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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como a temática da infância em Manoel de 

Barros (1916-2014), especialmente no livro Exercícios de Ser Criança (1999), além de 

constituir sua poesia como espaço de memória e criação, serve de base a uma “filosofia 

do viver” e uma “filosofia da criação poética” poeticamente enunciadas em sua obra. Por 

isso mesmo, sua poesia aproxima-se abertamente da filosofia de Gaston Bachelard (1881-

1962), particularmente pelo significado teórico que a infância toma na Poética do Espaço 

(1957) e na Poética do Devaneio (1960), atravessando também outras obras do filósofo 

francês como A água e os Sonhos (1942) e tendo como fundo os estudos de Janusz 

Korczak (1984), Sigmund Freud (1988), Giorgio Agamben (1978), dentre outros, para se 

pensar a infância. Exercícios de ser criança (1999), primeiro livro do poeta Manoel de 

Barros publicado com a classificação infanto-juvenil, recupera as principais 

características do programa poético manoelino: a aversão ao utilitarismo da linguagem, o 

universo infantil como temática central, o devaneio como exercício poético. Temas como 

brincadeiras, travessuras e o modo próprio como a criança vive o devaneio são recorrentes 

em toda a poesia de Manoel de Barros. Ao fazer sua escrita afeita à linguagem da criança, 

permeada de construções linguísticas de cunho infantil, que aproximam poetar e brincar, 

seu exercício poético se faz ludicamente como um jogo a propor um certo modo de ser 

no mundo e uma determinada concepção de linguagem. Com isso, busca uma 

aproximação da alma da criança e um distanciamento do espírito do adulto, conforme as 

distinções de Bachelard (2009, p.20-26). Destarte, este trabalho busca evidenciar como a 

poesia de Manoel de Barros, ao tornar a infância temática central de sua obra e 

fundamento de sua compreensão da linguagem humana, transforma-a num espaço de 

memória e criação que, ao ser acessado pelo devaneio poético, salva o adulto do 

transcendente. A eternidade do tempo infantil é a infinita porção de vida real, sem 

metafísica, terra fértil para a invenção poética. A poesia alimenta por sua vez a própria 

vida e a salva das cadeias de “função do real”, que roubam ao adulto a imanência e a 

“confiança de estar no mundo” que a poesia de Manoel de Barros pretende restituir. 

 

Palavras-chave: Manoel de Barros; Gaston Bachelard, Poesia brasileira; Poética 

moderna; Infância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Our study addresses how the intricacies of childhood reverie came across Manoel de 

Barros (1916-2014), mostly in his book "Exercicios de Ser Criança" (1999) (“Being and 

Playing Child” – a personal translation). This subject was brougth about as a creative 

remniscent poetry, besides serving as a basis to his "philosophy of living and of poetic 

creation", all through his work. Those characteristics brings Manoel de Barros close to 

the philosophical works from Gaston Bachelard (1881-1962), mostly due to the 

theoretical representation of childhood in Poetry of Space (1957) and of Reverie (1960). 

He also comes across other works by the french philosopher such as Water and Dreams 

(1942) while picking up the studies of Janusz Korczak (1929-1984), Sigmund Freud 

(1988) and  Giorgio Agamben (1978) among others in making a reflection on childhood. 

"Exercicios de Ser Criança" (1999), the first book by poet Manoel de Barros published 

with the classification of children and adolescents, retrieves the main characteristics of 

the Manoelino poetic program: aversion to the utilitarianism of language, children's 

universe as the central theme and daydreaming as a poetic exercise. Themes such as jokes, 

tricks and the way a child lives daydreaming whereabouts are recurrent throughout the 

poetry of Manoel de Barros. While his writing tackles the language of a child permeated 

by linguistic constructions of an infantile nature which approximates poetry and play, his 

poetic exercise is done as a play to propose a certain way of being in the world and a 

certain conception of language. With all of this in focus, it is proper to call attention on 

how he seeks getting close to  the soul of a child and getting away from the spirit of an 

adult, standing upon the distinctions made by Bachelard (1960-2009, p.20-26). This 

dissertation sought to evidence how the poetry of Manoel de Barros, by making childhood 

the central theme of his work and the basis of his understanding of human language, 

transformed it into a space of memory and creation apt to saving the adult from a 

transcendent perspective when it was perceived as a poetic reverie. The eternity of 

childhood time is the infinite portion of real life, and without any of the metaphysics, is a 

fertile ground for poetic invention. Poetry nourishes its own life and saves it from the 

"function of the real" chains, which steal from the adult the immanence and the "trust of 

being in the world" that the poetry of Manoel de Barros intends to restore. 

 

Keywords: Manoel de Barros; Brazilian poetry; Modern poetry; childhood. 
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 PREÂMBULOS DE UM PERCURSO 

 

 

Manoel Wenceslau Leite de Barros, filho de João Wenceslau Barros e de Alice 

Pompeu Leite de Barros, nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, em 19 de dezembro de 1916 

e, ainda criança, mudou-se para Corumbá. Passou toda a infância no Pantanal do Mato 

Grosso do Sul, em meio à natureza repleta de árvores, riachos, formigas, rãs, borboletas, 

passarinhos, insetos e todas as preciosas coisinhas do chão. Como poeta, 

  

É porta-voz de um mundo que não é habitual aos moradores das 

metrópoles. Um local ancestral, onde os seres miúdos e os animais 

silvestres reinam e compõem um particular bestiário. O cenário do qual 

parte sua voz é o da floresta, do mato embrenhado, das extensões dos 

rios. Tudo se mistura num processo de troca e sinestesia (NEJAR, 2001, 

p. 12). 

 

 

Manoel cresceu longe da cidade, com os pés na terra, num quintal cheio de latas, 

detritos, conchas, cacos de vidro, desobjetos esses que fizeram parte de sua infância e que 

mais tarde ganharam substância poética através de sua escrita.  O menino estranho e 

calado dos poemas, parece, assim, ter morada no modo simples e tímido do poeta, já 

adulto.  Para emergir como poeta, Barros “[...] se põe em movimentos para buscar a poesia 

e peregrinar pelas palavras em humano desatino e andarilhar franciscano dissolvendo-se 

na natureza” (CAMPOS; RODRIGUES, 2013, p. 15).   

Mas essa procura parece sempre uma busca do poeta pela infância que teve, uma 

vez que o adulto Manoel jamais se desvencilhou do menino que foi e talvez, “[...] a única 

maneira de ainda se sentir criança é ser poeta.” (TORRES, 2015, p. 57). 

 Sua poesia traça uma trajetória que se inicia com seres e objetos de cenários 

externos — os pássaros, a rã, a borboleta, a lesma, o rio, o colégio, o quintal, as pedras, 

as latas, os pregos, os detritos — como se fosse esse o caminho para encontrar as moradas 

do ser: o reinventar constante da infância através do ato instaurador da escrita é um gesto 

cósmico, “sem infância não há verdadeira cosmicidade. Sem canto cósmico não há 

poesia’’ (BACHELARD, 2009, p.121). 
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Manoel não é um sujeito fácil de se definir, numa entrevista ao repórter Antônio 

Gonçalves, em 19891, declarou: 

  

Não sou biografável. Ou, 

Talvez seja. Em três linhas 

1- nasci na beira do rio Corumbá 

2- Passei a vida recolhendo coisas inúteis. 

3- Aguardo um recolhimento de conchas. E 

que seja sem dor, em algum banco de praça, 

espantando da cara as moscas mais brilhantes. 

 

 

Dada a sentença, a vida e a obra do poeta parecem se misturar e ganhar 

fundamento a partir da palavra poética.  Poesia e vida são reveladas numa só essência. 

Em Poemas Rupestres publicado em 2004, Manoel se descreve como dois seres: 

 

O primeiro é fruto do amor de João e Alice.  

O segundo é letral: É fruto de uma natureza  

que pensa por imagens, Como diria Paul Valéry.  

                                                         ( 2013, p. 45). 

 

 

Apesar de escrever desde muito jovem – seu primeiro livro sai em 1937 – e ter 

sido premiado várias vezes, Barros só ganha maior visibilidade a partir do ano de 1980, 

ano em que sua poesia chega ao conhecimento do grande público, com a ajuda do escritor 

Millôr Fernandes, que começou a publicar os poemas de Manoel em suas colunas nas 

revistas Veja, Isto é! e no Jornal Brasil: “Estou apresentando hoje, a vocês, um poeta, 

Manoel de Barros, do Mato Grosso do Sul. Não é novato. De vida tem mais de 60 anos. 

De poesia, o dobro [...]2” 

O nome de Manoel de Barros começa então a circular de maneira mais substancial 

no meio literário, seus poemas passam pela análise crítica de estudiosos consagrados no 

cenário nacional, como Antônio Houaiss (1915-1999) e Fausto Wolff (1940-2008). E 

mesmo com a maneira tardia com que sua obra se estabeleceu na tradição literária 

brasileira, o poeta teve livros publicados por grandes editoras, dentre elas, a Record e a 

 

 

 

1 BARROS, Manoel. Entrevista concedida ao repórter Antônio Gonçalves Filho, publicada no Jornal Folha 

de São Paulo, 15 de abril de 1989. 
2 FERNANDES apud ROSSONI, Manoel de Barros e Guimarães Rosa: o avesso do avesso, p. 57. 
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Editora Planeta. Consagrado desde então, protagonizou diversas produções: 

documentários, curtas-metragens, peças teatrais. Seus livros foram publicados em outros 

países, suas obras infantis publicadas em edições especiais e, recentemente, no ano de 

2013, teve toda sua poesia reunida e editada pela Editora Leya.  

Mesmo depois de ficar famoso e reconhecido, Manoel permaneceu por muito 

tempo recolhido, longe das badalações dos circuitos literários. O poeta quase nunca 

aparecia em público, era avesso às câmeras, mantinha o hábito de se comunicar com seus 

leitores através de cartas e só concedia entrevista por escrito –– são poucas as entrevistas 

“ao vivo”, pois, para Manoel, “palavra oral não dá rascunho”. 

A constituição da fortuna crítica do poeta, ainda que recente, conta com uma série 

de dissertações de mestrado e teses de doutorado em diferentes áreas do conhecimento, 

como a pedagogia, a educação ambiental, a geografia e a história, o que confirma a 

riqueza da poesia manoelina, que consegue dialogar com vários campos do saber sem 

perder sua natureza poética. Grande parte desse acervo focaliza a infância como temática 

maior, que atravessa toda a obra do poeta. Há uma série de trabalhos que tratam a poesia 

de Manoel de Barros como uma poética voltada para a infância, que estudam desde a 

linguagem infantil até a poesia como prática pedagógica para educação infantil.  

Um exemplo é o trabalho de mestrado de Andrea Regina Fernandes Linhares, 

Memórias inventadas: figurações do sujeito na escrita autobiográfica de Manoel de 

Barros (2006), que toma a temática da infância em Barros como expressão de uma escrita 

biográfica e o estudo de Alan Bezerra Torres, Manoel de Barros: a poética da infância e 

dos espaços (2015) no qual o autor faz uma análise de dois signos fundamentais para a 

compreensão da poética manoelina: a infância e o Pantanal.  

O poeta gaúcho Fabrício Carpi Nejar é um dos pioneiros nos estudos literários 

sobre a poesia de Manoel. E no ano de 2001, publicou a dissertação Teologia do Traste: 

a poesia do excesso em Manoel de Barros. Outro exemplo de estudos que compõe a 

fortuna crítica do poeta, é a dissertação de mestrado da professora Elizabete Oliveira, A 

educação ambiental e Manoel de Barros – Diálogos poéticos (2012), que faz uma leitura 

da poesia de Manoel com um foco voltado para a educação numa perspectiva bastante 

singular, que demonstra a gama de interesses que sua poesia é capaz de despertar. 

O primeiro livro de Barros, Poemas Concebidos sem Pecado (1937), foi feito de 

forma artesanal, teve uma tiragem de apenas 21 exemplares, dos quais um ficou com o 

poeta. O livro já inaugurava o que viria a ser a linhagem poética de toda a escritura 

manoelina: uma poesia telúrica, do chão, dos deslimites da palavra e dos descomeços, em 
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que as miudezas, as inutilidades e a infância constituem a artesania do poeta, registrada 

pela personagem autobiográfica “Cabeludinho” já no seu livro de estreia. Conforme 

Kelcilene Grácia-Rodrigues e Rauer Rodrigues,  

 

Já nessa primeira coletânea [...] encontram-se versos prosaicos, 

imagens poéticas inusitadas, sintaxe arrevesada, vocábulos eruditos, 

arcaicos e inusuais, neologismos aos quais o poeta incorpora falas e 

expressões populares. A presença da metalinguagem em Poemas 

Concebidos sem Pecado é notória desde então, pois, ao abrir o livro 

com ‘Cabeludinho’, o poeta já risca e fixa no seu chão pantaneiro um 

projeto poético próprio e original que vai seguir nos livros posteriores, 

delineia o seu fazer poético e o roteiro de sua poesia numa poética 

genuinamente barreana. ( 2011, p.47). 

 

 

Assim, vai sendo tecida uma poesia que prima pela eleição das menores miudezas. 

À primeira vista, o que há de não-habitual e insólito nos poemas pode inicialmente 

direcionar os leitores a um espaço de estranhamento porque revela um universo poético 

fraturado. Mas, essa primeira impressão torna-se familiar ao leitor à medida que ele 

adentra no universo infantil da obra poética manoelina. Barros trata das infâncias perdidas 

nos labirintos da vida adulta, no universo dos conceitos, regras, obrigações, onde não há 

tempo para o livre devanear. A infância de Manoel transgride a lógica cartesiana da 

modernidade e assume lugar especial. De acordo com Igor Rossoni: 

 

 
Manoel de Barros nasce e cresce num sertão-pantaneiro de lonjuras e  

dele se afasta para recriá-lo por intermédio de associações/reinvenções   

de   trabalho   peculiar   de   memória, pelo empreendimento de um 

olhar consciencial   infante.  Para   isso, vale-se de procedimento que 

transmuta do espaço da infância elementos considerados singulares 

potencializando-os numa poética de matérias que –– pelo teor de 

universalidade de que se constitui –– ultrapassa o instinto local do 

sertão da infância, para permanecer e perenizar o movimento nas 

imagens e sensações pueris que abastecem e essencializam-lhe o 

discurso. (2008, s/p) 

 

 
 Nesse sentido, o poeta brinca com as palavras, usa de forma irrestrita e figurativa 

a linguagem, faz do exercício de sua escrita um jogo lúdico e, ao beber na fonte da 

infância, faz uma poesia em que imagens, metáforas e construções linguísticas de cunho 

infantil constituem todo um universo onde a brincadeira e a fantasia são os instrumentos 

eleitos para a construção de novas visões do mundo e da linguagem.   



