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Ao comemorarmos os cem anos de existência do poeta Manoel de Barros, muitas vezes somos  

indagados sobre o lugar que sua poesia ocupa na literatura brasileira. Seria possível  inseri-la 

dentro de uma escola que abarcasse outros poetas de tendências comuns como é feito pela 

História da Literatura?  É o que tentaremos responder. 

  No caso  de Manoel de Barros, a história literária irá  inseri-lo na Geração 45, que era 

composta por poetas que tinham em comum o “pendor para certa dicção nobre e a volta, nem 

sempre sistemática, a metros e formas fixas de cunho clássico.” (WALDMAN in BARROS, 

1990, p.29).  Mas o próprio poeta irá nos mostrar o equívoco desse enquadramento de sua 

poesia, ao afirmar:  

Acho que não pertenço à Geração 45 senão cronologicamente. Não sofri aquelas 

reações de retesar os versos frouxos ou endireitar sintaxes tortas. A mim não me  

beliscava a volta ao soneto. Achava e acho que ainda não é hora de reconstrução. 

Sou mais a palavra arrombada a ponto de escombro. (BARROS, 1990, p. 8) 

 

Poderíamos pensar em outros lugares para sua poética, mas já sabendo de antemão da 

difilculdade de incluir dentro de um sistema a poesia de autores contemporâneos por eles 

estarem inseridos em um período que parece resistir a qualquer tipo de uniformização. Se 

antes as produções poéticas permitiram que a literatura pudesse ser estudada a partir das 

características comuns adotadas pelos seus autores, como ocorreu, por exempo,  na poesia 

arcádica, barroca, romântica e simbolista, o mesmo não acontece na poesia da 

contemporaneidade. A pluralidade é que será a tônica desse período.  

Bueno e Miranda (2000, p. 443) irão afirmar que encontraremos aí “uma diversidade 

de temas, dicções, formas de expressão e configuração ideológica.” Mas, apesar disso, 

segundo os autores, a crítica literária identificará entre os anos de 1960 e 1970 duas correntes 

marcantes: a poesia engajada e a poesia formalista.  

A poesia engajada teve como seu expoente o Centro de Popular de Cultura (CPC), 

órgão criado pela União Nacional dos Estudantes (UNE). Redigido em 1962, seu manifesto 



aponta para a utilização da poesia como uma forma de fazer oposição “às pressões   do 

capitalismo monopolista internacional, que se faziam presentes em solo brasileiro.” (apud 

BUENO; MIRANDA, p. 444). Como resultado desta orientação, teremos a produção de uma 

poesia engajada, que pensa na arte como uma aliada na luta por uma sociedade igualitária ao 

fazer a denúncia da desigualdade em que estamos inseridos. Um exemplo desse tipo de 

“poema protesto” são os versos de Paulo Mendes Campos em “Testamento do Brasil”: 

Da cidade da Bahia 

quero os pretos pobres todos,  

quero os brancos pobres todos. 

Do meu Rio São Francisco 

quero a dor do barranqueiro 

quero as feridas do corpo, 

quero a verdade do rio 

quero o remorso do vale, 

quero os leprosos famosos, 

escofrulosos famintos, 

quero roer como o rio 

o barro do desespero. 

Dos mocambos do Recife 

quero as figuras mais tristes, 

curvadas mal nasce o dia 

em um inferno de lama. (CAMPOS apud , 2000, p. 445) 

 

 

 

Nesse poema, o poeta irá desfilar a herança recebida pelos brasileiros. Percorrendo por 

espaços afetivos ao eu lírico, como Belo Horizonte, Lagoa Santa, Zona da Mata, Bahia e 

Recife, o poeta irá registrar a dor e o sofrimento de seus moradores. Ao fazer esse testamento 

às avessas em que se é premiado com coisas negativas como pobreza, desespero, fome, o 

poeta lançará luz àqueles esquecidos pela sociedade, denunciará a contradição presente nela e 

apontará para o seu desejo de transformá-la. O poema se encerra com os seguintes versos: 

“Da aurora do Brasil, bezerra parida em dor – apesar de tudo, quero a violência do parto (meu 

vagido de esperança).” Para o poeta, a dor pode ser também um anúncio de uma nova vida, de 

uma  perspectiva de mudança. O parto simbolizaria aqui a possibilidade de transformarmos a 

dor, o sofrimento causados por um sistema socioeconômico calcado pela desiguadade entre as 

classes na esperança em um novo modelo mais justo. 

