceu das lições apresentadas, afinal 

ele declara “Isso eu aprendi com minha namorada indiana.”  (BARROS, 2008). 

Não há nenhuma crítica aos momentos com as mulheres que construíram o 

homem-eu-lírico e sua sexualidade.   A lição da namorada indiana é a calma e 

a plenitude do ato sexual, ao determinar os momentos com ela  e a  compará-

los à nobreza de um cavalo, instintivo e dedicado.   

A figura do cavalo remonta à mitologia, em seus aspectos mais 

consideráveis e seu papel pode ser ligado às práticas dionisíacas de orgias, de 

“posse e iniciação” (CHEVALIER E GHEERBRANT, 2016, p. 204), ou seja, o 

cavalo tão nobre, citado pela namorada indiana é descrito por Chevalier como 

o ser que “instrui o homem, ou seja, a intuição esclarece a razão. O cavalo 

ensina os segredos, conduz-se de maneira justa” e representa ainda “a 

juventude e a vitalidade triunfal.” (CHEVALIER E GHEERBRANT, 2016, p. 204) 



100 
 

A mulher por trás da namora indiana é conhecedora dos segredos 

sexuais e os apresenta ao jovem sem apelar para omissões ou fingimentos. Ao 

contrário: ela apresenta a sexualidade de forma pedagógica e prazerosa, 

desenhando no menino, o homem que será em seu desenvolvimento sexual.  

 

4.3 A NAMORADA QUE VIA ERRADO 

Outro destaque feminino nas memórias Inventadas de Manoel de Barros 

é a namorada. Ela não se apresenta com nome ou idade. No entanto, verifica-

se que a moça era do interior. No poema “Um Olhar”, os aspectos descritos 

nos versos distanciam-se da conotação sexual relatada no poema “Estreante”,  

e brincam com as significações: 

 

Eu tive uma namorada que via errado. O que ela 
Via não era uma garça na beira do rio. O que ela 
Via era um rio na beira da garça. Ela despraticava 
As normas. Dizia que seu avesso era mais visível  
Do que um poste. Com ela as coisas tinham que 
 mudar de comportamento. Aliás, a moça me contou uma vez 
que tinha encontros diários com suas contradições. 
Acho que essa frequência nos desencontros ajudava 
O seu ver oblíquo. Falou por acréscimo que ela 
Não contemplava as paisagens. Que eram as paisagens que a 
contemplavam. Chegou de ir no oculista. Não 
 era um defeito físico falou o diagnóstico. Induziu 
Que poderia ser uma disfunção da alma. Mas ela 
 falou que a ciência não tem lógica. Porque viver 
não tem lógica - como diria a nossa Lispector. 
[...] 
Também ela quis trocar por duas andorinhas os urubus 
Que avoavam no Ocaso de seu avô. O Ocaso de seu avô  
Tinha virado praga de urubu. Ela queria trocar porque as 
andorinhas eram amoráveis e os urubus 
Eram carniceiros. Ela não tinha certeza se essa  
Troca podia ser feita. O pai falou que verbalmente 
Podia. Que era só despraticar as normas. Achei certo.  
(BARROS, 2008, p. 103). 

 

A namorada que via errado mostra ao eu lírico uma nova forma de olhar 

o mundo, afinal de contas “Ela despraticava as normas”. Esse verso remonta à 

lembrança da transgressão, já que despraticar as normas é transgredir e é ter 

“encontros diários com suas contradições.”  

Quando se lê o poema, pode-se imaginar uma mulher que seja 

estrábica, vesga. Isso é descaracterizado nos versos do poema quando o eu 
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lírico diz que ela “chegou a ir ao oculista. Não era um defeito físico falou o 

diagnóstico.” Em oposição a essa ideia aparece a da disfunção psicológica, e o 

eu lírico observa que “poderia ser uma disfunção da alma.” Para Chevalier e 

Gheerbrant (2016, p.31), a alma “evoca um poder invisível: [...] princípio de vida 

de organização, de ação”. A disfunção da alma remete à loucura , à mania e 

até visionar, o que poderiam ser características da namorada que via errado. 

Essa característica remete à quebra de expectativas dos aspectos psicológicos 

e o equilíbrio social. O que não se pode afirmar, ao ler o poema é  demência ou 

alienação, pois a namorada trocava poeticamente os elementos. O eu lírico 

apresenta essa característica de equilíbrio quando diz que “o que ela via não 

era uma garça na beira do rio. /O que ela via era um rio na beira  de uma 

garça.” (BARROS, 2008). O absurdo não ocorre e as desconstruções são 

possíveis de serem aceitas, já que “ a ciência não tem lógica”, como assevera 

o eu lírico. Assim, essa mulher representa muitas outras que podem ser 

tomadas por lunáticas, alienadas e, principalmente,  despraticantes das 

convenções sociais e relacionais impostas ou de costumes.  