15 
 

  O primeiro capítulo desta dissertação –– “A modernidade poética de Manoel de 

Barros” –– procura evidenciar sua integração nos problemas modernos em relação à 

linguagem e aos impasses da literatura no mundo contemporâneo. A despeito de sua 

carreira de poeta, a maior parte dela discretamente transcorrida, e de sua vida reclusa e 

“pantaneira”, sua obra revigora os sentidos da linguagem e do mundo, atualmente 

fragmentados. Trata-se de uma poética que, à revelia do que é mercadológico, resiste à 

imagem de um mundo codificado, que elege a natureza e a infância como fontes 

primordiais, que inaugura a experiência do mundo através linguagem, como fazem as 

crianças. Tenta-se neste capítulo, traçar o perfil do poeta Manoel de Barros e apresentar 

o universo de trastes, restos, latas, das inutilidades, enfim, que constituem sua tessitura 

poética. Quais os espaços, personagens, cenários que alimentaram sua infância e que 

passaram a alimentar sua poesia, as principais características de sua escritura: a subversão 

linguística, a temática da infância como lugar central, uma escrita afeita ao lúdico, 

próxima ao brincar da criança, uma linguagem rica em imagens, metáforas e construções 

linguísticas de cunho infantil.   

 O segundo capítulo, intitulado: “O Espaço da Infância”, tem por objetivo delinear 

o conceito de infância, à luz de Bachelard, como um espaço de memória, que acessado 

através da linguagem poética se torna um espaço íntimo de rememoração da própria 

infância e também um lugar poético e criativo. Para tanto, pensa-se a criança como um 

ser livre de hierarquias, que conhece a liberdade do conhecimento não-verticalizado 

(KORCZAK, 1984). A criança estabelece comunhão com todas as coisas, é livre para a 

descoberta das origens de cada coisa, é livre para sentir e se maravilhar perante o mundo.  

Não possui as urgências que compõem o modo pragmático de como o adulto compreende 

o mundo. Por isso a infância é um espaço imensamente poético, porque suas experiências 

buscam sempre o retorno às origens, ao que é primordial, às fontes que compõem as 

nascentes do olhar poético e filosófico. 

  O terceiro capítulo –– “Uma Filosofia Ontológica da Infância: Os Exercícios 

Poéticos de Ser Criança” –– propõe uma análise mais atenta do livro Exercícios de Ser 

Criança, publicado em 1999, problematizando a perspectiva infantil em Manoel de 

Barros. O livro, composto por três poemas, retoma as características mais recorrentes do 

poeta: a infância como tema favorável à poesia, o devaneio como exercício poético, a 

criança como agente poético e a aversão à linguagem pragmática. 

 Composto por três poemas que versam sobre a prática imaginativa da criança 

sobre a linguagem que, livre das convenções sociais e linguísticas, é naturalmente poética. 
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Falam sobre o exercício poético visto através do brincar e da criança como agente poético 

desses exercícios. Assim, a partir da figura do menino que “carrega água na peneira”, 

Manoel de Barros reflete sobre o seu próprio fazer poético, um trazer por meio da 

linguagem aquilo que se lhe escapa. Tanto para o menino quanto para o poeta, fazer poesia 

é a mesma coisa que “roubar um vento”, que “catar espinhos na água” –– coisas de 

menino descortinadas pelos exercícios do poeta.  

As recordações da infância aparecem na poética manoelina não como 

rememoração sequenciada de eventos vividos, mas como um espaço sensorialmente 

reconstituído pelo devaneio. Recordar para Manoel é imaginar, não se trata de uma 

ativação subjetiva do tempo, mas de uma produção subjetiva de dimensões da 

espacialidade, em que os seres desierarquizados repartem democraticamente uma 

coexistência horizontalizada no espaço, coabitando os reinos da simplicidade e da 

sincronia, de uma espacialidade sem devir, do ser enquanto ser existindo sem fôlego para 

o antes e o depois; uma recordação sem recordação, recordação de um tempo que não é 

passado, mas presente recriado na imaginação alheada de consequências e causas e por 

isso estrangeira a todo o futuro. A infância é tratada sempre como uma possibilidade de 

origem, potencialmente permanente e estável. Como as paredes amarelas de um espaço 

que o poeta busca sempre reabitar e que parecem não sofrer as infiltrações do tempo, a 

poesia de Manoel de Barros se abre a uma infância devaneada sem nostalgia, por se 

pretender imune à consciência do transitório, pela recusa da dimensão do tempo, pois o 

tempo torna irrecuperável a plenitude de ser do ser infantil, esse primeiro e único 

habitante da limpeza do mundo, espaço da intimidade sem devir que os exercícios 

poéticos de ser criança insistem em tentar restituir. 

O espaço poético da infância em Manoel de Barros é maior que o mundo. Na sua 

poesia ganha uma dimensão subjetiva que acompanha o adulto em toda a sua existência, 

como um núcleo imóvel, uma condição de ser que não se narra e que não se externa a não 

ser por signos enigmáticos, condição que apenas intimamente se experiencia e que apenas 

poeticamente se reestabelece no campo do dizível, isto é, que apenas pela poesia se 

reordena sem ordem no campo da linguagem verbal articulada, ainda que pelas injunções 

que só à linguagem poética é lícito produzir. A criança aí é um modo de existir, uma 

modalidade de ser, que tanto a poesia de Manoel de Barros como a filosofia final de 

Gaston Bachelard desejam recuperar. 

Por se tratar de um estudo direcionado para um tema específico –– a infância 

como espaço poético criativo –– o corpus literário desta pesquisa é constituído 
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principalmente pelo livro Exercícios de ser criança. No entanto, há, no decorrer 

do trabalho, recortes de poemas recolhidos em toda a obra de Manoel de Barros, 

visto que a temática aqui investigada –– a infância –– é central em toda a sua 

carreira, sendo a mais preponderante na sua escritura de poeta.  

Nesse sentido, a proposta deste trabalho é fazer uma reflexão teórica que aborde 

a infância como condição subjetiva fundamental e como espaço de criação poética, livre 

das centralizações, totalizações e hierarquizações do universo adulto, reavivado através 

das experiências imaginárias propiciadas pelo texto poético, uma vez que só a linguagem 

dos poetas, para ambos, seria capaz de colocar o adulto novamente em sintonia com o 

estado de permanente maravilhamento, que é intrínseco à natureza infantil. Essa 

aproximação teórica com a filosofia de Bachelard3, particularmente nos livros a Poética 

do Espaço, 1957, e a Poética do Devaneio, 1960, é uma chave de reflexão respaldada 

pelas palavras do próprio poeta, em algumas de suas entrevistas. No documentário Só dez 

por cento é mentira, o poeta refere-se diretamente ao filósofo, citando-o:    

Minha invenção é um negócio do subconsciente né, é a imaginação 

criadora, a imaginação produtora. É que busca lá no baú da Infância, 

né, dizia o Bachelard, né, que a gente tem um bauzinho, uma caixinha, 

um cofre, não é, onde ficam guardadas as nossas primeiras sensações, 

os primeiros cheiros que você sente, os primeiros ruídos de folhas 

 

3 Gaston Bachelard (1881-1962), nasceu em Champagne (Bar-sur-Aube). Foi funcionário dos correios, 

estudante de matemática e professor de Física, Química e Filosofia. Em 1928 publica a tese: Ensaio sobre 

o Conhecimento Aproximado, que já sugeria o que seria um dos temas centrais de sua epistemologia –– a 

ideia de que a abordagem de um objeto científico deve ser cercado por diversos e sucessivos métodos. O 

Novo Espírito Científico, é publicado anos depois, em 1934, apontando o estilo não cartesiano de Bachelard 

e o seu diálogo com as grandes revoluções do século XX. Em 1938, surge uma de suas mais importantes 

obras, A formação do Espírito Científico, na qual trata sobre os obstáculos epistemológicos que dificultam 

a afirmação e o desenvolvimento da formação da mentalidade científica. Neste livro, Bachelard ainda 

percebe a “alquimia poética” como um dos principais entraves ao desenvolvimento da ciência.  A crítica 

divide sua obra em duas categorias: diurna e noturna. A primeira, voltada para o racionalismo e para a 

cientificidade, considera o fenômeno das imagens como característica do pensamento pré-científico, a 

segunda, dedica-se aos estudos do imaginário poético e artístico. Sua obra esteia-se na concepção de que 

as imagens poéticas são fontes para a constituição do ser. Bachelard, não consensualmente, é conhecido 

por ser um filósofo não aristotélico, não cartesiano, não bergsoniano, não kantiano. Os últimos livros que 

compõem a fase final de sua filosofia, se estruturaram paralelamente no campo da poética e no campo 

científico, construindo assim uma dupla fenomenologia do imaginário, na qual se cruzam ciência e poesia, 

razão e devaneio.  
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caindo, o do vento, tudo isso é formado na infância [...] Já te contei a 

história que me pediram pra fazer um capítulo da minha mocidade , um 

capítulo da minha velhice e eu declarei que eu só tive infância [...] eu 

só sei escrever sobre infância porque eu só sei ir buscar lá no cofrezinho, 

sabe? (BARROS, 2008, s/p, grifo nosso)4. 

 

 

Assim, a escolha pela teoria poética de Bachelard foi delineada por uma afinidade 

bastante clara em suas concepções de memória e infância e se sustenta pela declaração 

do próprio poeta Manoel de Barros, que quase sempre revelava as fontes que serviam de 

alimento para o seu fazer poético. 

O método utilizado é o de análise de textos. E como pressuposto teórico, o 

fenômeno literário em sua relação com a fenomenologia da infância de Bachelard. A 

metodologia deste trabalho consiste basicamente no estudo teórico-bibliográfico, que 

permite o conhecimento do objeto de pesquisa tomando-se por base o que já foi 

publicado em relação ao tema, como o aporte da crítica literária sobre a poética 

manoelina, os estudos sobre poesia moderna, sobre a infância, e a leitura atenta da teoria 

bachelardiana, a fim de subsidiar a construção de uma nova abordagem sobre a temática 

da infância na poética de Manoel de Barros. 

  Desmitificando a lírica convencional, a poesia de Manoel surge como uma poética 

singular, marcada pela intensa originalidade e pelo rico aproveitamento das metáforas e 

comparações, que dão voz à infância e ao discurso contra-ideológico pela via avessa em 

que afirma a inutilidade da poesia. Sua poética passeia entre as vias do objetivo e do 

sensorial, instaura, através de comparações e elementos aparentemente díspares, uma 

nova forma de ver o real. A obra de Barros é uma “lente ao contrário”, usada para 

“transver” o mundo, descortinando assim outras possibilidades além da ótica linear das 

verdades únicas. 

O diálogo com a palavra revela a busca do poeta pelo estado original da 

linguagem, lugar onde ela é “criança”, signo desnudo, destituído da racionalidade e da 

sensatez dos discursos engessados, signo trapaceiro, numa alusão à Barthes (2007a), que 

não se deixa dominar pelo poder instituído, pois não obedece às regras nem se submete 

às estruturas fixas. A poesia de Manoel de Barros é, antes de tudo, um jogo lúdico, “um 

 

4 Extraído do Documentário Só dez por cento é mentira: a desbiografia poética de Manoel de Barros. 

Direção: Pedro Cezar. Produção: Artezanato Eletrônico. Brasil, 2008, 82 min. 
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quebra-cabeça” em que a infância se torna o espaço de revisitação que ressignifica a 

existência humana. 

Diante do exposto, a escolha da temática da infância como eixo de investigação 

deve-se à necessidade de se lançar um olhar menos hermético para a poética moderna 

que, infelizmente, não é tão frequente em nossas aulas de literatura. A relevância desse 

estudo reside na possibilidade de que, a partir desta análise, se possa abrir um leque para 

a compreensão das múltiplas possibilidades da poética manoelina, e também revisitar a 

fortuna crítica do escritor, revelando caminhos para as novas gerações, visto que a 

literatura, enquanto exercício da experiência humana, não é uma redoma fechada em si 

mesma. 

Muitos são os olhares que a obra de arte desperta. A pluralidade de significados 

da poesia moderna não é senão resultante do árduo trabalho do poeta em desestruturar as 

retas coordenadas da linguagem pragmática, abrindo assim margem não só às múltiplas 

interpretações do leitor, mas às suas múltiplas percepções, à multiplicidade sensorial que 

cada experiência leitora traz consigo. Nesse sentido, a poesia de Manoel de Barros 

inscreve-se nas condições abertas à poética moderna, como lemos nas palavras do célebre 

livro de Umberto Eco: 

 

[...] uma obra de arte, forma acabada e fechada em sua perfeição de 

organismo perfeitamente calibrado, é também aberta, isto é, passível de 

mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua 

irreproduzível singularidade. Cada fruição é, assim, uma interpretação 

e uma execução, pois, em cada fruição a obra revive dentro de uma 

perspectiva original. (1997, p.40). 