Para Bueno e Miranda (2000), um outro movimento da poesia contemporânea que 

produzirá um engajamento é o Concretismo. Diferentemente do engajamento político de 

colocar a poesia a serviço de transformação da sociedade, a poesia concretista  terá como 

propósito o fato de colocar a poesia em similitude com as mudanças trazidas pela sociedade 

industrial. Para os concretos, o poema não mais será visto como um reflexo de objetos 



exteriores, mas como um objeto por si mesmo. Dessa forma, ele será considerado como 

autônomo. Serão valorizados a grafia das palavras, a posição que elas ocupam nas páginas, o 

formato visual do poema. Essa luz lançada ao poema como objeto autônomo não impedirá, 

entretanto, que algumas vezes ele assuma um caráter político. É o que ocorrerá, por exemplo, 

com o seguinte poema de Décio Pignatari: 

 

beba coca cola 

babe           cola 

beba cola 

babe cola    caco 

caco 

cola 

                 Cloaca (PIGNATARI apud BOSI, 1994, p. 478) 

 

 

 Partindo da estrutura tradicional de uma mensagem publicitária, a de centrar a 

mensagem no interlocutor, dando-lhe um conselho para consumir um produto, o poeta irá 

produzir novos arranjos para os significantes. A sentença “beba coca cola”  será desmembrada 

e novos arranjos entre as palavras e os elementos que as compõem serão produzidos. Se 

alguns versos ainda possuem uma estrutura frástica se os lermos de forma linear, da esquerda 

para a direita, como é o caso de “babe cola” e “beba cola”, esta estrutura será quebrada se 

fizermos leituras a partir de posições diferentes, como recomendam os idealizadores da poesia 

concreta. Se fizermos uma leitura vertical ou mesmo de trás para frente, teremos apenas 

palavras soltas, palavras que não se unem em uma sequência sintática. Encontraremos ainda a 

utilização da paranomásia com o intuito paródico. As palavras “beba” e “coca” serão 

associadas respectivamente às palavras “babe” e “caco” que, apesar de possuírem semelhança 

sonora com as anteriores, terão sentidos distintos. O sentido de “colocar para dentro” do verbo 

“beber” será transformado em “colocar para fora” proporcionado pelo verbo “babar”; o 

refrigerante coca será transformado em lixo ao ser associado aos significantes “caco” e 

“cloaca”. 

 Como podemos perceber, temos aqui a máquina concretista a serviço da crítica. O 

poema se vale do recurso da propaganda – o texto sintético, o uso de verbo imperativo, o 

apelo à visualidade – para fazer uma crítica ao gênero, que muitas vezes enconde os reais 

efeitos do produto. Ao fazer isso, produz uma antipropaganda.  O sentido produzido pelas 

propagandas da coca-cola, como o de o produto ser um aliado na produção da saúde, pois 

refresca, mata a sede, é alterado para seu efeito nocivo. Se é assim, deve ser então rejeitado 

pelo corpo, colocado para fora dele.   



 Bueno e Miranda (2000) afirmarão que um outro grande movimento artístico literário 

foi o da poesia marginal. Também se pode dizer que há traços comuns entre os poetas 

incluídos neste movimento. O desejo de praticar uma poesia que não fosse refém do sistema 

editorial fez com que os poetas em pleno milagre econômico adotassem um sistema de 

produção totalmente artesanal. Eles produziam suas poesias com o auxílio dos mimeógrafos e 

as vendiam eles mesmos em bares, filas de ônibus, cinemas e teatros. Se esse processo de 

confecção da poesia foi um dos traços que unificou os poetas, o outro está relacionado à 

concepção poética adotada por eles. 