Outro aspecto relevante diz respeito à sensibilidade da moça em relação 

ao belo e ao grotesco, a partir da presença das andorinhas e dos urubus, 

nesses versos: “Também ela quis trocar por duas andorinhas os urubus que 

avoavam no Ocaso de seu avô.” Esse olhar de quem via errado, exprime a 

tristeza pela presença dos urubus ao final da vida do avô, por representar uma 

ave de rapina, e a troca pelas duas andorinhas seria um gesto sensível,   como 

afirma o eu lírico  nos versos em que diz “Ela queria trocar porque as 

andorinhas eram amoráveis e os urubus eram carniceiros.” (BARROS, 2008). 

Para Chevalier e Gheerbrant (2016, p. 51), “o fato é que as andorinhas são da 

primavera as mensageiras” e sua imagem “está ligada a um simbolismo de 

renovação.” A esperança seria renovada através da metáfora desses pássaros, 

a partir do  afastamento da morte (o Ocaso do avô) e a aproximação com a 

vida (as duas andorinhas- afinal uma sozinha não faz verão).  Para que essa 

troca pudesse ser feita, era necessário “despratear as normas” e  a sequência 

da vida, alterar a continuidade para a morte.  

O eu lírico traz nesses versos uma mulher sensível e forte. Mais uma 

das construções femininas das Memórias Inventadas que percorrem os versos 
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e a partir da leitura mais profunda, transcende o que se vê com um olhar 

superficial.  

 

5 MULHERES AO REDOR 

 

O poeta Manoel de Barros trouxe suas memórias dos recantos da 

infância. Ele declara,  no documentário Só dez por cento é mentira15, de forma  

categórica: “Eu só tive infância.” Essa é uma vertente de lembranças e se torna 

presente nas composições e personagens dos poemas. 

Algumas mulheres que fazem parte do cotidiano do menino-eu-lírico são 

transpostas para aos versos das Memórias Inventadas em breves citações, 

mas também são descritas com detalhes e compostas com sensibilidade. 

 

5.1 NEGRA POMBADA 

 

O eu lírico apresenta a mulher negra, que rodeava seu existir de menino, 

nas invencionices de poeta. Do poema “Achadouros”, emerge a Negra 

Pombada, que transmite informação e fatos históricos, sem que se perceba no 

poema - seja nas linhas ou nas entrelinhas -  qualquer viés preconceituoso ou 

de segregação. A negra traz em si significações e credibilidade, a partir das 

quais o eu lírico constrói pensamentos rememorados e divagações presentes.  

 
Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a 
cidade. 
A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre 
que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade 
que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o 
amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre 
maiores do que as outras pedras do mundo.  
Justo pelo motivo da intimidade. Mas o que eu queira dizer 
sobre o nosso quintal é outra coisa.  
Aquilo que a negra Pombada, remanescente de escravos do 
Recife, nos contava. Pombada contava aos meninos e 
Corumbá sobre achadouros. Que eram buracos que os 
holandeses, na sua fuga apressada do Brasil, faziam nos 
quintais para esconder suas moedas de ouro, dentro de 

                                                           
15

 “Só dez por cento é mentira – a desbiografia oficial de Manoel de Barros”  é um documentário 

que apresenta uma “linguagem visual inventiva” sobre o poeta. É composto por entrevistas 
inéditas e depoimentos.  Disponível em http://www.sodez.com.br/o_filme.htm. Acesso em 09 
jan. 2019. 

 

http://www.sodez.com.br/o_filme.htm
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grandes baús de couro. Os baús ficavam cheios de moedas 
dentro daqueles buracos. Mas eu estava a pensar em 
achadouros de infâncias. Se a gente cavar um buraco ao pé da 
goiabeira do quintal, lá estará um guri ensaiando subir na 
goiabeira. Se a gente cavar um buraco ao pé do galinheiro, lá 
estará um guri tentando agarrar no rabo de uma lagartixa. Sou 
hoje um caçador de achadouros da infância. Vou meio 
dementado e enxada às costas a cavar no meu quintal 
vestígios dos meninos que fomos.  (BARROS, 2008, p. 59). 

 

Na construção do poema, o quintal é o ponto de partida – fato comum 

nas Memórias Inventadas – das reflexões do eu lírico.  As memórias guardadas 

por Pombada são compartilhadas com os curiosos meninos que se 

aproximavam dela para ouvir narrativas atraentes – já que ali,  se encontravam 

“os meninos de Corumbá”. Ela fazia questão de contar histórias sobre o 

passado, que por ela é lembrado e reconstruído pelas memórias, tanto 

pessoais quanto históricas.  