 

 Com os olhos do seu tempo e com os sentidos de seus espaços subjetivos 

intimamente experienciados, cada leitor ao ler o livro o ressignifica e o reelabora, tecendo 

assim outros fios de percepção. Destarte, esta leitura é apenas mais uma no universo plural 

de toda obra poética de Manoel de Barros. Por ora, vejamos primeiro o resultado de 

nossas incursões por estes terrenos movediços de estabilidades inconjuntas, de 

imobilidades fugazes de pré-coisas, de significações anteriores aos significados e de 

significados subalternos aos sentidos não verbais de cada coisa disposta fora de linhas de 

sucessão e de hierarquias de importância e valor. 
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1.0 A MODERNIDADE POÉTICA DE MANOEL DE BARROS 

 

 

 Numa sociedade fluida, aturdida pelo grande número de imagens, de informações 

efêmeras e pela cultura do consumo, marcada pela liquidez das relações sociais e pelo 

império das redes virtuais, que conforme Leyla  Perrone-Moisés ( 2000, p. 30) “[...] tudo 

tem de ter serventia ou trazer lucro”, onde a praticidade, o individualismo, a diluição 

e fragmentação das relações sociais, “[...] contaminadas pelas relações econômicas [...] 

se corrompem e se desgastam” (Ibid., p. 32), e a linguagem “perde seu valor-ouro e 

adquire um mero valor venal” (Ibid., p. 32), os sujeitos se veem cada vez mais presos e 

imersos num mundo superficial e fragmentado, regido, nos termos de Bauman (2008), 

por uma era pós-pragmática, em que tanto a cultura e a educação como as relações 

humanas em geral servem a um mercado rotativo e a uma economia de descarte. 

 Neste universo de relações instáveis, a literatura descobre-se em crise, mas, em 

meio à conformidade e praticidade da vida contemporânea, assume a via contrária 

e vai a contrapelo dos discursos caóticos da modernidade quando, ao voltar -se para 

si mesma, instaura novas maneiras de interpretação do mundo, que, em vez de 

explicar, sugerem ao leitor uma multiplicidade de sentidos.  

De acordo com João Cabral de Melo Neto (1994) e João Alexandre Barbosa 

(2005), a literatura contemporânea apresenta-se como uma linguagem intransitiva, 

cercada de impasses, resultante das complexas condições impostas pela vida moderna. E 

é isso o que promove uma poesia inquietante, “que assume-se como linguagem à parte, 

não comunicativa, hermética” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 25). 

Diferentemente da literatura tradicional que se fazia sob a necessidade de 

adequar-se a modelos pré-estabelecidos e atender a gostos e interesses do público leitor, 

a poesia moderna perde seu caráter funcional, “exige do leitor um esforço sobre-humano 

para se colocar acima das contingências de sua vida” (MELO NETO, 1994, p.768), 

lembra, “[...] imperiosamente, que tudo é linguagem, e que esta engana. Que a 

linguagem está o tempo todo fingindo-se de transparente, de prática e de unívoca [...]” 

(PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 32). 

Para assegurar sua existência em meio à máquina capitalista, em meio às 

significações restritas ao uso funcional da linguagem e da comunicação trivial que 

costumam reduzir os significantes à coisa à qual se refere, limitando seus significados às 

estruturas arbitrárias da língua funcional, a poesia moderna ignora as atuais limitações 
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do leitor. Institui-se como difusora de enigmas, revela uma linguagem que ao tempo 

em que implode de significação, cerca-se de malabarismos lógicos e ilógicos. A 

apreensão do mundo pelo poeta moderno converte-se pura e simplesmente em 

linguagem. O mundo é então recriado pela poesia como uma língua adâmica, como um 

gesto primordial de reinvenção da linguagem, começando por reinventar os nomes das 

coisas.  

O poeta, mais consciente das possibilidades do signo linguístico, encontra nele o 

artifício da sua criação poética: a palavra, que “não é nem um instrumento, nem um 

veículo: é uma estrutura, e [...] o escritor é o único, por definição, a perder sua própria 

estrutura e a do mundo na estrutura da palavra” (BARTHES, 2007b, p. 31). 

Sem compromisso com uma única realidade, o poeta compreende a linguagem 

como uma máquina de possibilidades, inesgotável em si mesma. O poema é, assim, um 

movimento de rotação sobre o próprio eixo, que “expõe a nu os mecanismos 

profundos da própria linguagem” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 122). E na 

modernidade, se torna uma das forças motrizes para a criação de novas realidades 

além da vivida cotidianamente, através de sua capacidade de recriar e reinventar a 

palavra. O poema moderno é moderno porque consegue ser também sua própria crítica, 

à medida em que questiona sua própria natureza – a linguagem humana.  

O caráter da poesia moderna define-se, assim, sob influxos de um aparelho poético 

envolto de tensões, complementaridades, analogias, encruzilhadas, reescrituras 

palimpsésticas, combinações insólitas, jogos deformantes, justaposição e abstração de 

objetos. Ao contrário do homem moderno, para o poeta, nada é descartável, de tudo é 

possível extrair uma potência poética – dos espasmos e choques já considerados tão 

corriqueiros pela modernidade – até objetos que passariam despercebidos pela maioria e 

que o poeta chama “inutensílios”: latas enferrujadas, pregos, cacos, pentes velhos.  

Assim, tanto o estranhamento quanto o fascínio ante a poesia moderna residem 

na “recifração5”
 
e na “criação de um espaço procriador de enigmas por onde o leitor 

passeia a sua fome de respostas.” (BARBOSA, 2005, p. 14). Nesse sentido, a 

composição do texto poético pauta-se numa descontinuidade de imagens, na 

 

5 Para João Alexandre Barbosa, a leitura do poema moderno é um exercício de recifração, isto é, evoca 

outras leituras/obras gerando assim uma multiplicidade de sentidos que tumultua e desafia o leitor. 

 



22 
 

desintegração, subversão e inversão do signo linguístico, na quebra de sequências 

previsíveis e na reflexão sobre os usos e possibilidades da linguagem. 

Pensar a literatura e especialmente a linguagem poética hoje, é então, pensar numa 

trama de signos labiríntica e circular, entremeada por fios de diversas texturas e matérias, 

que ora se revelam ora se cruzam ou se bifurcam, sempre num movimento rotativo sobre 

o próprio eixo; trama na qual são exigidos do leitor, além de sua presença, suas 

experiências leitoras e o exercício contínuo de perscrutação, já que há no texto moderno 

permanentes diálogos com outras obras e com as próprias estruturas internas da 

linguagem, sendo necessário rastrear os entrelugares do texto para se tecer alguma rede 

de significações e inaugurar alguma experiência de leitura.  

Desse modo, a poesia moderna pressupõe um leitor disposto a navegar em águas 

aparentemente herméticas para aportar no espaço esfacelado e descentralizado da 

linguagem; linguagem essa que a poesia no seu pleno exercício de transformar o signo 

dando-lhe novos sentidos, descondiciona do uso rotineiro, dos sentidos convencionais, 

ressignifica e devolve eficiência e inovação linguística.  

Comumente, a crítica literária delega à poesia atual um caráter obscuro, que 

advém das próprias circunstâncias encontradas pela literatura para subsistir na 

modernidade. Ela não mais serve de aporte didático para o leitor, seguindo a concepção 

horaciana de que a arte deveria unir o útil (utile) ao agradável (dulci), com o objetivo de 

alcançar o ensino (docere) e o prazer (delectare)6.  

Ainda que não tenham desaparecido completamente as práticas e doutrinas 

poéticas de caráter didático que se dirigem a fins exteriores à própria poesia, esse novo 

campo simbólico de afirmação da autonomia do literário em face das necessidades e 

contingências do mundo foi constituído desde pensadores do Iluminismo pré-romântico 

como Diderot e Kant. Esses novos horizontes teóricos sobre a arte e a poesia se 

 

6 Horácio. Epistula Ad Pisones; vv. 333-344. “Aut prodesse volunt, aut delectare Poetae,/Aut simul et 

iucunda et idonea dicere vitae./(...)/Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci,/lectorem delectando 

pariterque monendo.” (Ou ser úteis, ou deleitar querem os poetas, /Ou cantar ao mesmo tempo coisas 

agradáveis e úteis à vida. /(...)/Recebeu todos os votos quem uniu o útil ao doce, /deleitando e igualmente 

ensinando o leitor.) Numa influente versão portuguesa do século XVIII, traduz-se “prodesse” (servir, ser 

útil ou propício) por “causar instrução” (monere, docere): “Ou causar instruçaõ, ou dar deleite, / Ou unir 

cousas uteis e jucundas, / O Poeta pretende (...)/ Quem sabe pois tecer acçaõ, que instrua, / E juntamente 

agrade, esse he que leva/ O voto universal; (...).”. (HORACIO, 1833). 
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difundiriam pelo mundo letrado de filiação europeia sobretudo a partir do Romantismo, 

conjunto de movimentos artísticos que passam a valorizar a originalidade e a 

subjetividade do artista, entendendo a obra poética em específico e a obra de arte em geral 

como um ato de criação, como reinauguração dos gêneros de linguagem que algumas 

subjetividades privilegiadas, chamadas “artistas de gênio”, seriam capazes de mobilizar. 

Pela recusa da inventio retórica, a poesia moderna pretende então deixar de ser invenção 

de novidade pela variedade, recusando o sentido da poesia como técnica de reordenação 

regrada do que já existe para o universo letrado. Desde então, cada poema, como cada 

obra de arte, pretende ser a instauração, aqui e agora, de uma forma única, como resultado 

de um gesto decisivo de uma sempre outra criação e pelo estabelecimento de uma nova 

origem, que está na base do conceito romântico e moderno de originalidade, alterando 

com isso de forma radical o próprio conceito de autoria e de autor e tomando o poeta    

como demiurgo de seu próprio universo.  

No lugar de um letrado cujo engenho e arte o tornavam eficaz em técnicas 

retoricamente conhecidas e aceitas para estabelecer uma relação de emulação com as 

autoridades poéticas do passado, as quais o poeta imitava para superá-las e assim exercer 

tão bem quanto elas o fim de ensinar e agradar ao mesmo tempo, essa emergência de uma 

nova concepção da arte, que remonta aos primórdios do que os historiadores chamam de 

Idade Contemporânea, dá ao sujeito individual um lugar central, e ao gênio artístico o 

caráter de uma fonte única, acesso singular ao inefável da subjetividade humana e, por 

isso, origem particular do inaudito nos campos da linguagem.  

Desde o Iluminismo e o Romantismo, a poesia constitui seu próprio espaço 

perceptivo a contrapelo do pragmatismo do mundo e do discurso utilitário. Liberta das 

exigências horacianas e do caráter mimético da poética aristotélica, a melhor parte da 

poesia do final do século XX e início do XXI recusa-se a adaptar-se, como utilidade ou 

deleite, a uma civilização submersa em redes de informação e imagem prontas a 

atenderem às exigências consumistas de entretenimento e conhecimento fragmentado, 

assim como recusa-se a ser retrato ou representação de dinâmicas sociais esvaziadas e 

liquefeitas, em meio à dureza e à correria da vida contemporânea. A melhor poesia 

contemporânea assume sua condição de transitoriedade ao registrar sua recusa à 

linguagem simplificada. Faz surgir a efetiva diferença num tempo em que “tudo o que é 

sólido desmancha-se no ar”, tempo já atravessado pela frustração das grandes utopias 

coletivas e individuais gestadas pelo pensamento iluminista e romântico.  
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O poema moderno não é acalanto, “o poema não é para ser usado. O poema não é 

um objeto de consumo. O poema é um objeto de produção. Objeto de criação.  Produção 

de Linguagem [...]” (ANTÔNIO, 2002, p.46). O poema se apresenta como caminho 

possível para que o homem consiga assim como ele, inscrever-se na história ante um 

universo de rápidas e sucessivas reconstruções. Leitores de poesia, hoje, encontram-se 

deslocados no eixo frenético da modernidade, mas é nos meandros desse mesmo frenesi 

que o poeta atua, enlaçando objetos comuns e transformando-os em matéria de poesia.  

 É esse o exercício primordial da poética de Manoel de Barros. A poesia manoelina, 

à medida que revela um universo poético fraturado, espelha uma realidade desencantada 

pela diluição das balizas morais e pela dispersão dos postulados éticos, dos códigos de 

valores, pelas crises identitárias, pelas relações líquidas e fugidias.  Mas o riquíssimo 

imaginário poético de Barros não se reduz somente a esta perspectiva. Trata-se também 

de uma poética em que a infância assume lugar especial. O poeta faz do exercício de sua 

escrita um jogo lúdico, um “brincar de poetar” e ao beber na fonte da infância conduz sua 

poesia em direção ao encantamento.    

Manoel de Barros não nos fala de uma infância qualquer, mas de uma infância que 

é lugar de memória reinventada, espaço possível para a rememoração do vivido e fértil 

para o devaneio poético. O poeta faz uma poesia que corresponde muito proximamente 

ao pensamento do filósofo francês Gaston Bachelard (1988, p.93), para quem “há sempre 

uma criança em todo adulto, o devaneio sobre a infância é um retorno à infância pela 

memória e imaginação”. 

São essas constatações que compõe o ponto inicial para as reflexões deste trabalho 

de pesquisa. Busca-se analisar, à luz da teoria bachelardiana, como a infância, através do 

olhar do poeta Manoel de Barros, constitui-se não só um espaço de memória, mas também 

um espaço criativo do fazer poético. 

As imagens poéticas presentes na poesia manoelina, atestam a manifestação da 

infância como estado durável, imóvel, que parece permitir ao homem o reencontro com 

sua natureza primitiva, ontológica, a poesia como um recuo ao puro ser, o exercício livre 

da linguagem como uma reinstauração dos estados mais primários do estar no mundo. 

Com Gaston Bachelard e Manoel de Barros, pensa-se a infância como condição de 

existência humana mediante a qual o adulto entra e permanece no mundo.  

Para tanto, busca-se situar brevemente o conceito de infância na perspectiva 

histórica, com o intuito de compreender alguns dos discursos produzidos sobre ela ––

como o da psicologia do desenvolvimento –– já que a escolha de nossa definição teórica 
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passeia por vias contrárias ou paralelas ao que mais amplamente se atribui ao conceito 

infância. Para Bachelard (2009), existe uma infância sonhada, que acessada por meio do 

devaneio poético, ultrapassa a categoria temporal e toma o espaço como centro de 

referência. O filósofo não desconsidera que há infâncias rejeitadas, sofridas e também 

não as idealiza ingênua ou acriticamente. Contudo, sublinha que a infância de que trata é 

uma infância cósmica, do ser da linguagem em seus primeiros e primordiais contatos com 

o Universo, a criança de que fala é assim o ser cósmico em totalidade. 