 Verificaremos nos integrantes da poesia marginal tanto um afastamento da concepção 

de engajamento político levada a cabo pelos poetas dos anos de 1960 quanto daquela que 

tinha como preocupação a questão formal.  Constataremos em sua poesia “um ‘eu’ prosaico e 

, uma fuga estratégica dos grandes temas sociais e um verso displicente em relação ao rigor 

formal da linguagem concretista.”(BUENO;MIRANDA, 2000, p.451) Podemos citar como 

exemplo o poema “Happy End”, de Cacaso (2002, p. 114): “O meu amor e eu/nascemos um 

para o outro/agora só falta quem nos apresente”. Valendo-se de uma linguagem prosaica e da 

estrutura do chiste, o poeta ri da solidão e daqueles que acreditam na completude do encontro 

amoroso. 

Pudemos perceber, a partir deste breve panorama sobre a poesia existente entre os 

anos de 1960 e 1970, que os poetas aí inscritos, mesmo apresentando especificidades, podem 

ser incluídos dentro de uma corrente comum, já que seus textos apresentam afinidades. Outro 

será o panorama da poesia existente entre os anos 1980 e 1990. A diversidade de produção 

impedirá que ela seja classificada dentro de uma corrente comum. É o que nos mostra Bueno 

e Miranda (2000, p. 457) ao constatarem as variadas temáticas e dicções dos poetas dessa 

época: 

A pluralidade de linguagem convive com escolhas temáticas diferenciadas: a 

confissão e a encenação do “eu” na poesia exemplar de Ana Cristina Cesar; a 

reflexão sobre o próprio fazer poético, como em Armando Freitas Filho; o diálogo 

crítico entre experimento e tradição que se apresenta nas obras de Sebastião Uchoa 

Leite e Francisco Alvim; as vozes telúricas de Manoel de Barros e Adélia Prado; as 

ousadas realizações intersemióticas dos textos de Sebastião Nunes e Arnaldo 

Antunes, da poesia holográfica e dos videopoemas. 

 

 

 Parece-nos correto o fato de os autores não associarem Manoel de Barros a algumas 

das correntes marcantes na literatura brasileira a partir da década de 1960. Eles irão apresentar 

o poeta mato-grossense como um poeta singular ao lado de outros que surgiram entre os anos 



de 1980 e 1990.
1
 A obra de Manoel de Barros, embora dialogue com as correntes a que nos 

referimos, não se vincula a nenhuma delas. Mostremos as marcas desse diálogo 

respectivamente com a poesia social, o concretismo e por fim com a poesia marginal. 

Sabemos que uma das vertentes da poesia de Barros é  a de valorizar o mendigo, o pária, 

aquele que está à margem da sociedade. Como diz o próprio poeta, “de muita dessa 

compaixão [pelas vítimas] é feita a poesia do nosso século. Um fundo amor pelos humilhados 

e ofendidos de nossa sociedade banha quase toda a poesia de hoje. Esse vício de amar as 

coisas jogadas fora – eis a minha competência.” (BARROS, 1990, p. 311) O caráter social na 

obra de Barros apresentar-se-á de forma distinta da poesia engajada dos anos de 1960. Dar-se-

á de uma forma indireta. O poema “Um novo Jó”, que apresentamos a seguir, é um bom 

exemplo. 

Bom era caminhar sem dono 

na tarde 

com pássaros em torno 

e os ventos nas vestes amarelas. 

 

Não ter nunca chegada 

nunca optar por nada. 

Ir andando pequeno sob a chuva 

torto como um pé de maçãs. 

 

Bom era entre botinas 

tronchas, pousar depois… 

como um cão 

como um garfo esquecido na areia. 

 

Ir a terra me recebendo 

me agasalhando 

me consumindo como um selo 

um sapato 

como um bule sem boca… 

 

Ser como as coisas que não têm boca! 