O eu lírico esclarece que “Pombada era remanescente de escravos de 

Recife.” Essa mulher representa ainda os resquícios da escravidão. Para 

Chevalier e Gheerbrant (2016, p.633 ) “o que se pode dizer a respeito refere-se 

apenas a um dado psicológico histórico e ao resíduo que foi capaz de deixar no 

subconsciente” e o autor completa que “o negro é o símbolo do escravo 

maltratado e perseguido por donos impiedosos .” O autor ressalta ainda que 

“pode haver racismo inconsciente nessas representações.”  No poema, esse 

fato era contundente e pelas linhas percebe-se que gerava autoridade ao que 

ela afirmava. Essas histórias são conhecidas em vários rincões do Brasil, com 

poucas variações, como por exemplo, a modificação e baús de dinheiro para 

panelas de dinheiro. 

 A sequência de fatos que o eu lírico relembra, contados na época da 

infância por Pombada, despertam nele um novo conceito para esses 

achadouros: “eu estava a pensar em achadouros de infâncias.” Aqui, a 

influência das histórias contadas pela mulher, vira poesia, inspiração e 

devaneios. A afinidade e a credibilidade, que a “remanescente de escravo de 

Recife” transmite ao eu poemático,  são indiscutíveis, e seus “achadouros” se 

tornam matéria-prima para novas significações, sentidos figurados e recheados 

de sentimentalismo,  já que passam de “buracos para esconde moedas de 

ouro” para “achadouros de infâncias”, nos quais são guardadas lembranças do 
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“guri ensaiando subir na goiabeira” ou ainda “um guri tentando agarrar no rabo 

de uma lagartixa.” Segundo Chevalier e Gheerbrant, o ouro “é símbolo de 

renovação” (2016, p. 669) e para Alvarez Ferreira, sua transformação “não se 

vincula a um valor material, mas a um bem espiritual” (2013, p. 145). Assim, 

memória desencadeada e agora construída pelo ouvir dos fatos,  encontra um 

lugar para guardar seus tesouros mais valiosos que o ouro, sob o olhar de um 

menino, que já velho, rememora e segue suas marcas, ao dizer que “Vou 

dementado e enxada às costas a cavar o meu quintal vestígios dos meninos 

que fomos” e Alvarez Ferreira (2013, p.104) afirma que a infância é 

considerada “como um bem (valioso – ênfase nossa) que ficou na lembrança”. 

Pombada é uma figura que assevera o papel da escravidão e, ao mesmo 

tempo, transmite uma ligação afetiva aos versos e à criação de lugares-

inventados-da-memória.  

As memórias Inventadas de Manoel de Barros representam um 

achadouro valioso para descobertas e para a busca do menino que lá está, 

guardado e amparado pela memória. Esse menino-eu-lírico-inventado 

representa os tesouros e os reflexos das lembranças, das vivências e dos 

momentos eternizados, como moedas de ouro transformadas em versos 

preciosos.  

 

5.2 ANA BELONA 

 

Outra figura importante aprece nos versos manoelinos das Memórias 

Inventadas e constrói o um conceito poético para solidão. Ana Belona está 

inserida nas linhas  do poema “Desprezo”:  

 

Desprezo era um lugarejo. Acho que lugar 
desprezado é mais triste do que abandonado. 
Não sei por quê caminhos o mundo me tirou do 
desprezo para este Posto de gasolina na estrada 
que vai para São Paulo. Acho que quase um milagre.  
Quando a gente morava no Desprezo 
ele já era desprezado. Restavam três casas em pé. 
E três famílias com oito guris. Eu era um dos oito guris. 
Agora estou aqui botando gasolina para os potentados. 
Naquele tempo do Desprezo eu queria ser chão, isto ser: 
Para que em mim as árvores crescessem. Para que  
sobre mim as conchas se formassem. Eu queria ser 
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chão no tempo do Desprezo para que sobre mim 
os rios corressem. 
Me lembro que os moradores de Desprezo incluindo os 
oito guris, todos queriam ser aves ou coisas ou novas pessoas. 
Isso quer dizer que os moradores do Desprezo 
queriam ficar livres para outros seres. Até ser chão servia 
como era o meu caso. Ninguém era responsável pelas 
preferências dos outros. Nem isso era uma brincadeira. 
Podia ser um sonho saído do Desprezo.  
Uma senhora de nome Ana Belona queria 
ser árvore para ter gorjeios. Ela falou que não 
queira mais moer solidão. 
Tinha um homem com o olhar sujo de dor 
que catava o cisco mais nobre do lugar 
para construir outra casa. Não sei por quê aquele homem 
com o olhar sujo de dor queria permanecer no Desprezo.  
Eu não sei nada sobre as grandes coisas do mundo, 
mas sobre as pequenas eu sei menos.  
(BARROS, 2008, p. 89). 