 Para Bachelard, há sempre na alma humana um permanente sentimento da 

infância, ainda que silencioso ou silenciado pelas urgências da vida adulta, e para ele o 

poeta é quem consegue tocar, através do seu exercício poético, através do poema, esse 

espaço subjetivo às vezes intangível pela linguagem simplificada pelo utilitarismo e pelas 

práticas de representação que o convívio social, o mundo do trabalho, as hierarquias dos 

valores desalmados impõem no processo de crescimento e de expulsão da criança de seu 

próprio universo. É por meio de suas memórias, que os poetas descortinam “uma infância 

imóvel [...] que só tem um ser real nos seus instantes de iluminação – ou seja, nos instantes 

de sua existência poética” (BACHELARD, 2009, p.94).  

A infância aqui tratada é aquela silenciosa de que fala Bachelard, como dimensão 

subjetiva da intimidade incomunicável senão pela poesia, lugar de memória e imaginação, 

rememoração do vivido em solidão e espaço aberto ao devaneio poético.  

Ao contrário do pensamento bergsoniano, Bachelard admite que a memória em si, 

possui lacunas. Nas suas bases filosóficas, a memória é a faculdade do ser em sua 

totalidade cósmica, que habita em nós nas continuidades e descontinuidades de nossa 

infância. A “Imaginação e Memória aparecem em um complexo indissolúvel [...]” (Ibid., 

p.99), desempenham papéis fundamentais e determinantes para que se ocorra o devaneio 

poético que retoma a infância como experiência, como ruptura do tempo e da história, 

como espaço que se situa no desconhecido, fora da demarcação temporal, visto que “[...] 

para constituir a poética de uma infância evocada num devaneio, cumpre dar às 

lembranças sua atmosfera de imagem” (Ibid., p.99). 

Nesse sentido, nossa infância não se fixa num tempo determinado. O tempo pode 

ser imaginado, construído descontinuamente. O passado de nossas experiências, 

imaginação e devaneios rememorado,  
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[...] não é simplesmente um passado da percepção. Já num devaneio, 

uma vez que nos lembramos, o passado é designado como valor de 

imagem [...] Então a Memória e a Imaginação rivalizam para nos 

devolver as imagens que se ligam à nossa vida (Ibid., p.99). 

 

 

Os devaneios voltados para a infância podem findar-se em si mesmos como uma 

pura rememoração de um estado estável de ser, ainda que perdido, mas também se 

comunicam por meio da poesia. Conforme Bachelard: 

 

[...] o devaneio voltado para o nosso passado, o devaneio que busca a 

infância, parece devolver vida a vidas que não aconteceram, vidas que 

foram imaginadas. O devaneio é uma mnemotécnica da imaginação.  

No devaneio retomamos contato com possibilidades que o destino não 

soube utilizar. Um grande paradoxo está associado aos nossos 

devaneios voltados para a infância: esse passado morto tem em nós um 

futuro, o futuro de suas imagens vivas, o futuro do devaneio que se abre 

diante de toda imagem redescoberta (Ibid., p.106-106) 

 

 

  Os devaneios de que trata Bachelard não devem ser confundidos como simples 

recordação do passado, nem com narrativas curiosas de casos e gracejos da infância, nas 

quais o enunciador é no fundo um adulto que observa e, diegeseticamente, relata 

sequenciadamente casos graciosos. Com efeito, nestas espécies de lembranças 

objetivadas da infância, a criança é menos sujeito que objeto da narrativa. Mesmo quando 

um adulto narra suas próprias peripécias infantis, aquele personagem infantil que as 

revivencia frequentemente é principalmente o herdeiro adulto de uma narrativa que outros 

adultos deixaram sobre si, que somente por isso não se perdeu.  

A memória infantil tal como escolhemos tratar aqui, a partir da filosofia final de 

Bachelard e da poesia da vida inteira de Manoel de Barros é outra coisa, recusa-se ao 

tempo e mesmo ao signo linguístico, ainda que poeticamente se submeta a ele. O devaneio 

poético que ambos pretendem fazer aparecer como fenômeno poético e humano é imerso 

no espaço e no silêncio, com poucos sinais de linguagem verbal, memória íntima e 

sensorial efetiva de insondáveis afetos sem nome, de percepções incircunscritas, um 

devaneio que não se conta para ser sentido, só podendo ser evocados pela escrita poética. 

Nas palavras de Bachelard, o devaneio poético, tal como o entende, é aquele que,  

 

[...] a poesia coloca na boa inclinação [...]. Esse devaneio é o devaneio 

que se escreve ou que, pelo menos, se promete escrever. Ele já está 

diante dessa página em branco. Então as imagens se compõem e se 

ordenam. O sonhador já escuta os sons da palavra escrita (1988, p.06). 
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 A poesia manoelina opõe-se às regras linguísticas socialmente 

institucionalizadas. Ao rejeitar a função “normal” da Língua, constantemente usada para 

fins de comunicação, aproxima-se da postura libertária característica da natureza infantil 

diante da linguagem:  a criança tem uma maneira livre de lidar com as palavras ao 

aprender a falar. Ela inverte estruturas, desregula a ordem sintática e semântica, constrói 

expressões ilógicas e inusuais, ignora as pétreas lições gramaticais para alcançar o 

“acriançamento das palavras”. Destarte,  

 

Manoel de Barros [...] faz poesia com a sensibilidade, com o corpo e 

confessa: ―Nunca escrevi uma palavra que não tenha roçado no meu 

corpo. Para alcançar o significado poético, é preciso ver, ouvir, cheirar, 

lamber e tocar o que sugere o entendimento de sua poesia a partir do 

próprio corpo. Para isso, o poeta resgata a infância, não como cenário, 

mas sim como uma vivência muito rica de ressignificações do mundo e 

do ser humano. Mais do que uma mera fase biológica, a infância é o 

momento em que a criatividade e a liberdade manifestam-se de maneira 

muito explícita. (CRUZ, 2009, p. 13) 

 

 
A liberdade e a criatividade que tornam único o tempo da infância são confirmadas 

pelo poeta nos seguintes versos: 

 

                                         As crianças eram livres de gramáticas e 

    podiam ficar em qualquer posição. 

    Por forma que o menino podia inaugurar. 

    Podia dar às pedras costumes de flor. 

    Podia dar ao canto formato de sol.  

    E, se quisesse caber em uma abelha, era 

     só abrir a palavra abelha e entrar dentro 

    dela. 

    Como se fosse a infância da língua. 

                                         (BARROS, 2013, p.395). 

 

 

Barros fala especificamente de uma infância que é lugar de memória, território 

fecundo para o devaneio poético7.  Para Rossoni (2008, s/p), trata-se de uma poética que 

 

7 O devaneio, em Bachelard é um estado de alma, “uma fuga para fora do real” (2009, p.05), um fenômeno 

natural, transcendente. Diferente do sonho, no devaneio há uma interferência da consciência. No devaneio 

poético, ao contrário do sonho, todos os sentidos são despertados, “o devaneio poético escrito, conduzido 

até dar à página literária, vai ao contrário, ser para nós um devaneio transmissível, um devaneio inspirador, 

vale dizer uma inspiração (...)” (Ibid., p.07). 
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é capaz de promover “[...] fertéis reencontros com instâncias pueris, perdidas nas 

convencionalidades humanas”. Constitui-se como uma escrita que aparentemente se quer 

fácil, simples e descompromissada, mas que por meio da brincadeira com a linguagem 

infantil –– com a “língua de brincar” –– se torna uma poética complexa: há nos versos 

manoelinos repetições sintáticas, rítmicas, semânticas. Indícios de uma poesia de criação 

formal: o poeta remexe, apalpa, distorce os sentidos e a gramática, até chegar aos delírios 

do verbo. 

Ainda segundo Igor Rossoni (2007), no livro Fotogramas do Imaginário, a 

palavra poética em Manoel de Barros atinge o status de agente primordial. O verbo é 

princípio e em estado de delírio, “é então, a condição de palavra que ainda não é palavra” 

(2007, p.134), é a palavra que só consegue ser dita pela voz da criança: 

 

Na origem, não há palavra. Só o prenúncio dela em condição de 

nascedouro:  o delírio em efervescência. Silenciosamente, ebulidor. 

Nesse instante, a palavra ainda não é. O que é mesmo é o delírio na 

forma do silêncio, preparado para o grito virginal e conceptivo. Então, 

desde sempre o verbo delira. Pronto, como sempre esteve. À espera e à 

espreita. Vem uma criança e – simplesmente – dá sonoridade a esse 

delírio (Ibid., p.136). 

 

 

   Tais delírios verbais são, de acordo com Torres,  

[...] uma marca muito forte de Barros, que não só os liga à criança, mas 

também a bêbados e loucos. Seus devaneios linguísticos destroem a 

sintaxe de tal maneira que poderíamos até neles perceber semelhanças 

com os processos estilísticos das vanguardas europeias, como o 

Cubismo e o Surrealismo (2015, p.33). 

 

  

O poeta transgride a gramática, vira pelo avesso as convenções linguísticas, 

desloca classes gramaticais, transforma adjetivos e substantivos em verbos: 

“monumentam”, “deslimites”, “despalavra”, “desherói”, “deslendo”, criando assim 

neologismos. Sua subversão linguística aparece em versos que trazem à tona tanto a 

oralidade, quanto o “desacordo” semântico: 

 

[...] 

Nhanhá está aborrecida com o neto que foi estudar  

No Rio  

E voltou de ateu 

–– Se é pra disaprender, não precisa mais estudar [...] 

                                             (BARROS, 2013, p.16) 
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Sírio Possenti, na reportagem “Notas Sobre Manoel de Barros”, na coluna 

Palavreado, que mantém no site do Instituto Ciência Hoje, publicada em 28/11/2014, 

afirma que a poesia de Manoel de Barros possui uma estratégia sintática particular,  

 

ele não se vale das conhecidas figuras de linguagem. Ele não 

metaforiza, por exemplo, para revelar um lado surpreendente das 

coisas. Ele se vale de um recurso peculiar, que os gerativistas 

chamaram, antigamente, de “restrições de seleção” (2014, s/p). 

 

 

A noção de “restrições de seleção”, cunhada pelos gerativistas, propunha que uma 

sentença da língua para possuir gramaticalidade, não basta apenas seguir as regras 

gramaticais – ordem, concordância, regência, dentre outras –– deve também estar imbuída 

da cultura à qual essa língua pertence:  

 

O que as restrições de seleção destacavam era a necessidade de haver 

congruência semântica, que respeitasse uma cultura. Por exemplo, que 

uma sentença levasse em conta, representasse uma certa classificação 

dos seres que tornasse seus nomes compatíveis com os verbos. 

(POSSENTI, 2014, s/p). 

 
 

 Para Possenti (2014, s/p), Barros “explora mais as restrições de seleção do que 

qualquer outro aspecto da língua”. Ou seja, viola normas já impostas culturalmente 

através da desordem que aplica às relações sintáticas e semânticas em suas construções 

poéticas. Assim, é comum na poesia manoelina versos como: 

 

Usado por fivela, o homem tinha sido escolhido, 

Desde criança, para ser ninguém e nem nunca. 

                                    (BARROS, 2013, p.157) 
 

Ainda nessa mesma linha de pensamento, cabe aqui a referência à intervenção 

filosófica de Wittgenstein na linguagem, que talvez seja responsável pelo início da 

compreensão do que se entende hoje pela dicotomia Língua e Discurso. De acordo com 

Warren Shibles (1974) no livro Wittgenstein, linguagem e filosofia, para Wittgenstein que 

vê a Língua de forma histórica e de caráter usual, o significado não pode ser 

compreendido como algo imóvel que provém unicamente da e para a palavra, mas sim a 

partir do contexto em que a palavra é utilizada e da finalidade desse uso. A língua não é 
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um sistema estático, formado pela realidade. Ao contrário, as investigações filosóficas 

deste teórico sugerem que a realidade é uma composição da linguagem. 

 Wittgenstein postulou um método filosófico que empreende conceitos, situando-

os em contextos imprevisíveis ou num jogo situacional, para vigorar o sentido do estranho 

e incitar o descobrimento das possíveis potencialidades da linguagem. Também o 

exercício poético de Barros provoca e tensiona a lógica conceitual, por meio do jogo 

linguístico que estimula a desautomatização da linguagem e seu desprendimento das 

relações lógico-gramaticais, assim como se verifica nos versos a seguir: 

 

[...] 

Nos fundos do quintal há um menino e suas latas 

Maravilhosas. 

Seu olho exagera o azul. 

Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas 

Com aves. 

Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os  

Besouros pensam que estão no incêndio. 

Quando o rio está começando um peixe,  

Ele me coisa. 

Ele me rã 

Ele me árvore. 

De tarde um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. 

                                  (BARROS, 2013, p. 291) 

 

 

Nessa brincadeira tão séria de “entortecer” palavras até que elas alcancem o “grau 

de brinquedo”, Manoel assume seu olhar “para baixo”, torto. Inventa brinquedos de 

palavras, diz coisas desimportantes, repete temáticas e imagens, afirma as inutilidades da 

poesia. Mas sempre que recorda a infância, associa suas lembranças à reflexão sobre a 

criação poética. O recordar em Manoel de Barros é invenção. Sua poética esteia-se nas 

bases da imaginação criadora –– a imaginação que nos fala Bachelard. Conforme Castro, 

 

[...] o poeta cosmiciza tudo e reinventa os seres, ora conferindo funções 

e qualidades de uns para outros, ora integrando no poema seres de 

funções díspares para compor a nova harmonia cósmica e humana 

devaneada a partir da proximidade do ser e da potência arquetípica da 

infância. Manoel de Barros reinventa o mundo e o homem, 

possibilitando novas relações entre eles, integrando harmonicamente o 

firmamento, o homem, os animais e os seres numa convivência feliz 

(1991, p.177). 