Comunicando-me apenas por infusão 

por aderências 

por incrustrações…Ser bicho, crianças, 

folhas secas! (BARROS, 1990, p. 149) 

 

 O poema retomará a narrativa bíblica sobre o flagelo de Jó, que, para provar seu amor 

a Deus aceita passivamente que seus bens materias lhe sejam retirados, que suas roupas sejam 

rasgadas e que seu corpo seja acometido  por graves feridas. Nesse momento, Jó é relegado à 

mesma condição de um verme, de um animal: “Então Jó pegou um caco de telha para se 

                                                           
1
 É importante ressaltar que Manoel de Barros está inserido historicamente na década de 1940. Já nessa época 

seus textos apresentavam as características que encontramos hoje. Acreditamos que a inserção de Manoel de 
Barros na década de 1980 se deve ao fato de ser nessa época que o poeta ficou mais conhecido por um público 
especializado. 



coçar, sentado no meio da cinza.” (BÍBLIA Sagrada, 1990, p. 641) Interessante no poema é 

que se trata de um novo Jó, que não vê este destino de ser levado à condição de um mendigo 

que rasteja pela terra, quase de um animal, como algo negativo, como no texto bíblico. Para o 

eu lírico, isso será algo positivo (comprovado pela reiteração da expressão “bom era”), uma 

vez que irá permitir ao sujeito a aproximação com a natureza, tema recorrente na obra do 

poeta. Encontraremos assim a compaixão do poeta pelos humilhados, pelos ofendidos, mas 

ela se dará de forma bastante diferente da lírica soturna, melancólica, angustiada apresentada 

pelos poetas que integraram a vertente da poesia social. No caso do poema acima, o flagelo de 

Jó tem como ponto positivo o fato de poder dar a ele uma nova forma de comunicação. 

 Poderíamos pensar ainda em uma certa vinculação da poética de Barros com a do 

Concretismo, já que em ambas existe o deslocamento de foco do sujeito para o objeto, a 

valorização da sonoridade do significante ou mesmo a confecção do poema a partir de um 

emparelhamento de palavras, como se elas fossem objetos concretos. Apesar desses elementos 

comuns entre os dois projetos, não há por parte de Barros uma adesão sistemática às ideias do 

Concretismo. O próprio poeta parece já estar acostumado a ver esta aproximação dos dois 

projetos pela crítica e, em função disso, irá mostrar a especificidade de sua poesia: “eles [os 

concretos] não admitem que a palavra seja intumescida do humano. Eles quebram a palavra 

no meio como se fosse um objeto e montam  os poemas também como objetos”. (BARROS 

apud COUTO, 1993, p. 8) Ou seja, haverá na grande maioria dos poemas de Barros a 

presença de um sujeito. Mesmo que tal sujeito seja “coisificado”, relegado à condição de 

objeto, ele estará presente. 

 Elementos comuns com a poesia marginal também poderão ser apresentados, como a 

opção pelos poemas curtos, o prosaísmo, o trabalho com palavras “pouco poéticas”. No 

entanto, a poesia de Barros irá se colocar em oposição à marginal no tocante a sua concepção. 

Enquanto a de Barros é mais sofisticada, intelectualizada, esta última se caracteriza 

exatamente pela rejeição ao intelectualismo.  

 Embora concordemos com Bueno e Miranda (2000) quando afirmam que não se pode 

vincular a poesia de Barros a nenhum desses grandes correntes da poesia brasileira, expostas 

aqui, achamos que seja importante explicitar que a característica identificadora da poesia de 

Barros apontada por eles deve ser relativizada. A voz telúrica da poesia de Barros não deve 

ser confundida com a descrição da exuberância do Pantanal. A preocupação com a linguagem 

e não com a descrição do Pantanal parece ser o fio condutor de sua obra. Há nela uma vontade 

de se recuperar a virgindade das palavras. A sua atitude de casar  uma palavra já gasta  com 

outra também gasta parece produzir a primeira vez, “o esgar” de uma palavra. Nos dizeres do 



poeta, “Muitas vezes uma palavra, num lugar é feia, e casada com outra palavra é bonita. Há 

uma ressonância verbal que encanta. Esse encantamento é o que o poeta procura” (BARROS 

apud COUTO, 1993, p. 8). Interessa ao poeta renovar a linguagem do poema para que ele não 

perca a vitalidade pelo uso excessivo dos clichês.  

Um certo fastio da escrita mesmal penso que me empurra para o oriundo. Sempre 

achei de importância a natência das palavras. Penso que só com  a desarrumação 

sintática se consegue atingir o criançamento do idioma. Eu queria chegar ao borrão 

de cada palavra, aos primeiros vagidos delas. Chegar aos coaxos, aos primeiros 

sussuros da forma. Usei por vezes, nesse intento, a sintaxe torta das crianças, dos 

bêbedos e dos loucos. Isso poderia quem sabe me levar a um texto adâmico. 