 

A ironia que testifica o nome do lugar é massacrante: Desprezo. O eu 

lírico era um dos únicos “oito guris” do lugar e apresenta aquele espaço como 

desprezado e não abandonado, e diz que “lugar desprezado é mais triste do 

que abandonado”. A consciência da tristeza e do abandono remete à solidão 

descrita na alma dos que estavam ali. Eles buscavam transformações em si 

mesmos, para quem sabe “ficar livres para outros seres”, e o eu lírico afirma 

que “nem isso era uma brincadeira.” A seriedade das palavras explica o título e 

o lugar, num paradoxo existencial revelado nos desejos dos moradores, 

quando “todos queriam ser  aves ou coisas ou novas pessoas.” 

A seriedade do tema configura-se ainda, como não poderia deixa de ser, 

na figura feminina: Ana Belona. Ela era “uma senhora que queria ser árvore 

para ter gorjeios.” A figura da árvore aqui é descrita por Chevalier (2016), como 

“a coluna vertebral a sustentar o corpo humano, templo da alma.” Essa árvore 

é a metáfora do crescimento em si mesma, do frutificar, do desenvolvimento. 

Os gorjeios desejados transmitem o desejo de alegria e de apagamento da 

solidão, a busca por uma harmonia inexistente no vazio do lugar.  

Ana Belona é sozinha e triste e “ela falou que não quer mais moer 

solidão” e  a imagem da mulher moradora de Desprezo, vizinha do eu lírico,  

constrói  um sentimento de fuga da realidade para um momento final do 

isolamento de corpo e alma. “Ser árvore” e ouvir novas vozes, deixar-se ser 

morada dos pássaros era seu desejo. A solitária mulher reveste-se de 
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devaneios e sonhos. Para Alvarez Ferreira (2013, p. 57), esse devaneio 

significa ser “ o ponto de partida de alguma coisa do presente ou do passado, 

nasce na solidão (ou desprezo – ênfase nossa) de uma alma”. Por outro lado, a 

consciência de realidade é o que assevera essa experiência feminina. Para 

Chevalier e Gheerbrant (2016, p. 844), “a consciência da realidade se oblitera, 

o sentimento de identidade se aliena e se dissolve”, facilitando assim querer 

“ser árvore.” 

De todos os moradores de Desprezo presentes no poema, o eu lírico cita 

os meninos, um homem com olhar sujo de dor e nomina Ana Belona. Eis aí sua 

importância: seu nome era tão importante quanto sua vontade de modificar sua 

história. Ela representa a força do lugar e a resistência e a imaginação fugidia 

da mulher. 

 

5.3 NHÁ VELINA CUÊ 

 

Assim como a figura da escrava e da vizinha solitária, o eu lírico das 

Memórias Inventadas apresenta a figura da mulher estrangeira, a índia 

paraguaia. Ela está destacada nos versos do poema “Bocó”: 

 

Quando o moço estava a catar caracóis e pedrinhas 
Na beira do rio até duas horas da tarde, ali 
Também Nhá Velina Cuê estava. A velha paraguaia 
De ver aquele moço a catar caracóis na beira do 
Rio até as duas horas da tarde, balançou a cabeça 
De um lado para o outro ao gesto que quem estivesse 
Com pena do moço, e disse a palavra bocó. 
O moço ouviu a palavra bocó e foi para casa correndo 
A ver nos seus trinta e dois dicionários que era ser bocó. 
Achou cerca de nove expressões que sugeriam símiles a tonto. 
E se riu de gostar.  
E separou para ele os nove símiles. Tais: Bocó é sempre 
alguém acrescentado de criança.  
Bocó é uma exceção de árvore. Bocó é um que gosta de 
conversar bobagens profundas com as águas. 
Bocó é aquele que fala sempre com  sotaque de suas origens. 
É sempre obscuro de mosca. É alguém que constrói a casa 
com pouco cisco. 
É um que descobriu que as tardes fazem parte de haver beleza 
Nos pássaros. Bocó é aquele que olhando para o chão enxerga 
um verme sendo-o. 
Bocó é uma espécie de sânie com alvoradas. Foi o que  
O moço colheu em seus trinta e dois dicionários.  
E ele se estimou. 
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(BARROS, 2008, p. 83). 