 

 Ao mesmo tempo em que desinventa objetos, exalta inutensílios e afirma a 

pequenez do homem ante a grandiosidade da natureza e das coisas ínfimas, Manoel busca 
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o tempo da primeira infância, retoma-o por meio da imaginação. A memória delineia-se 

mediante os contornos da invenção –– palavra cara ao poeta que sentencia:  Tudo que não 

invento é falso! E assim, a invenção enlaça a memória, une passado e presente e torna 

possível o acesso ao espaço da infância.  
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2.0 O ESPAÇO DA INFÂNCIA 

 

O conceito de infância, comumente utilizado durante a Antiguidade Clássica, era 

baseado na definição de Platão (427 a.C.-347 a.C.), filósofo e matemático grego. Segundo 

Kohan (2003), na concepção platônica, a infância não detinha características próprias e 

autônomas, era marcada pela projeção futura da criança como um vir a ser, como um 

adulto em potencial. O infante, visto pelo devir do tempo, nunca pelo presente em que 

está imersa, era a projeção política de um futuro cidadão que deveria ser “moldado” para 

assumir a manutenção da pólis. 

É também de Platão a concepção de que a infância é apenas um estágio anterior à 

fase adulta, e por isso, inferior a ela. Faz-se necessário esclarecer que a criança de que 

fala a filosofia grega clássica eram crianças do sexo masculino, filhos daqueles que 

possuíam o status de homens superiores, ou seja, naquele momento o conceito de infância 

não era comum sequer a toda a sociedade grega. Como propedêutica, os diálogos 

platônicos são voltados para a construção do cidadão, politiké, isto é, tratava-se de um 

projeto pedagógico dirigido a formação dos varões melhores, aristoi, da cidade-Estado. 

Na era clássica, a infância era definida sob duas categorias: a primeira, a de 

possibilidade, já que residia na criança a possibilidade futura de governar a pólis e a 

segunda, a categoria de inferioridade. A criança nunca era vista em si mesma, mas sempre 

como um futuro adulto. 

De acordo com os estudos de Phillipe Ariès (1981), no período medieval ainda 

não era comum o entendimento da infância como uma fase única, distinta das outras fases 

do desenvolvimento humano, visto que não se dispensava um tratamento a essa faixa 

etária que a diferenciasse do universo dos adultos, a não ser pela falta, isto é, pelo que as 

crianças ainda não tinham adquirido para tornarem-se adultas. Adultos e crianças 

compartilhavam os mesmos espaços de convívio, as mesmas roupas e até a mesma 

linguagem, já que também não havia uma literatura específica para crianças. O modo de 

conceber o público e o privado também colaborava para a ausência de atenção ao 

desenvolvimento infantil no mundo medieval. 

 A criança era precocemente inserida nas práticas de socializações adultas. 

Afazeres domésticos, jogos, trabalhos eram divididos não por critérios etários, o que 

descaracterizava o universo infantil daquilo que hoje supomos que ele realmente é: um 

lugar habitado pela dimensão lúdica e criativa, onde a brincadeira e a imaginação criadora 

são suas bases fundamentais. Para Ariès (1981), uma diferente visão sobre a infância teria 
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começado a se formar no final do período medieval, quando a nova organização social 

em ascensão faz emergir uma nova definição de família e mesmo de indivíduo, agora 

preocupada em preservar a privacidade e promover o afeto entre seus membros.   

A constituição do conceito de família como algo íntimo e distinto da vida social, 

surge a partir dos séculos XV e XVI, segundo Ariès, juntamente com a ascensão da classe 

burguesa, que se desvincula das relações mais estreitas com o grupo social e passa a 

disseminar valores que visam à preservação da vida doméstica, fundamentada no 

casamento que passa a ser uma das principais convenções para essa nova tessitura social. 

Nesse momento, surge também um novo conceito de infância, formado na transição do 

século XVII para o século XVIII, que define o período infantil como a fase mais frágil e 

ingênua do ser humano, que demanda cuidados específicos e estímulos que viabilizem a 

felicidade da criança. 

Embora a obra de Ariès (1981) aponte a falta de um “sentimento de infância” 

durante a Idade Média e a ausência do reconhecimento dessa fase da vida como uma 

categoria do gênero humano diferenciada e autonomizável, sabemos que a percepção da 

criança como um ser singular existiu em muitas outras configurações históricas e 

antropológicas, não passando sempre desapercebida. Prova disso é como inúmeras 

culturas produziram significações singulares para cada fase da existência humana. O 

modo como a sociedade dita ocidental de determinada época anotou suas conclusões 

acerca da infância, isto é, o modo como inseriu essa fase da vida dos homens nos sistemas 

de pensamento e de representação que elaborou é que efetivamente mudou e tem mudado 

nos diferentes momentos da história dessas etnias da Europa mundializada. Noutras 

palavras, o discurso sobre a infância é que é historicizável. É esse determinado conjunto 

de séries discursivas específicas que construíram para essa civilização a imagem e os 

papéis da criança como ser histórico e social. Seu conceito é atravessado por construções 

sociais legitimadas e legitimadoras desse ou daquele papel na história das representações 

sociais da criança. 

A representação mais finamente elaborada da infância e a atenção mais detida em 

relação às especificidades únicas dessa fase da vida estão na base da criação de 

instituições protetoras para além das irmandades coletoras de órfãos. Novas formas de 

representação estão ligadas a processos e marcos históricos que revelam um tratamento 

diferente e mais atento dedicado à criança enquanto tal. Todavia, no interior das 

instituições e práticas letradas do Ocidente, que é de onde saíram os discursos sobre o 

tema a que se dedicaram Ariès e outros historiadores da infância, novas e mais atentas 
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perspectivas sobre as especificidades da criança só começam mesmo a surgir no contexto 

da chamada Idade Moderna, entre os séculos XVIII e XIX, época em que a infância se 

constitui e se firma como categoria social com significados e representações próprios:  

 

Com efeito, crianças existiram desde sempre, desde o primeiro ser 

humano, e a infância como construção social –– a propósito da qual se 

construiu um conjunto de representações sociais e de crenças e para a 

qual se estruturaram dispositivos de socialização e controle que a 

instituíram como categoria social própria –– existe desde os séculos 

XVII e XVIII.  (SARMENTO; PINTO, 1997, p.13, grifo dos autores). 

 

 

Na era moderna e contemporânea, a relação criança e infância torna-se concreta. 

O conceito de infância passa a ser visto como uma fase especial da formação humana e a 

criança torna-se o sujeito protagonista dessa fase, tendo reconhecidas suas 

especificidades. Surgem nesse período teorias emergentes, geralmente fundamentadas na 

psicologia do desenvolvimento, que acabam por firmar os modelos do ser criança e o 

modo como vemos a infância até hoje. Legitimam-se, então, ainda que em novas bases, 

juízos de verdade em relação à criança, que dizem sempre sobre elas, mas nunca ou 

raramente com elas ou a partir delas. Formas mais modernas e mesmo científicas que 

estabelecem a forma como as crianças devem ser tratadas e para o regramento de seu agir 

permanecem quase sempre nos limites do educacional, sem superar por essa via o 

tratamento da criança como um vir a ser adulto, porque toda especificidade que as 

pedagogias da era moderna exigem em relação à criança estão ainda em função da 

produção de um adulto melhor. Apesar de todos os avanços que representa, desde o 

Emílio 8 de Rousseau, pensa-se a criança não em-si ou por si mesma mas disposta ainda 

 

8  Publicado em 1762, Emílio instaura a divisão entre a concepção da velha e da nova escola. É a obra que 

marca a transição entre a chamada pedagogia da essência para a pedagogia da existência, influenciando 

assim, as grandes teorias sobre a educação dos séculos XIX e XX.  A partir de Emílio, Rosseau inaugura 

uma nova forma para se pensar o conceito de infância, a formação do homem e os fundamentos da 

sociedade. Diferente do pensamento corrente na época, a infância em Rosseau tem suas especificidades 

valorizadas. No seu texto, há uma preocupação com o tempo infantil, com o comportamento e os processos 

livres de crescimento da criança. Para o filósofo, “A humanidade tem seu lugar na ordem das coisas. E a 

infância tem o seu na ordem da vida humana”. (2004, p. 69). A infância é vista com autonomia, como um 

tempo próprio e a criança é considerada como ser livre da tutela do adulto. Em Emílio, Rosseau ainda, 

assume a linguagem como importante elemento para experiência social do tempo pueril. 
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em relação ao ser futuro que ela deve constituir. Permanece assim limitada a percepção 

da criança sobre si mesma. A criança entendida como fase, como categoria do tempo, é 

uma noção castradora das possibilidades de produção de significados a partir da maneira 

de ver, pensar e viver a infância. 

Mesmo hoje, o Ocidente europeu mundializado unilateralmente está longe de 

chegar à preponderância de uma percepção da criança desatrelada dos tratos e negócios 

do mundo adulto. Vivemos atualmente num mundo em que as identidades e todas as 

relações, sociais ou afetivas, flutuam à superfície de uma concreta liquidez, onde não é 

mais possível enquadrar a infância num conceito pétreo (BAUMAN, 2008). No mundo 

da “modernidade líquida”, da era pós-pragmática, quando a cultura serve a um mercado 

rotativo orientado pela economia do descarte, são propostos outros modos de ser criança, 

mas inscritos quase todos eles num universo de grandes transformações políticas, sociais 

e econômicas que subordinam a criança aos interesses do mercado. Nessa configuração 

social, considerada por Zygmunt Bauman (2008) como sociedade de consumo, tudo é 

descartável e todos –– sem exceção –– são potenciais consumidores, até mesmo, e 

principalmente, as crianças, na dupla dimensão que o mercado enxerga nela, a de um 

potente consumidor presente e a de um potencial consumidor futuro, fidelizado 

violentamente pelas estratégias perversas do marketing voltado não para as crianças mas 

para “consumidores mirins”:  

 

Numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, deve ser e 

tem que ser um consumidor por vocação (ou seja, ver e tratar o consumo 

como vocação). Nessa sociedade, o consumo visto e tratado como 

vocação é ao mesmo tempo um direito e um dever humano universal 

que não conhece exceção. (BAUMAN, 2008, p.73, grifos do autor). 

  

 
Nesse modelo de sociedade, a criança assume um papel central nas práticas de 

fomento do consumo –– é muito comum as crianças serem protagonistas em comerciais 

de TV assim como seus alvos prediletos –– sem respeito ao tempo próprio a seu 

desenvolvimento, um tempo que pré-organiza suas fases futuras e que possibilita a ela a 

criação de possíveis significações sobre o ser-criança, sobre si-mesma, sobre os outros e 

o mundo, e que por isso mesmo a torna alvo mais visado nas formas mais e menos 

inescrupulosas do marketing corporativo. 

Como demonstra o trabalho de Joyce Salazar e Marília Flores S. de Oliveira sobre 

a obra de Bartolomeu Campos de Queirós, não é toda infância que é feliz e agradável. 
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(SALAZAR, J; OLIVEIRA, M, 2016). Nesta sociedade de que fala Bauman, é provável 

que a felicidade seja rara e escassos os instantes de doçura e plenitude. Não são todas as 

crianças que recebem o cuidado necessário para sua faixa etária, nem vivem dentro das 

condições mínimas de harmonia social. Vários são os casos no mundo inteiro de crianças 

que têm seus direitos violentados e desassistidos pela família e pelo Estado. Muitas 

infâncias são também sofridas e cheias de infortúnios. Talvez toda infância esteja repleta 

de tristezas. Muitas delas estão imersas numa atmosfera traumática: criminalidade, 

violência, abandono, além de passarem por situações espinhosas e delicadas como a morte 

e a descoberta precoce e deformada da sexualidade. 

 Está claro que, a despeito do que se pode supor numa leitura apressada de 

Bachelard, diversas são as interdições e violações que tornam para muitos, senão para 

todos, a infância um momento doloroso e não apenas uma fase idílica da vida. Não é 

difícil encontrarmos na Literatura Brasileira mesmo, representações profundamente 

diversas daquele quadro da infância pintado como um tempo de plena e irrecuperável 

felicidade. Bartolomeu Campos de Queirós, Lya Luft, Lygia Bojunga são exemplos de 

escritores que, em muitas de suas obras, retratam as infâncias rejeitadas, abandonadas, 

carentes de afeto, ameaçadas pelas asperezas e intempéries da vida. 

O propósito desse trabalho passeia por vias avessas a essas realidades, mas não as 

recusa ou as nega. Não se pretende de forma alguma idealizar ou sublimar as 

perplexidades que uma reflexão séria sobre a infância não pode simplesmente contornar. 

O objetivo aqui é navegar pela poesia de Manoel de Barros tendo por bússola as reflexões 

sobre o devaneio na filosofia de Gaston Bachelard, a fim de buscar o lugar dessa infância 

sonhada, essa infância em grande medida inventada pela própria criança em suas 

estratégias de existir, infância que, na teoria do filósofo, é acessada por meio do devaneio 

poético e, através da memória, ultrapassa a categoria temporal, tomando o espaço como 

centro de referência; porque é no espaço, no absoluto presente do espaço, que a criança 

se encontra consigo mesma, organiza seus sucessos e desastres, dispõe suas coisas, 

sensações e entendimentos para si mesma, sem vistas a um porvir muito menos a um 

objetivo, o que só é possível nas frestas do tempo em que não é compelida para frente 

pelas demandas do mundo adulto, pelas importâncias e consequências que lhe são alheias 

mas que precisam ser ditadas para inseri-las no curso sequenciado e hierarquizado das 

coisas que no seu primeiro momento apreendem como um espanto do entendimento ou 

um espasmo dos sentidos.   
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A infância bachelardiana é afeita a diálogos e escutas, silêncios e solidões. É ativa, 

criadora. É naturalmente poética. Nas Poéticas do Devaneio (1960) e do Espaço (1958), 

Bachelard sutilmente nos dá indícios de que, apesar de a infância não ser inteiramente 

feliz, de conhecer “a infelicidade pelos homens” (BACHELARD, 2009, p.94), são os 

espaços felizes da infância, os espaços sonhados, os momentos de solidão do ser consigo 

mesmo que importam para a sua teoria poética. Em Bachelard, a criança é a figura central 

de entrada do ser no mundo. É o ser cósmico em totalidade, o ser capaz de aflorar os 

sentidos tal como o sujeito humano tem capacidade de conhecer; possibilidades muitas 

vezes criadas nos interstícios de uma realidade dolorosa, por meio de estratégias infantis 

de alheamento e resguardo que são possivelmente o que tendemos a perder, e por isso 

desejar, com a inevitável invasão da vida adulta que nos tornará também adultos.  