Também o encostamento meu na natureza: as duas coisas. Ah, ter a voz de um 

lagarto escurecido! (BARROS apud BARBOSA, 2003, p. 123-124) 

  

 Vários recursos serão utilizados pelo poeta nessa busca pelo “arejamento” da 

linguagem poética. Abordaremos aqui alguns deles: a metalinguagem, a proximação com o 

universo infantil, o diálogo entre a poesia e outras artes. 

 

A metalinguagem 

 Barthes(1970), ao discutir a relação literatura e metalinguagem, irá se apoiar na lógica, 

que, segundo ele, nos ensina a diferenciar linguagem-objeto da metalinguagem. Para o autor, 

a linguagem-objeto é a própria matéria da investigação lógica e a metalinguagem é a 

linguagem artificial pela qual se constrói tal investigação. Tomemos, para exemplificar, o 

estudo de uma língua real. Neste caso, a própria língua seria a linguagem-objeto e a 

linguagem simbólica, que se constituiria como meio para a reflexão de sua estrutura, de suas 

relações, a metalinguagem.  

 Segundo o crítico francês, durante séculos, a literatura não se imaginou submetida à 

reflexão lógica, como qualquer outra linguagem. “Ela falava, mas não se falava”. (p. 28). 

Entretanto, mais tarde, a literatura irá se sentir dupla; irá ser “fala e fala dessa fala, literatura-

objeto e metaliteratura”. Barthes irá apontar algumas fases nesse percurso desenvolvido pela 

literatura: 

Primeirarmente uma consciência artesanal da fabricação literária, levada até o 

escrúpulo doloroso, ao tormento do impossível (Flaubert); depois, a vontade heróica 

de confundir numa mesma substância escrita a literatura e o pensamento da literatura 

(Mallarmé); depois, a esperança de chegar a escapar da tautologia literária, deixando 

sempre, por assim dizer, a literatura para o dia seguinte, declarando longamente que 

se vai escrever, e fazendo dessa declaração a própria literatura (Proust); em seguida, 

o processo da boa-fé literária multiplicando voluntariamente, sistematicamente, até o 

infinito, os sentidos da palavra objeto sem nunca se deter num signifivado unívoco 

(surrealismo); inversamente, afinal, refazendo esses sentidos a ponto de esperar 

obter um estar-ali da linguagem literária, uma espécie de brancura da escritura (mas 

não uma inocência): penso aqui na obra de Robbe-Grillet. (BARTHES, 1970, p. 28) 



 

 Barthes acrescenta ainda que a literatura vem praticando um jogo com sua própria 

morte. Ela “finge destruir-se como linguagem-objeto sem se destruir como metalinguagem”. 

(p. 28) No entanto, para ele, isso é também um modo de torná-la viva. O abandono da 

linguagem-objeto e a procura da metalinguagem fazem com que a própria metalinguagem se 

defina como uma nova linguagem-objeto. A metalinguagem passa então a ser responsável por 

manter viva a literatura ao eleger um novo tema: a própria literatura. E mais ainda, o texto 

literário ganha necessariamente uma característica que nem sempre a acompanhou: a crítica.  

 As reflexões de Barthes sobre a função da metalinguagem na literatura podem se 

aplicar à obra poética de Barros. Chama-nos atenção o grande número de poemas 

metalinguísticos presentes nela. Ao eleger o próprio poema como tema de seus versos, o poeta 

dá a ele um novo vigor. É o que acontece em “Retrato quase apagado em que se pode ver 

perfeitamente nada”:  

Nas Metamoforses, em duzentas e quarenta fábulas, 

Ovídio mostra seres humanos transformados em  

pedras, vegetais, bichos, coisas. 

Um novo estágio seria que os entes já transformados 

falassem um dialeto coisal, larval, pedral etc. 

Nasceria uma linguagem madruguenta, adâmica,  

edênica, inaugural – 

Que os poetas aprenderiam – desde que voltassem às 

crianças que foram 

Ás rãs que foram 

Ás pedras que foram. 