 

A velha paraguaia é a representação da memória e da presença do 

estrangeiro nos locais da infância inventada do eu lírico. Um aspecto que torna 

esse poema representativo está na mudança da pessoa do discurso. O eu 

poemático aparece em terceira pessoa. A narrativa dos eventos descritos 

mostra que “quando o moço estava a catar caracóis e pedrinhas na beira dor 

rio”, há um afastamento intencional. O eu lírico vislumbra o passado e se 

coloca como “o moço”, ou seja alguém observado e descrito nas lembranças, 

enquanto passa um longo tempo à beira do rio, imerso em seus pensamentos e 

em sua coleta de coisinhas simples do lugar: caracóis e pedrinhas que se 

encontram depositados nas margens do rio.   

Ao olhar “de fora”, o eu lírico propõe os dois, o moço e a velha paraguaia 

como próximos, pois na beira do rio “ali também Nhá Velina Cuê estava.” E ela 

interage com ele. A demonstração de proximidade e interesse na figura da 

paraguaia aparece, quando o eu lírico explica como foi observado por ela: 

assim que vê “aquele moço a catar caracóis na beira do rio até duas horas da 

tarde”, e complementa o sentimento da mulher naquele momento, ao descrever 

que ela “balançou a cabeça de um lado para o outro ao gesto de quem 

estivesse com pena do moço”. A definição para alguém que estava ali, naquela 

hora do dia, “a catar caracóis e conchinhas” foi bocó – título do poema.  

A valorização da palavra é evidenciada pelo eu lírico através da atitude 

expressa pelo moço-eu-lírico quando ele “ouviu a palavra bocó e foi para casa 

correndo”, ou seja, imediatamente precisava decifrar o que Nhá Velina quis 

dizer, e imediatamente ele pesquisou “nos seus trinta e dois dicionários que 

coisa era ser bocó.” O moço curioso não se conteve com uma única definição 

do adjetivo a ele destinado. E “separou para ele os nove símiles”. O que se 

apresenta na sequência é a distância entre tolo, literalmente, e Bocó, a partir 

dali, com definições literárias e com suas licenças poéticas. A palavra é 

explorada e sua significação alterada, a partir dos pensamentos do eu lírico. 

Dentro disso,  Alvarez Ferreira esclarece que 

 

a palavra, de acordo com a etimologia, tem um significado 
nominalista; e na linguagem cotidiana, uma significação 
comum, usual. Mas, potencialmente, tem um valor poético. 



108 
 

Basta que se vincule às coisas e se comece a devanear, para 
que ganhe profundidade e outras imagens brotem (ALVAREZ 
FERREIRA, 2013, p.147). 

 

Nhá Velina transita ainda no poema “Abandono” e o eu lírico apresenta 

outras características dessa mulher. 

 

A gente morava na última casa de uma rua. 
Depois o mato começava. Dois trilheiros entravam pelo mato. 
Um trilheiro dava no rancho de Nhá Velina Cuê que comia 
feijão com arara, quati com abóbora e cobra com mandioca.  
O outro trilheiro esbarrava no rio. 
[...] 
Descobri nesse tempo que os apelidos pegam mais quando 
trovam. 
Depois descobri naquele lugar a palavra abandono. A palavra  
Funcionava dentro e fora das pessoas. Eu não sabia se era 
O lugar que transmitia o abandono às pessoas ou 
Se eram elas que transmitiam o abandono ao lugar. 
Eu conhecia a palavra só de nome. 
[...] 
Todos os seres daquele lugar me pareciam pedidos na terra, 
Bem como esquecidos como um lápis numa península. 
Mas Nhá Velina Cuê me falou: este abandono me protege. 
Acho que esse paradoxo reforça mais a poesia do que a 
verdade. 
(BARROS, 2008, p. 101).  

 

 

A influência do vocabulário de Nhá Velina foi fundamental para esse 

interesse criativo do eu lírico e confirma sua presença respeitada, assim como 

citado na análise da figura negra Pombada.  

A mulher paraguaia morava nas proximidades da casa do eu lírico e isso 

significa que se conheciam e tinham amizade, afinal era sabido que “um 

trilheiro dava no rancho de Nhá Velina Cuê” e são apresentados detalhes de 

seu “cardápio” diferenciado e observado pelo menino quando descreve que 

“Nhá Velina Cuê comia feijão com arara, quati com abóbora e cobra com 

mandioca.” A comprovação da proximidade entre eles está na riqueza de 

detalhes e na forma de legitimá-la.  