 É para essa infância sonhada, cósmica, poética, que Manoel de Barros nos 

transporta em seus poemas. É ela que nos interessa, haja vista que a proposta filosófica 

de Bachelard é consonante à obra do poeta, já que o universo poético manoelino esteia-

se ludicamente como um jogo a propor um certo modo de ser no mundo e uma 

determinada concepção de linguagem, afeita à linguagem da criança, permeada de 

construções linguísticas de cunho infantil, que aproximam o ato criativo do poeta à 

brincadeira da criança. Assim como a filosofia final de Gaston Bachelard, a poética de 

Manoel de Barros faz da infância fundamento da compreensão da linguagem e da 

existência humanas, um espaço de memória e criação que, ao ser acessado pelo devaneio 

poético, salva o adulto do metafísico, do transcendente, e lança-o na imanência muito 

sensorial e livre do olhar da criança. 

Manoel de Barros, ao brincar com as palavras, faz da infância temática central de 

sua escrita. E ao eleger a língua da criança como veículo e como objeto de sua poética, 

desnorteia uma tradição lírica há muito formada, levando, assim, a linguagem aos 

deslimites do devaneio, no sentido que dá a esse termo a filosofia de Gaston Bachelard. 

 Parece haver na obra manoelina a procura constante por uma linguagem inaugural, 

algo como uma língua adâmica, pois para o poeta “poesia que é voz de poeta, é voz de 

fazer nascimentos” (BARROS, 2013, p.301). Há uma busca por uma linguagem grávida 

de inícios, que o leve a alcançar o grau zero da linguagem. Esse é um dos aspectos que 

não passa desapercebido por seus leitores, juntamente com a ideia que anuncia sempre a 

desinutilidade da poesia, a comunhão com as coisas do chão, o olhar atento para o ínfimo 

e às coisas que pertencem ao mundo da ordinariedade, à margem dos “anúncios 

luminosos” e do caos ordenado do mundo moderno. 
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Em Manoel de Barros, infância e poesia revelam ao mundo a luz de uma fala outra, 

livre do funcionalismo que tudo cristaliza e automatiza. A palavra ali é sagrada, é a 

potência demiúrgica a fundar constantemente um mundo de inauguramentos, germinado 

entre devaneios. O poeta remexe, revira as palavras pelo avesso, escovando-as com o 

cuidado de um arqueólogo, para escutar de cada uma delas, “o primeiro esgar [...] Os 

primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos” (BARROS, 2008, p.21). 

  O tema principal de seu programa poético é mesmo a infância. Os cenários que 

remontam os momentos do tempo de puerícia do poeta evidenciam não somente a 

memória individual/coletiva de um sujeito sócio-histórico, aludem também à construção 

de uma infância inventada, que adquire valores universais. Trata-se de uma infância que 

pertence tanto ao universo imaginário quanto à experiência real do poeta-menino que a 

escreve, mas que é lugar de refúgio e refrigério para todo aquele que é e que um dia foi 

criança.  

A infância repetidamente falada na poética manoelina ganha materialidade ao ser 

tecida entre o real e o imaginário. O imaginário infantil, habitado pelo lúdico, pelo toque 

às fontes primordiais, resgata a importância que o simbólico tem diante do enfrentamento 

dos dilemas da vida.  Os versos de Manoel revelam e recriam o mais íntimo de sua nunca 

esquecida vivência infantil e amparam-se numa relação constituída de estranhamento e 

fascínio, que recusa as determinações utilitaristas dadas ao signo linguístico ao mesmo 

tempo em que faz da infância alimento para a poesia.    

Diferentemente dos conceitos tradicionais da psicanálise e da psicologia do 

desenvolvimento, que compreendem a infância como uma categoria temporal9, no 

presente trabalho, a infância é estudada como categoria de espaço, trata-se de “uma 

infância imóvel, uma infância sem devir, liberta da engrenagem do calendário.” 

(BACHELARD, 2009, p.111). Espaço de memória, que acessado através da linguagem 

poética, torna-se um espaço de rememoração da própria infância e também lugar poético 

 

9 No âmbito da psicologia e da psicanálise, assim como de boa parte das teorias educacionais, a infância é 

representada como uma fase, um estágio inicial do desenvolvimento humano, vista como uma fase 

temporal, cronologicamente disposta numa série temporal e teleologicamente ordenada com vistas a fins 

alheios ao universo da criança. E nem poderia ser diferente, dada a natureza desses campos de saber. É o 

que sinaliza, por exemplo, Jean Piaget (1967), ao conceber o desenvolvimento da criança dividido em 

estágios, a saber:  estágio sensório-motor, estágio simbólico e estágio conceitual. 
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e criativo: “a memória sonha, o devaneio lembra [...] Ininterruptamente a imaginação 

reanima a memória, ilustra a memória” (Ibid., p.20). 

Como período da vida em que a existência ainda não foi corrompida pelo toque 

hierarquizado do mundo, a infância sonha com os fundamentos da vida material. Tem 

curiosidade pelas origens. Vasculha as coisas ínfimas, os resíduos, os seres e a vida por 

imagens, pela via dos sentimentos mais do que pelos conceitos pré-estabelecidos de 

maneira arbitrária e abstrata. A criança é o único ser que conhece a liberdade do 

pensamento não-verticalizado, o ser que possui o “espírito democrático”, como afirma o 

pedagogo polonês, Janusz Korczak (1984). 

A maneira como a criança integra-se no infinito do ser, por intermédio do ínfimo, 

e o modo descontraído de lidar com a finitude de cada coisa, estabelecendo um só 

sentimento de comunhão com todas as coisas e seres que existem, revelam a forma poética 

com a qual a criança descobre a vida. Quando toca as origens, de forma desavisada, 

espontânea, sem hierarquias, não precisa compreender o mundo, porque o apreende, 

como se o produzisse nas conexões novas e únicas que é capaz de fazer enquanto não se 

enforma pelos sistemas de compreensão que a distanciam da imanência do mundo. Esse 

toque leve, livre de amarras, é o que faz a criança, em seus momentos de solidão e de 

internalização, perpetuar um estado de ingenuidade, defendendo-se inclusive das 

perversões que a invasão adulta tende a incutir pela normatização do comportamento e 

das agressões a que tantas vezes está submetida até mesmo pela desatenção com que são 

expostas a conteúdos impróprios, sobretudo no acesso incontrolável à difusão irrestrita 

da mercadoria. Preserva não aquela ingenuidade simplória e desatenta que o adulto 

esquecido de si mesmo imputa à criança como ser semi-inerte e passivo, mas a 

ingenuidade de quem sabe sentir o gosto do primitivo em todas as coisas. 

 Mesmo em meio à carência e à violência, essa ingenuidade, inerente à natureza 

infantil, parece ser o passaporte para um imaginário fértil que emana criatividade. A 

magia que a habita e torna ao mesmo tempo tão fluído e concreto o imaginário infantil 

reside na habilidade de maravilhar-se perante o mundo. Toda essa aura de admiração, 

deslumbre e assombro diante das coisas, no entanto, parece faltar na vida adulta, vemos 

“nascer a imaginação nas crianças sem nunca, a bem dizer, examinar como ela morre na 

generalidade dos homens” (BACHELARD, 2009, p.02), porque a racionalização 

demandada pela vida adulta nos convence de que é mais útil conhecer do que sentir. 

Diferente do adulto, não há pressa por respostas para a criança, porque suas buscas 

não se dirigem ao sentido pragmático da vida, mas não deixa de haver urgências nas 
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perguntas infantis, suas indagações nascem de emergências do ser pensante sem sistemas 

de pensamento, são surgidouros do óbvio olvidado pela vida. O modo de a criança indagar 

a vida tende a ser livre de categorias fixadas pela cultura, porque passeia por 

questionamentos primitivos, pelas fontes das perguntas primordiais que compõem as 

nascentes do olhar filosófico e poético:  

 

A criança indaga o mundo. Questiona a vida, interroga a linguagem. 

Suas perguntas trazem questões fundamentais da origem da filosofia e 

do espírito científico: como nasceu o universo, o que é a vida e a morte, 

de onde vêm os nomes, como conhecer Deus [...] (ANTÔNIO; 

TAVARES, 2016, p.29). 

 
 

A infância é imensamente poética para Manoel de Barros e Bachelard, porque 

suas experiências perseguem as origens. Seu singular estado de ser extrai do não-ser a 

multiplicidade proliferante dos seres, circunscrevendo-os e dispondo-os sem pressupostos 

estabilizados pelas necessidades da sociabilidade. E retirar o ser, do nada, é o sentido 

primitivo do próprio vocábulo grego poiesis, antes mesmo de semantizar-se como arte da 

palavra. E, de acordo com Bachelard: 

 

Nos devaneios da criança, a imagem prevalece acima de tudo. As 

experiências só vêm depois. Elas vão a contra-vento de todos os 

devaneios de alçar vôo. A criança enxerga grande, a criança enxerga 

belo. O devaneio voltado para a infância nos restitui à beleza das 

imagens primeiras.  (2009, p. 97) 

 
 

Sigmund Freud, em Escritores Criativos e Devaneio (1988), discorre sobre como 

o ato criativo do escritor pode estar ligado às suas experiências infantis. Freud atesta que 

o brincar da criança, à semelhança do exercício imaginativo do escritor, é fantasioso, mas 

sério. Pois, quando inventa seu mundo de brinquedo, a criança sabe diferenciá-lo do 

mundo real. E assim como a criança, através da imaginação, o escritor também reinventa 

o mundo tomando por base elementos que busca na realidade: 

 

A ocupação favorita e mais intensa da criança é o brinquedo ou os jogos. 

Acaso não poderíamos dizer que ao brincar toda criança se comporta 

como um escritor criativo, pois cria um mundo próprio, ou melhor, 

reajusta os elementos de seu mundo de uma nova forma que lhe agrade? 

Seria errado supor que a criança não leva esse mundo a sério; ao 

contrário, leva muito a sério a sua brincadeira e dispende na mesma 

muita emoção. A antítese de brincar não é o que é sério, mas o que é 

real. Apesar de toda a emoção com que a criança catexiza seu mundo 
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de brinquedo, ela o distingue perfeitamente da realidade, e gosta de ligar 

seus objetos e situações imaginados às coisas visíveis e tangíveis do 

mundo real. Essa conexão é tudo o que diferencia o ‘brincar’ infantil do 

‘fantasiar’. O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. 

Cria um mundo de fantasia que ele leva muito a sério, isto é, no qual 

investe uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém uma 

separação nítida entre o mesmo e a realidade. A linguagem preservou 

essa relação entre o brincar infantil e a criação poética. (FREUD,1988, 

p. 135-136). 

 

 

A leitura de Freud nos dá uma pista de que há certa sintonia entre a infância e a 

imaginação criadora. Mas é somente com os estudos de Gaston Bachelard, nas poéticas 

do Espaço (1957) e do Devaneio (1960) que essa relação é concretizada. Para Bachelard 

(2009, p.109), a infância “é o poço do ser”, sua permanência habita em nós, porém, 

adormece à medida em que vamos nos esquecendo de nossa capacidade de imaginar e 

apenas a experiência poética, “ápice de toda alegria estética” (Ibid., p.25), nos permite 

profundos momentos de regresso ao tempo infantil porque só “diante das imagens que os 

poetas nos oferecem, diante das imagens que nós mesmos nunca poderíamos imaginar, 

essa ingenuidade de maravilhamento é inteiramente natural.” (Ibid., p.04). 

O devaneio poético, adormecido no adulto, mas tão natural na alma infantil 

favorece o mergulho constante no universo da imaginação e desse alumbramento do qual 

fala o filósofo. Essa capacidade de maravilhar-se, tão espontânea nas crianças, o adulto 

consegue reencontrar através de experiências imaginárias com o texto poético, uma vez 

que lhe falta a ingenuidade primeira do tempo infantil:  

 

Somente quando a alma e o espírito estão unidos num devaneio pelo 

devaneio é que nos beneficiamos da união da imaginação e da memória. 

É nessa união que podemos dizer que revivemos o nosso passado. 

Nosso ser passado imagina reviver [...] Os poetas ajudam-nos a afagar 

as nossas felicidades de anima. Naturalmente, o poeta nada nos diz do 

nosso passado positivo.  Mas, pela virtude da vida imaginada, o poeta 

acende em nós uma nova luz: nos nossos devaneios, pintamos quadros 

impressionistas do nosso passado.  Os poetas nos convencem de que 

todos os nossos devaneios de criança merecem ser recomeçados. (Ibid., 

p.99-100, grifo do autor). 

 

 

 Segundo Bachelard, na solidão infantil, o devaneio poético cria ligações que 

conectam a consciência poética ao ato criativo. Devaneamos porque sabemos o poder 

compensador do devaneio. O estado de devaneio possibilita ao sonhador o 

desprendimento, mesmo que transitório, daquilo que nos toma a fantasia, que pesa os dias 
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e nos imobiliza.  No devaneio poético há morada para o acolhimento, para o belo, para o 

desejo.  Felicidade e leveza irmanam-se no ato de devanear: 

 

O devaneio poético nos dá o mundo dos mundos. O devaneio poético é 

um devaneio cósmico. É uma abertura para um mundo belo, para 

mundos belos. Dá ao eu um não-eu que é o bem do eu: o não-eu meu. 