Para voltar à infância, os poetas precisariam também de 

reaprender a errar a língua. 

Mas esse é um convite à ignorância? A enfiar o idioma 

nos mosquitos? 

Seria uma demência peregrina. (BARROS, 1998, p. 64) 

 

 É no entrelugar poesia e crítica que podemos inserir um metapoema. Adotando a 

racionalidade do texto crítico, o poeta refletirá sobre o seu próprio fazer. É por meio dessa 

diccção que o leitor compreenderá as estratégias basilares na poética de Barros: a 

aproximação do sujeito à natureza e a produção de novos arranjos para as palavras.Mas vai 

mais além. Ao fazer conviver em um mesmo poema a descrição racional da obra de Ovídio e 

a proposta possível apenas na realidade do poema de o poeta atingir uma linguagem coisal, 

larval, pedral, Barros produz um nova linguagem para o poema, conseguida a partir desse 

encontro entre o texto crítico e o texto poético. O desejo anunciado pelo poema é alcançado 

em sua estrutura de junção desses dois gêneros. Ao fazer isso o poeta estaria renovando tanto 

o texto crítico, que passa a assimilar características da poesia quanto o texto poético, que 

incorporará características da crítica.  



 

O criançamento do idioma 

 

Ao lado da metalinguagem, uma outra importante estratégia poética utilizada por 

Barros em seu desejo de produzir nascimentos, de descobrir a primeira vez de uma expressão 

será a aproximação com o universo infantil. Sabemos que a criança, quando ainda está em seu 

estágio de pré-alfabetização, comete erros linguísticos como uso equivocado de uma palavra 

ou utilização de sintaxes tortas”. Entretanto, o poeta verá nesse “erro” a possibilidade de 

renovação da imagem poética, de “desautomatização da língua”. É nisso que consiste a  

prática de desaprendizagem explicitada em vários poemas e entrevistas do poeta. 

 

A poesia, para mim, sempre foi um jogo à brinca. Nunca é um jogo à vera. Acho que 

a gente precisa desaprender um pouco o que aprendeu. Desaprender umas oito horas 

por dia para chegar a adquirir um novo olho, digamos um olho infantil, para olhar o 

mundo como se fosse a primeira vez. (BARROS apud COUTO, 1993, p. 8) 

 

 Se para a criança este “erro” é ocasionado pelo fato de ela ainda não dominar 

completacmente o código linguístico, para o poeta ele tem uma intenção, ele irá “arejar” a 

poesia, produzirá nascimentos. É o que o poeta nos esclare no poema “Uma didática da 

invenção”: 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá 

onde a criança diz: Eu escuto a cor dos 

passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não 

funciona para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um 

verbo, ele delira. 

E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz 

de fazer nascimentos –  

O verbo tem que pegar delírio. (BARROS, 1993, p. 17) 

 

 

 Ao lado de poema metalínguísticos que abordam os “erros” línguísticos praticados 

pelas crianças, teremos aqueles que adotam o ponto de vista de uma criança e sua linguagem 

que produz encantamentos poéticos, como os versos  de “Poeminhas pescados numa fala de 

João”:  

Nain remou de uma piranha. 

Ele pegou um pau, pum!, 

na parede do jacaré… 

Veio Maria-preta fazeu três araçás pra mim. 

Meu bolso teve um sol com passarinhos (BARROS: 1999, p. 11) 

 



 Um outro recurso do qual o poeta irá se valer, e que também remonta o universo 

infantil, é o de utilizar a palavra como objetos, como brinquedos que podem ser empilhados. 