A intimidade também é referendada quando a análise do termo 

abandono (ligado ao lugar: Desprezo, já citado na leitura da figura de Ana 

Belona) no momento em que Nhá Velina Cuê abre o coração e diz que “ este 

abandono me protege.” A paraguaia sentia segurança na solidão do lugar e 
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com a presença de poucas pessoas ao redor, contrastando com o que pensa o 

eu poemático,  ao dizer que “todos os seres daquele lugar me pareciam 

perdidos na terra, bem como esquecidos como um lápis numa península.” 

Segundo Alvarez Ferreira (2013, p. 183), “ o ser humano que vai ao fundo das 

coisas, aproximando-se da natureza no silêncio e na solidão, recebendo da 

paisagem circundante os seus eflúvios benfazejos, jamais estará só [...]”. Essa 

é a concretude da segurança no abandono da solidão descrita pela mulher 

paraguaia. 

  A palavra abandono  havia sido descoberta, mas seu significado ainda 

era vago, já que para o eu lírico ela “ funcionava dentro e fora das pessoas” e “ 

declara que “eu conhecia a palavra só de nome”. Mais uma vez a uma palavra 

assenta os devaneios do poeta. No último verso, a poesia é usada como 

afirmação da verdade. Para Alvarez Ferreira (2013, p. 152), “a beleza e o 

encantamento da poesia vêm de uma força profunda que faz as imagens 

brilharem, iluminando o ser e a existência.” Assim também, para a autora, “ a 

poesia nasce no silêncio e na solidão como vontade dizer e, eis que num 

instante inesperado, ela explode” (2013, p.152). A poesia encobre uma verdade 

encontrada nas entrelinhas do poema, já que “esse paradoxo reforça mais a 

poesia do que a verdade.” Sendo assim paradoxal, após a constatação de Nhá 

Velina Cuê, a poesia toma ares de verdade. Alvarez Ferreira explica ainda que 

“a poesia é um instante indescritível [...] bastando-lhe um „simples movimento 

da alma‟ para surgir na consciência em sua pureza e primitividade.” ( 2013, p. 

152). Cabe aqui salientar que o poeta é descrito por Alvarez Ferreira (2012, p. 

155), como “ o sonhador e o criador de mundos fantásticos” e assim “tenta 

dizê-los desautomatizando as palavras com o onirismo da imaginação” e afirma 

ainda que “a poesia tem essa função de despertar e tonificar o ser humano, 

dando-lhe novo alento, nova vida”, nova significação.  

Nhá Velina Cuê constrói a imagem da mulher que se faz ouvir, seja por 

curiosidade, seja por desabafo. Esses momentos aproximam o menino-eu-lírico 

das figuras representativas da infância, nas Memórias Inventadas. 
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5.4 MULHERES-PRESENÇA 

 

No poema “Corumbá revisitada”, o eu lírico volta a sua terra e faz 

descrições bastante pontuais, sem esquecer dos elementos femininos: 

 

A cidade ainda não acordou. O silêncio do lado de 
Fora é mais espesso. Dobrados sobre os escuros 
Dormem os girassóis. Eu estou atoando nas ruas 
Moda moscas sem tino. O sol vem escorado por um 
Bando de andorinhas. Procuro um trilheiro de cabras 
Que antes me levava a um porto de pescadores. 
Me escorrego nas pedras ainda orvalhadas.  
Passa por mim uma brisa com asas de garça.  
 [...]  
o rio está bufando de cheio.  
[...] 
Chego no porto dos Pescadores.  
Há uma canoa embicada e mulheres 
Destripando peixes. Ao lado meninos brincam de canga-pés. 
Das pedras ainda não sumiram os orvalhos. 
[...] 
Procuro meus vestígios nestas areias. Eu bem recebia 
As pétalas de sol em mim. Queria saber o sonho  
Daquelas garças à margem do rio.  
Mas não foi possível. Agora não quero saber mais nada, 
Só quero aperfeiçoar o que não sei. 
(BARROS, 2008, p. 139). 

 

A lembrança do menino está configurada na voz do eu lírico e esse 

apresenta uma visão do eu lírico adulto. Os dois se encontram nos versos, 

quando afirma “queria saber o sonho daquelas garças à margem do rio”, 

asseverando a visão do menino e expressa a voz doa adulto observador das 

memórias, ao dizer “agora não quero saber mais nada, só quero aperfeiçoar o 

que não sei.”  