É esse não-eu meu que encanta o eu do sonhador, é esse não-eu meu 

que me permite viver minha confiança de estar no mundo.  

(BACHELARD, 2009, p.13, grifo do autor). 

 

 

No ócio, a criança reinventa as estruturas do mundo real, acompanha os rastros da 

criação, sintonizando sua alma solitária com a solidão do ato criador do poeta. Assim, 

através da solidão do ser, a criança mantém a consciência desperta para mistérios 

profundos do mundo interior e da vida, 

 

[...] nas suas solidões, desde que se torna dona dos 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,2009, p.94). 

 
 

Para encontrar-se em devaneio poético é necessário tempo e entrega. Por isso 

nunca o devaneio pode ser contado. Para ter pleno sentido, deve ser escrito com alegria, 

“um devaneio, diferentemente do sonho, não se conta. Para comunicá-lo, é preciso 

escrevê-lo, escrevê-lo com emoção, com gosto, revivendo-o [...]” (Ibid., p.07). 

Só sonhamos com a palavra poética porque os poetas nos indicam o caminho: “o 

ato do poeta faz sonhar” (BACHELARD, 1988, p. 212). Só o poeta é capaz de adentrar 

na origem de uma imagem, ressignificando-a ou criando outras mais autênticas, 

originando assim uma nova linguagem. Desse modo, suscita através de suas imagens as 

lembranças de uma infância adormecida no ser leitor: 

 

[...] há comunicação entre um poeta e seu leitor, por intermédio de uma 

infância que dura em nós. Essa infância, aliás, permanece como uma 

simpatia de abertura para a vida, permite-nos compreender e amar as 

crianças como se fôssemos os seus iguais numa vida primeira. 

(BACHELARD, 2009, p.95-96) 

 

A escrita abre as portas para o mundo do devaneio poético e a leitura é a forma 

mais simples de chegar até ele. O ato de ler é também o ato de participar do devaneio 
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alheio, é uma tomada de consciência de ampliação do universo íntimo de cada ser. O gozo 

expresso pela novidade da imagem criada pelo poeta prepara o leitor para o seu próprio 

deleite poético: 

 

Assim, a imagem que a leitura do poema nos oferece faz-se 

verdadeiramente nossa. Enraíza-se em nós mesmos. Recebemo-la, mas 

nascemos para a impressão de que poderíamos criá-la, de que 

deveríamos criá-la. A imagem se transforma num ser novo de nossa 

linguagem, exprime-nos fazendo-nos o que ela exprime, ou seja, ela é 

ao mesmo tempo um devir de expressão e um devir de nosso ser. No 

caso, ela é a expressão criada do ser [...] Todo leitor, um pouco 

apaixonado pela leitura, alimenta e recalca, pela leitura, um desejo de 

ser escritor. Quando a página lida é bela demais, a modéstia recalca esse 

desejo. Mas o desejo renasce. De qualquer maneira, todo leitor que relê 

uma obra que ama sabe que as páginas amadas lhe dizem respeito. 

(BACHELARD, 1988, p. 100/101, grifo do autor). 

 

 
A poesia nos proporciona a possibilidade de transcendermos nossas limitações 

cotidianas para mergulharmos em nossa condição humana. Para Bachelard, há versos que 

nos levam a percorrer os espaços de intimidade do tempo da infância, recompondo-os na 

memória. Por meio da poesia, distanciamo-nos daquela parte do vivido carregado de 

realidade mediata, já recortada pelo tempo dos conceitos. Superamos por instantes de 

devaneio a opacidade dos espaços fragmentados pelas necessidades do uso, para revê-los 

sob perspectivas diferentes através da imaginação, que paradoxalmente não nos eleva a 

parte alguma, mas, ao contrário, nos faz descer ao imediato do chão. Nesse sentido, 

Bachelard sugere que a tríplice ligação entre a imaginação, a memória e a poesia ativa  

 

[...] em nós, pela leitura dos poetas, não raro graças a uma única 

imagem, um estado de nova infância, de uma infância que vai mais 

longe do que as lembranças da nossa infância, como se o poeta nos 

fizesse continuar, concluir uma infância que ficou inconclusa e que, no 

entanto, era nossa e que, sem dúvida, por diversas vezes temos sonhado. 

(BACHELARD, 2009, p.100). 

 

 

A epistemologia fenomenológica construída por Bachelard na Poética do Espaço 

(1957), estrutura-se a partir do imaginário. Para o filósofo, o espaço é um “[...] 

instrumento de análise para a alma humana” (BACHELARD, 1988, p.20) e através dele 
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se pode chegar a uma fenomenologia da imaginação10. A partir da metáfora da casa, o 

filósofo delineia seu pressuposto teórico sobre a poética do espaço que é, afinal, a 

pluralidade de sentidos da intimidade.  Em Bachelard, a simbologia da casa representa 

acolhimento, a casa é “o nosso canto no mundo”, a concreta efetivação de nossa presença 

no mundo. É um “centro de proteção”, que se torna o “centro de um devaneio” 

(BACHELARD, 1988, p.50). 

 As paredes amareladas de nossa primeira moradia, mantém a salvo as nossas 

primeiras aventuras, a memória de sensações das coisas não dizíveis. No espaço da casa, 

o homem consegue viver a espacialidade do mundo. Sem essa experiência, a experiência 

de habitar, o ser se tornaria vago, sem integração corpo-e-alma. Certamente, os alicerces 

da casa feliz – a casa de nossa primeira infância, a casa em que o primeiro universo de 

nossa intimidade foi construído, mantém a salvo a felicidade nossa infância.  

No postulado teórico bachelardiano, a poesia da infância é a expressão máxima 

da imaginação criadora e o tempo da infância, ganha a imensidão do espaço ontológico.  

E é pela imensidão “que os dois espaços: o espaço da intimidade e o espaço do mundo se 

tornam consoantes. Quando se aprofunda a grande solidão do homem, as duas imensidões 

se tocam, se confundem.  (BACHELARD, 1988, p. 241). 

Assim, o espaço da casa é um mundo dentro do mundo, lugar íntimo. Quando 

temos dimensão da constituição de nossa intimidade, descobrimos o modo poético de ver 

a existência. Daí que, nessa concepção de infância de Bachelard, mesmo em meio à 

miséria e à violência, a criança constitui seus próprios espaços, o que momentaneamente 

 

10 A Fenomenologia da Imaginação, na perspectiva bachelardiana, é o “estudo do fenômeno da imagem 

poética no momento em que ela emerge na consciência como produto direto do coração, da alma, do ser do 

homem tomado na sua atualidade” (1988, p.184). Bachelard divide a imaginação em duas categorias, apesar 

de compreender que é impossível separá-las completamente: a imaginação formal, estabelecida pelo 

racionalismo, relacionada `a função do real e à reprodução do mundo material. E a imaginação material –– 

as forças imaginantes que “escavam o fundo do ser, querem encontrar no ser, ao mesmo tempo, o primitivo 

e o eterno” (2013, p.01).  Para o filósofo, que valoriza a imaginação em sua totalidade, formal/ material, 

dinâmica/poética, a imagem vem antes da experiência. A imaginação não fornece apenas imagens da 

realidade e é contra a própria noção de materialidade, buscando superá-la e até transformá-la.  A 

imaginação, assim, é um modo de ver o mundo, uma forma de apreensão e recriação da realidade. O método 

da fenomenologia da imaginação restitui a subjetividade das imagens através da força da experiência 

individual –– A imaginação criadora consegue formar imagens para além do real, vê o mundo como 

provocação, reivindica a intervenção ativa e transformadora do homem, tanto na ciência como na arte. 
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a preserva das asperezas que uma hora finalmente deixará de saber superar, com o triunfo 

da vida adulta sobre ela. Mas, enquanto ainda devaneia em seus pequenos gestos de 

constituição do próprio espaço, a criança é sua própria casa: 

 

No interior do ser, no ser interior, um calor acolhe o ser, envolve o ser. 

O ser reina numa espécie de paraíso terrestre da matéria, fundido na 

doçura de uma matéria adequada. Parece que, nesse paraíso material, o 

ser mergulha na fartura, é cumulado de todos os bens essenciais.   

(BACHELARD, 1988, p. 114) 

 
 

O espaço poético da infância é, portanto, um espaço íntimo, lugar da existência, 

visitado nas inúmeras horas de solidão do ser-consigo-mesmo. Espaço que a poesia 

restitui à medida que suas imagens ressoam na alma do leitor, pois “toda grande imagem 

é reveladora de um estado de alma” (Ibid., p. 155). 

Quando visitamos o espaço da infância, conseguimos ultrapassar os limites de 

uma existência empobrecida pelos vícios da abstração, da sistematização do mundo 

esvaziado de essência e sensibilidade. 

A poética da infância de Manoel de Barros é um esforço de reconstituição da 

substância do mundo, um exercício de reativação da liberdade dos sentidos, entorpecidos 

pelas demandas do “amadurecimento” intelectual que, sempre com algum grau de 

violência, física ou simbólica, expulsam a criança do seu espaço. Quando retomamos a 

posse desse território perdido, por meio do devaneio e da poesia, reocupamos o espaço 

de um mundo esvaziado, de um vazio de sentidos muitas vezes reportado pela criança que 

nos fala através do poema:  

 

A palavra amor está quase vazia.  

Não tem gente dentro dela 

                                     (BARROS, 2013, p.357). 
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3.0 UMA FILOSOFIA ONTOLÓGICA DA INFÂNCA: OS EXERCÍCIOS 

POÉTICOS DE SER CRIANÇA 

 

 

Exercícios de ser criança (1999) é o primeiro livro de Manoel de Barros que 

recebeu a classificação infantil/juvenil, impressa na ficha catalográfica, provavelmente, 

como veremos, por conveniência editorial. Publicada pela editora Salamandra, a obra 

conta com um primoroso trabalho de ilustração, feito com bordados de Antônia Zulma 

Diniz, Ângela, Marilu, Martha e Sávia Dumont sobre os desenhos de Demóstenes Vargas 

e rendeu ao poeta no ano de 2000, o prêmio de melhor livro infantil da Academia 

Brasileira de Letras (ABL), o prêmio de melhor livro na categoria ilustração infanto-

juvenil e o de melhor livro de poesia para criança da Fundação Nacional do Livro Infantil 

Juvenil (FNLIJ). 

O livro, composto por três poemas, retoma as características mais recorrentes do 

poeta Manoel de Barros: a infância como tema favorável à poesia, o devaneio como 

exercício poético, a aversão ao pragmatismo da linguagem. Todos os três poemas são 

entrelaçados por um tema comum – o poder imaginativo da criança sobre a linguagem, 

tratam do exercício poético visto através do brincar.  

O primeiro poema, sem título, parte de uma pergunta que quer ser típica de 

crianças. Simula poeticamente a liberdade lógico-sintática da linguagem infantil, mas 

elabora uma reflexão metalinguística e revela uma autoconsciência da linguagem que, a 

rigor, é inverossímil na criança. Assim, poderíamos dizer que, se à primeira vista a 

linguagem poética de Manoel de Barros se aproxima da linguagem infantil, essa 

aproximação é um estado de tensão, uma busca, e talvez uma busca triste. Em Barros, 

parece haver uma simulação, algo petulante, de uma liberdade infantil até no uso da 

linguagem, ele remexe restos, pregos enferrujados, cacos, latas, como o menino peralta 

que ele quer ser. 

 Mas há quase sempre um acorde menor em tudo isso. Uma recorrente nostalgia 

de um estado da subjetividade que é efetivamente irrecuperável. A liberdade lógico-

sintática com que estrutura seus filosofemas poéticos, como que perseguem um paraíso 

perdido: 

No aeroporto o menino perguntou: 

- E se avião tropicar num passarinho? 

O pai ficou torto e não respondeu. 

O menino perguntou de novo: 

- E se o avião tropicar num passarinho triste? 
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A mãe teve ternuras e pensou: 

Será que os absurdos não são as maiores virtudes  

da poesia? 

Ao sair do sufoco o pai refletiu: 

Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com 

as crianças. 

E ficou sendo. 

  (BARROS, 1999, s/p) 

 
 A pergunta do menino, no pequeno entrecho desse poema, desestabiliza a 

racionalidade cartesiana do animus do pai, que se desendireita não exatamente com o teor 

da pergunta mas com o retorcido de sua formulação. A pergunta do menino é acrescida 

dessa nota elegíaca que confere tom de gravidade à pergunta inusitada: a interrupção de 

uma tristeza é algo mais sério nessa possibilidade trágica de um avião pegar um 

passarinho em pleno ar. A pergunta, repetida na exasperação infantil que acrescenta ao 

evento hipotético seu conteúdo mais dramático –– uma tristeza interrompida –– 

enternece, contudo, a mãe e a conduz a um devaneio tão inverossímil quanto a pergunta 

da criança.  

A reflexão da mãe, ou melhor, suas duas absurdas perguntas, apenas pensadas em 

devaneio, são indagações fundamentais do programa poético que Manoel de Barros 

buscou construir talvez desde seu primeiro livro: a liberdade dos absurdos como a maior 

virtude da poesia e a riqueza dos despropósitos mais plenos de poesia do que o bom senso, 

que a infertiliza. A pergunta do menino é absurda, como o devaneio metapoético da mãe 

é absurdo. Contudo, a figura da mãe e o acolhimento poético com que apreende a pergunta 

do filho denotam como o ato de devanear encontra-se na anima (BACHELARD, 2008, 

p.53-91). 

 A partir da dialética junguiana, que compreende a psique humana sob o signo da 

dualidade entre o animus e a anima, o filósofo Gaston Bachelard, na sua Poética do 

Devaneio (1960), afirma que quando o devaneio se realiza no seu estado mais puro, 

simples, ele é essencialmente feminino, “um dos estados femininos da alma” (2009 p. 

19). O pensar carregado de ternuras da mãe demonstra como a vivência do devaneio 

poético em anima “pode aprofundar todo um poema” (BACHELARD, 2009, p. 31). Tais 

devaneios encenam também parte do programa poético de Manoel de Barros. Remetem 

ao espaço da infância como um estado de ser de alta criatividade e imaginação.  