As crianças, por volta do seu quarto ano de vida, ainda não percebem as palavras como uma 

representação das coisas. Para elas, não há distinção entre significante e referente, os nomes e 

as coisas. Daí o gosto delas de empilhá-las uma debaixo da outra como fazem com seus 

brinquedos. Em seu “Glossário de transnominações em que não se explicam algumas delas 

(nenhumas) – ou menos” o poeta dirá que a Poesia é 

 

s.f. (substantivo feminino) que, além de outras coisas, 

designa também a armação de objetos lúdicos/com emprego 

de palavras imagens cores sons/geralmente feitos por  

crianças pessoas esquisitas loucos e bêbados (1990, p. 215) 

 

 Seguir os passos das crianças, apresentando as palavras em ponto de coisa, seria então 

uma outra forma de revigorar a palavra poética, de produzir nascimentos. Seria também 

poesia o encadeamento de significantes como o que é apresentado no poema “Protocolo 

vegetal”:  

o pneu 

o pente 

o chapéu a muleta 

o relógio de pulso 

a caneta o suspensório 

o capote a bicicleta 

o garfo a corda de enforcar 

o livro maldito a máquina 

o amuleto o bilboquê 

o abridor de lata o escapulário 

o anel o travesseiro 

o sapo seco a bengala 

o sabugo o botão 

o menino tocador de urubu 

o retrato de esposa na janela 

e a tela (BARROS, 1999, p. 10) 

 

 

 

 

O diálogo com as outras artes 

 

Abordemos agora a última estratégia desenvolvida pelo poeta que propusemos 

averiguar: a aproximação entre a poesia e as outras artes. Encontraremos em sua obra um 

diálogo explícito com alguns pintores como Modigliani e Miró. Modigliani será invocado 

pelo poeta ao descrever a beleza da garça pantaneira:  

 

A Nossa Garça 

Penso que tem nostalgia de mar estas garças pantaneiras. 

São viúvas de Xaraiés? Alguma coisa em azul e profundidade lhes foi arrancada. 



Há uma sombra de dor em seus voos. Assim,  

quando vão de regresso aos seus ninhos, enchem de entardecer os campos 

e os homens. 

Sobre a dor dessa ave há uma outra versão, que eu sei. É a de não ser ela uma ave 

canora. Pois só grasna – como quem rasga uma palavra. 

De cantos portanto não é que se faz a beleza desses pássaros. 

Mas de cores e movimentos. Lembram Modigliani. Produzem no céu Iluminuras. 

E propõem esculturas no ar. (BARROS, 1990) 

 

  

O poeta verá na imagem das garças cruzando os campos ao enterdecer o mesmo 

movimento de cores percebidos nas telas de Mogliani. E, assim como  as pessoas que o pintor 

retrata, os voos da garça pantaneira são plenos de tristeza e melancolia. Podemos afirmar que 

neste poema a aproximação entre o texto poético e as telas de Mogliani se restringe ao fato de 

o eu-lírico perceber elementos comuns entre os objetos representados em cada meio. Postura 

diferente do poeta será adotada a dedicar um poema ao pintor  Miró:   

                                        

                                    Miró 

 

Para atingir sua expressão Fontana 

Miró precisava de esquecer os traços e as doutrinas 

que aprendera nos livros. 

Desejava atingir a pureza de não saber mais nada. 

Fazia um ritual para atingir essa pureza: ia ao fundo 

do quintal à busca de uma árvore. 

E ali, ao pé da árvore, enterrava de vez tudo aquilo 

que havia aprendido nos livros. 

Depois depositava sobre o enterro uma nobre 

mijada florestal. 

Sobre o enterro nasciam borboletas, resto de 

insetos, cascas de cigarra etc. 

A partir dos restos Miró iniciava a sua engenharia 

de cores. 

Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um 

dejeto de mosca deixado na tela. 

Sua expressão Fontana se inicia naquela mancha 

escura. 

O escuro o ilumina. (BARROS, 2000, p. 29) 

 

 A imagem da utilização dos restos, do lixo, por parte de Miró para produzir suas 

iluminuras não é um simples delírio poético de Barros. Miró nos conta que, algumas vezes, 

ele produzia um quadro a partir de uma mancha, de um borrão ocasionado por um contato 

descuidado entre a tela e o pincel: “Ali, foi a cor que escorreu. Óbvio que não enxugo. Ali, 

não! Pode ser que no processo eu cubra, mas ainda não posso prever. Em todo caso, a coisa 

precisa ficar assim, porque de uma maneira ou de outra vai me servir.” (MIRÓ, 1992, p.115) 

Miró transforma assim o lixo em criação. Essas manchas que sujam o quadro, que não são 

esteticamente belas, podem ser o caminho para que descubra um outro traçado, para que se 

desautomatize do que foi aprendido. 