Ao (re)visitar a cidade, os elementos são pontuados silenciosa e 

detalhadamente. A composição do espaço, amarrada aos itens descritos, 

fazem surgir uma manhã construída aos poucos, assim como o “sol vem 

escorado por bando de andorinhas”. Não foge à descrição do eu lírico a 

presença das mulheres em suas atividades cotidianas. Parece algo sutil, sem 

grandes pretensões, apresentam-se como elementos certos, já que “há canoas 

embicadas e mulheres destripando peixes.”  
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A presença das “canoas embicadas” junto às mulheres, marcam o 

movimento, a viagem, a locomoção, mas também  podem estar ligadas ao 

símbolo da proteção. Chevalier e Gheerbrant (2016, p. 122), afirmam que “ a 

imagem da barca (canoa) é um símbolo de segurança. Favorece a travessia da 

existência como das existências”, nessa representação dos dois momentos do 

eu-lírico. Já o peixe, descrito no texto é destripado pelas mulheres. Para 

Chevalier e Gheerbrant ( 2016, p. 122), “ o peixe está associado ao nascimento 

ou à restauração cíclica” e assim o confronto entre a lembrança e a segurança 

delas conferem a afirmação do eu poemático, ao afirmar que “agora (adulto – 

ênfase nossa) não quero saber mais nada. Só quero aperfeiçoar o que não 

sei.” O eu lírico apresenta-se decepcionado, um adulto que se lembrou menino, 

mas que não conseguiu seu intento: “saber do sonho das garças.”  

Vale salientar o verso “procuro meus vestígios nestas areias”. Conforme 

Chevalier e Gheerbrant ( 2016, p. 79), a areia é efetivamente, como uma busca 

de repouso, de segurança, de regeneração. Apresenta-se, aqui, mais um 

elemento ligado à memória e à construção do menino-homem-voz.  

As mulheres citadas são figuras que compõem as memórias e não foram 

excluídas. Foram sim complementos importantes nessa expressão formadora 

do sonho, do onírico, do devaneio.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A poesia está guardada nas palavras – é tudo o que eu sei.  

Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. 

Não tenho conexões com a realidade.” 

Manoel de Barros 

 

 

Ao final desta dissertação, confirma-se a poesia de Manoel de Barros 

como fonte inesgotável de considerações e aprofundamentos científicos e que 

as análises apresentadas tiveram como base a interpretação das figuras 

femininas e suas (possíveis) (re)leituras, as quais são consideradas como 

ponderações iniciais, um germinar da figura feminina barreana, devido à 

importância e à riqueza do assunto abordado durante o caminho percorrido até 

aqui.  

Diante desta pesquisa, cabe ressaltar que a memória povoa os poemas, 

de forma ativa, traduzindo-se em versos, que provocam sentimentos 

paradoxais, assim como as palavras que os formam. Eles também servem para 

aprimorar a leitura e o conhecimento da linguagem-criação de Manoel de 

Barros, linguagem esta instigante e, ao mesmo tempo, despalavrada, 

concebida com uma roupagem de simplicidade, que é subvertida no decorrer 

do processo, transformando-se em um dos aspectos mais impetuosos no 

caminho da interpretação e  fazendo com que a imagem, o sonho e o devaneio 

justifiquem muitas elaborações e conceitos dentro das análises das linhas 

poéticas.  

Constata-se, ainda, que o autor toma posse da metalinguagem e da 

verossimilhança na produção do objeto desse estudo e faz da linguagem, a 

bagagem e a construção memorialista, destacada nas (com) vivências do eu 

lírico com as imagens femininas que permeiam os poemas.  

Aspectos da memória (justificados pelo título da obra “Memórias 

Inventadas”, de Manoel de Barros), tanto individual quanto coletiva, servem de 

apoio para o desenrolar de sua poética e as leituras e análises foram 

descortinando figuras que, mesmo inexistentes, podem povoar a imaginação a 

partir dos elementos que envolvem seu papel social, cultural, afetivo e sensual. 
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Isso confirma a importância da representação e da valorização da mulher em 

todos os aspectos e meandros da sociedade.  

Percebe-se que voz da mulher barreana é ouvida e eternizada pelo 

menino, e este gentilmente guardou seus ecos dentro dos cadernos de sonhos 

e os  transferiu para a palavra escrita,  os testemunhos vivenciados na infância 

distante, mas rememorada por um adulto saudoso.  

Nas Memórias Inventadas são encontradas imagens de mulheres 

diferentes entre si, com peculiaridades definidas, protagonistas em situações 

cotidianas, atuando de forma a perpetuar situações da construção humana. 

Isso é percebido desde os aspectos históricos e familiares até a conotação 

erótica, porém, são concebidas com um teor saudosistas, sem que se note, 

qualquer ponta de preconceito ou desrespeito à figura feminina. 