 Manoel de Barros irá adotar um processo similar ao de Miró. Assim como o pintor 

catalão, irá valorizar o que é desprezado, o entulho, o lixo no plano do conteúdo e no da forma 

irá desconstruir a sintaxe da frase, aprenderá a errar a língua, tirará as palavras de seu 

contexto habitual, produzindo novos encantamentos poéticos.  

 O novo relacionamento das palavras proposto pelo poeta será guiado pelo princípio 

surrealista de aproximação de realidades distantes. Segundo Breton,  

 

A imagem é uma criação pura do espírito. Ela não pode nascer de uma comparação, 

mas da aproximação de duas realidades mais ou menos distantes. Quanto mais as 

relações das duas realidades aproximadas forem longínquas e corretas, mais a 

imagem será forte – mais poder emotivo e realidade poética ela terá. (BRETON, 

1962, p. 42). 

 

 Segundo o próprio poeta, fazer poesia é “fazer gags com as palavras, produzir para 

elas novos relacionamentos que possam nos proporcionar uma surpresa poética. Exemplo 

disso é o poema que reproduzimos abaixo:  

Coisinhas: osso de borboletas pedras 

com que as lavadeiras usam o rio 

pesoa adaptada à fome e o 

mar encostado em seus andrajos com um tordo! 

O hino da borra escova 

um motor Aceita-se entulho para o poema (BARROS, 1990, p. 210) 

 

 No caso do poema acima, utilizar-se do entulho como forma de matéria poética não é 

apenas listar elementos desprezados pela sociedade, como pedra, larvas, insetos. Nele o 

entulho é produzido também pela utilização das palavras fora de seu contexto habitual, pela 

abolição das pontuações, pelo emparelhamento de expressões. E o resultado disso tudo é a 

produção de novas significações. 

 

Conclusão 

 

 O propósito de nosso artigo foi o de apontar para um possível lugar ocupado pela 

poesia de Manoel de Barros dentro da literatura brasileira. Para isso, situamos historicamente 

o poeta e explicitamos os principais movimentos poéticos ocorridos durante o seu percurso. 

Pudemos perceber que o poeta não se filiou a nenhum deles.  

 Várias tentativas já foram feitas no sentido de estabelecer o caminho principal de sua 

poesia. Já foi classificado como o poeta das miúdezas, o poeta do pantanal. Embora isso esteja 

presente em sua poética, o fio condutor que irá ligar elementos tão diferentes como a 

comunhão com a natureza, o amor pelos humilhados e ofendidos, a aproximação do universo 

infantil, o uso sistemático da metalinguagem parece ser a renovação da palavra poética. E  a 



forma visceral como o poeta perseguiu este caminho parace não colocá-lo ao lado de nenhum 

outro da nossa literatura. Saudemos então a sua singularidade. 

 

 

 
 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

 

BARBOSA, Luiz Henrique. Palavras do chão: um olhar sobre a linguagem adâmica em 

Manoel de Barros. São Paulo: Annablume/Belo Horizonte: Fumec, 2003. 
 

BARROS, Manoel de. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993. 
 

BARROS, Manoel de. O Guardador de águas. Rio de Janeiro, Record, 1998. 

 

BARROS, Manoel de . Compêndio para uso dos pássaros. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

 

BARROS, Manoel de. Gramática expositiva do chão. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

 

BARROS, Manoel de. Ensaios fotográficos. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

 

BARTHES, Roland. O grau zero da escrita.São Paulo: Martins Fontes, 1970. 

 

BÍBLIA Sagrada. A.T. O livro de Jó. São Paulo: Edições Paulinas, 1990. 

 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994. 

 

BUENO, Antônio Sérgio; MIRANDA, Wander Melo. Moderno, pós-moderno e a nova poesia 

brasileira. In: CASTRO, Silvio (dir.) História da Literatura Brasileira. Lisboa: Alfa, 2000, 

v.3 

 

COUTO, José Geraldo. Manoel de Barros busca na ignorância a fonte da poesia. Folha de S. 

Paulo, 14 nov. 1993, Mais, p.8-9 