As mulheres construídas povoam a esfera geográfica da infância e da 

adolescência de um menino do interior e imediatamente trazidas para o 

presente – um eu lírico já adulto, a partir de lembranças afetivas – são 

distribuídas nos poemas,  de forma a organizar a faixa etária das experiências 

relatadas: do eu-lírico-menino para o eu-lírico- adulto. As experiências, diante 

delas e com elas, cooperam para a formação de alguém que transmite amparo 

em suas lembranças, carinho e construção de um caráter responsável e que 

valoriza, a partir de exemplos concretos, os seres invisíveis – pode-se incluir a 

figura feminina - sob o olhar desnudo da poesia.  

As figuras femininas, criadas pelo poeta, foram construídas em um 

contexto humanizado, ou seja, são seres sensíveis, com sentimentos e 

desejos, valores e sonhos, medo e coragem e que constituem partes 

integrantes da poesia e por isso merecem estudos aprofundados, quiçá, de 

forma individualizada, já que, no universo do poeta do Pantanal, elas estão 

salpicadas em suas obras, desde o primeiro livro de poesias do autor. Essa 

dissertação é a ponta de um iceberg que traz em si provocações para a 

continuidade da pesquisa.  

A representação da mãe em Memórias Inventadas traz à tona uma 

mulher forte, cuidadosa, preocupada com o bem estar e a segurança dos filhos 

e do marido. Além disso, mostra-se integrada aos afazeres domésticos, mas 

nem por isso é alienada ou  desconhece as características e artimanhas dos 

meninos. A avó é uma mulher além de seu tempo, percebe-se que se trata de 
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uma transgressora, alguém que serviu de exemplo para  valorizar o que é 

desprezível e desprezado. 

As mulheres apresentadas no circo – as trapezistas – despertaram o 

menino para o corpo feminino, a diferença anatômica com o corpo masculino, 

vislumbrando detalhes quase maliciosos, acentuando a maneira cultural e 

social que se perpetua na descrição e na analogia com a aranha, ao descrevê-

lo. A sexualidade é exposta por um amigo mais velho, celebrando, assim, um 

dos momentos marcantes na construção deste texto. A sexualidade é aflorada 

a partir dos “ensinamentos” providenciais da amante indiana, mulher mais 

velha e exigente, que demonstra ao adolescente-homem, como agir nos 

momentos de sensualidade e/ou sexo, fazendo comparações pertinentes para 

o desenvolvimento  do rapaz. 

A negra Pombada é a imagem da mulher negra, forte e respeitada, 

apontada como a lembrança dos primórdios da escravidão, fato apresentado 

nos livros, é contadora de histórias, que fascinaram e inspiraram o menino 

curioso por aventuras e por tesouros escondidos. 

A velha paraguaia Nhá Velina Cué representação indígena feminina, é 

marcada pelo modo gentil e curioso em suas constatações, pelo cardápio  

característico dos moradores dos ranchos e ainda pela forma como define o 

abandono. Tem a  postura do silêncio e do conformismo com as coisas de 

perto e de longe.  Suas breves indagações são o resultado de situações que 

estão fora de sua rotina.  Ana Belona traz consigo a mulher engasgada por um 

grande sentimento de abandono, solidão e ela  demonstra um forte desejo de 

mudar sua postura e até mesmo seu modo de vida.  

A namorada que via errado é uma moça simples, que modifica seu olhar, 

inicialmente ligado a aspectos de loucura, mas este se transforma em  

transgressão, quebra de linearidade mental, uma sofisticação em forma de 

liberdade. As mulheres destripando peixes representam as figuras populares, 

pessoas sem nome, mas são presença constante nos lugares da memória. 

Vale ressaltar: todas são apresentadas de forma humanizada,  

despertadas pela percepção infantil e juvenil e criadas pelo lirismo do poeta 

pantaneiro. As Memórias Inventadas apresentam um vasto conteúdo, um 

universo de investigação sobre a linguagem barreana configuram  uma fonte 

que, por mais explorada que seja,  não se acaba. 
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A partir desta dissertação, evidenciam-se inúmeros aspectos marcantes  

para a pesquisa da obra barreana. São ecos lançados no presente, 

pretendendo-se novas buscas interpretativas em seus versos e criações 

vocabulares, indo muito além da presença feminina e suas possibilidades. Há 

caminhos a serem e pesquisas acadêmicas riquíssimas podem ser 

desenvolvidas, assim como o aprofundamento sobre o uso da palavra 

emprestada, da metáfora da insignificância e a valorização dos aspectos da 

memória e da imagem poética. A grandiosidade, ainda submersa nos versos, 

poderá se transformar em “mapas”, condutores a grandes “achadouros” onde 

estão guardados tesouros inimagináveis da obra criativa, brilhante e vibrante 

presentes na poética de Manoel de Barros. 
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