Neste primeiro poema, a criança é definida como ser-poético, capaz de 

desequilibrar a linguagem com conjecturas até então, inimagináveis para a racionalidade 

adulta, mais afeita à praticidade do que à imaginação. A criança é o ser capaz de se 
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harmonizar com todas as coisas e manter com elas uma relação livremente democrática, 

ou melhor, desierarquizada. Tanto o avião como o passarinho voam. Mas o avião não 

chama atenção do menino por sua imponência, tecnologia. O passarinho triste para a 

criança é mais importante do que a grande máquina construída pelo homem. O pequeno 

é posto em evidência. O tropeço pode interromper uma tristeza, o que dá um tom poético 

e humanizador ao poema. E é a criança, a figura central desse exercício imaginativo.  

 Revela-se aí a inversão dos valores que Manoel de Barros costuma empregar na 

sua poesia: as grandezas descansam nas coisas mínimas. Sua poética coloca sempre em 

evidência o ínfimo. O próprio poeta já declarou em entrevista concedida a José Castello, 

esse seu gosto pelas coisas rasteiras, simples, miúdas:  

  

Meu impulso poético me diz que as coisas grandes devem ser 

desequilibradas com as pequenas. Tenho uma atração pelas coisas 

mínimas. O ínfimo tem sua grandeza e ela me encanta. Gosto muito das 

coisas desimportantes [...].  (BARROS apud CASTELLO, 1997) 

 

  

O segundo poema, “O menino que carregava água na peneira”, parece anunciar a 

destinação do próprio Manoel de Barros para a poesia, profetizada pela mãe de um 

menino, que não se confunde com o assim chamado “eu poético”. É na terceira pessoa 

que um eu adulto, dono de um livro, narra essa revelação do menino para a poesia: 

 

Tenho um livro sobre águas e meninos. 

Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. 

A mãe disse que carregar água na peneira 

Era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele 

para mostrar os irmãos. 

A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água 

O mesmo que criar peixes no bolso. 

O menino era ligado em despropósitos. [...] 

                                                               (BARROS, 1999, s/p) 

 
 

Entre os dois, eu adulto e ele menino, há uma empatia, há identificação, embora 

não uma perfeita identidade. Uma certa concepção de fazer poético aparece aí definida 

por variações desproporcionais da ação do menino que dá título ao poema: “carregar água 

na peneira”. Assim, fazer poesia “era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com 

ele para mostrar aos irmãos”, “era o mesmo que catar espinhos na água”, “o mesmo que 

criar peixes no bolso”, que “montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos”. Sempre os 

elementos fugidios do vento e da água, circunscritos ou recolhidos por um instrumento 
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improvável – o peixe no bolso, a água na peneira, o vento roubado –, ou elementos densos, 

concretos, suportados pelo elemento mais sutil –– a casa sobre o orvalho, o espinho na 

água.  

A poesia é um fazer a pedra dar flor. Ao produzir e justapor séries de incoerências 

que inicialmente podem provocar estranhamento, os despropósitos do menino ganham 

coerência e sentido, à medida que desestabilizam a racionalidade em favor da 

sensibilidade poética: um propósito de apalpar o impalpável que só é possível no interior 

do discurso poético.  Neste sentido, a poesia toda está ligada ao despropósito de “gostar 

mais do vazio que do cheio”, de considerar os “vazios maiores e até mesmo infinitos”.  

Em “O menino que carregava água na peneira”, mais uma vez é na relação 

afetuosa do menino com a mãe que se revela para o poeta o sentido, ou melhor, o 

despropósito de seu fazer poético: 

 

A mãe reparava o menino com ternura. 

A mãe falou: Meu filho, você vai ser poeta. 

Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. 

E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. 

                                                   (BARROS,1999, s/p) 

 

 

Neste segundo poema, fala-se do fazer poético, a partir do modo de ser do menino, 

que era “cismado e esquisito”. Sua forma de imaginar transcende o senso comum, abre 

margem para novas possibilidades de se pensar a palavra, o mundo e o ser, de forma 

poética, sensível, pelos desvios dos sentidos rotineiros e utilitários da linguagem. 

A maneira peralta de ser do menino, sempre ligada aos despropósitos, amparada 

pelo olhar compreensivo da mãe, confere ao poema uma série de imagens que vai 

gradualmente construindo o universo poético manoelino. As construções do menino, a 

princípio, ilógicas, são frutos de suas traquinagens que, com o tempo e o avanço da vida 

adulta passam a ser feitas com a palavra. 

 O menino descobre que “escrever seria o mesmo que carregar água na peneira”: 

a lição feminina, dada pela mãe, devaneante, é como que um batismo poético, um ritual 

de investidura que o sagra como poeta. O gesto-palavra da mãe salva-o do adulto que terá 

de ser, porque lhe franqueia um tal uso da linguagem, que lhe permite alinhar as 

construções ilógicas do menino ao exercício de ser poeta. 

  Afinal, escrever é também imaginar, contar, inventar e a poesia, em tempos de 

linguagem reduzida, simplificada, torna-se também despropositada diante da praticidade 
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da vida moderna. Trata-se de um fazer poesia brincando, mas um brincar poético que 

registra as conjecturas de um adulto em contato com o mundo, os seres e as coisas, um 

adulto que fala da infância como espaço vivido mas latente, que é signo de busca e 

retorno. 

Manoel de Barros nos mostra uma infância que quase sempre é ligada ao fazer 

poético e que é um tempo único da vida em que a liberdade e a criatividade são manifestas 

sem limites. Sem dúvida, é a condição infantil que dá ao poeta-menino –– ou seria ao 

menino-poeta? –– a liberdade de construção de seus pensamentos poéticos, visto que 

tanto a infância como a poesia são dimensões em que o ser se encontra pleno e imune às 

limitações impostas pela realidade castradora de sonhos e devaneios: 

 

Por alguns de seus traços, a infância dura a vida inteira.  É ela que vem 

animar amplos setores da vida adulta. Primeiro, a infância nunca 

abandona as suas moradas noturnas. Muitas vezes uma criança vem 

velar o nosso sono. Mas também na vida desperta, quando o devaneio 

trabalha sobre a nossa história, a infância que vive em nós traz o seu 

benefício. É preciso viver, por vezes é muito bom viver com a criança 

que fomos. Isso nos dá uma consciência de raiz. Toda a árvore do ser 

se reconforta. Os poetas nos ajudarão a reencontrar em nós essa infância 

viva, essa infância permanente, imóvel, durável.  (BACHELARD, 

2009, p.20, grifo do autor). 

 

 

Desse modo, as peraltagens do menino com seu brincar falho, impossível, de 

carregar água na peneira, são também as peraltagens do poeta, na labuta em desacostumar 

a palavra contaminada pelo utilitarismo cotidiano. Quando faz dos resíduos, dos restos, 

do ínfimo, matéria de poesia, dá novo vigor e visibilidade às “coisinhas do chão” através 

do ato criador do devaneio.  

Assim, Manoel de Barros desafia a imaginação, aponta outras verdades, outros 

ângulos da realidade, “a imaginação inventa mais que coisas e dramas; inventa vida nova, 

mente nova; abre olhos que têm novos tipos de visão” (BACHELARD, 2013, p.18).  

Nessa passagem de A água e os sonhos (1942), Bachelard amplia as possibilidades 

da invenção para além das coisas narráveis. Por efeito da imaginação, a poesia, tanto 

quanto os devaneios voltados para a infância, renova a vida em sua integralidade, renova 

o olhar, metonímia da totalidade do sentir. Faz nova, de novo, a visão dos olhos cansados 

de olhar: 

 

[...] eis a poesia primordial, eis a poesia que nos permite tomar gosto 

por nosso destino íntimo. Ela nos dá uma impressão de juventude ou de 
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rejuvenescimento ao nos restituir ininterruptamente a faculdade de nos 

maravilharmos. A verdadeira poesia é uma função de despertar. 

(BACHELARD, 2013, p.18). 

 
 

 Peraltagem é um termo geralmente utilizado para designar “criancice” ou “coisas 

de criança travessa”, mas a travessura, da qual Manoel fala, versa sobre uma traquinagem 

feita no interior da linguagem. À medida que o menino toma consciência da permanência 

de suas peraltagens e de seu destino de poeta, as peraltagens deixam os objetos e passam 

a brincar com a palavra. Assim, é possível usar num único verso elementos verbais e não-

verbais e estremecer os sentidos da linguagem, “corrompê-los até a quimera” e desfazer 

o normal, o que está posto, sempre renovando a linguagem com novos sentidos: 

 

O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras  

E começou a fazer peraltagens. 

Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando 

Ponto final da frase. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

O menino fazia prodígios.  

                                           (BARROS, 1999, s/p). 

 

 

Já o terceiro e último poema, “A menina avoada”, abre margens para a recordação 

de experiências e brincadeiras infantis. “A menina avoada”, título homônimo de um 

poema publicado no livro Compêndio para uso dos pássaros (1960), narra a brincadeira 

de dois irmãos – um menino e uma menina – que imaginam fazer uma viagem até a 

cidade. As personagens do poema não são nomeadas.  Essa ausência de nomes 

universaliza suas experiências, retira-as do particular, convida à identificação de quem lê.  

O significado do adjetivo “avoada”, no título do poema, parece indicar que se trata 

de uma menina distraída, mas também aérea. Levada de vôos. E imaginar livremente é o 

que a menina faz ao relembrar, já adulta, as aventuras imaginárias de seu tempo de 

infância. 

O texto possui estrutura poético-narrativa. Os versos são compostos com recursos 

líricos e com elementos narrativos tais como espaço/tempo, enredo/personagens e, assim 

como a maioria dos poemas de Manoel de Barros, apresenta modificações na estrutura da 

linguagem, rompendo com alguns conceitos linguísticos e literários canonicamente 

estabelecidos. O que o exercício manoelino de ser poeta faz é   
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(des)inventar a maneira tradicional de ler e escrever as coisas e 

subverter a linguagem, opor, contrapor, inverter e distorcer para mostrar 

a essência do fazer poético. Seus versos são livres e brancos, não usa 

pontuação nem ligação entre eles; Os textos poéticos manoelinos não 

apresentam uma nítida separação entre poesia e prosa. Seus versos 

realizam de forma fragmentada, por meio de cortes e montagens, 

através de recorte e reorganização sintática de seus elementos. Se por 

um lado seus textos são melódicos, rítmicos, apresenta um 

impressionante desfile de elementos onomatopaicos e metonímicos 

além do emprego de metáforas insólitas e imagens inusitadas, o que é 

próprio do poema, por outro, em seus textos perambulam personagens 

[...] entrelaçando-se em narrativas, o que é próprio da prosa. (BASTOS, 

2004, p. 89) 

 
 

O poema versa sobre a prática imaginativa da criança que, é livre de regras e 

convenções, naturalmente poética. Reaviva, através da imaginação, brincadeiras de um 

tempo outro, demonstrando que a reinvenção da infância é fonte de poemas, uma vez que, 

esse recordar a infância não é apenas uma simples visita à memória, conta sempre com a 

imaginação criadora daquela que lembra –– a menina avoada. A brincadeira, estado pleno 

da subjetividade infantil transita então, entre as dimensões da realidade e da imaginação. 

Uma imaginação que nas asas do devaneio poético, enternece a memória e a envolve de 

doçura, de paz e que conforme assinala Bachelard:  

 

[...] matiza desde a origem os quadros que gostará de rever [...] Para ir 

aos arquivos da memória, importa reencontrar, para além dos fatos, 

valores [...] Para reviver os valores do passado, é preciso sonhar, aceitar 

essa grande dilatação psíquica que é o devaneio, na paz de um grande 

repouso. ( 2009, p. 99). 

 

 

Há duas crianças no poema, em fases diferentes da vida.  Cronologicamente, a 

menina encontra-se na sua primeira infância, com dois anos de idade. O irmão, já com 

nove anos, está entrando na fase da puberdade.  Esse é o momento de travessia para uma 

nova fase – a adolescência. A imaginação do menino já conta com vestígios de uma 

erotização primária, o que é possível perceber pela presença imaginária da figura feminina 

descrita no verso: 

 

  A namorada do meu irmão dava febre no corpo dele. 

              (BARROS, 1999, s/p) 

 

 

Assim, mesmo com a diferença de idade entre as duas crianças, estabelece-se entre 

elas uma relação de cumplicidade para realizar a viagem. A criatividade e o pensamento 



53 
 

mágico são desvelados: durante a viagem, o carro feito com “caixote” e “duas rodas de 

lata de goiabada” é conduzido por bois inventados. As crianças mergulham tanto na 

fantasia que até dão nomes e características aos bois: 

 

Eu comandava os bois: 

- Puxa, Maravilha! 

- Avança, Redomão! 

Meu irmão falava que tomasse cuidado porque 

Redomão era coiceiro.  

   (BARROS, 1999, s/p) 

 

 

Esse é um tema corrente em Manoel de Barros. As descobertas da adolescência 

não se desvencilham da linguagem pueril, mantêm os tons da inocência. Trata-se de uma 

erotização traduzida pela língua da infância como um relato espantoso de quem toca o 

desconhecido pela primeira vez. 

O tempo do poema é um tempo lúdico, fantasioso, não é o tempo cronológico. No 

brincar da criança, o mundo de faz-de-conta e a realidade se complementam (há bois e 

rio inventados mas há também objetos recolhidos no mundo concreto: latas, caixotes). No 

entanto, a narradora, adulta, em seu devanear sinaliza, com leveza, que tem consciência 

de que a brincadeira era invenção, estava no plano do imaginário e não do real. Por isso, 

a menina não morre quando precisa atravessar o rio que havia no caminho para a cidade 

e o carro afunda. Só os bois morrem afogados, porque tanto os bois como o rio eram 

“inventados”, o afogamento aí é o anúncio do fim da brincadeira:  

 

No caminho, antes, a gente precisava de atravessar um 

rio inventado. 

Na travessia o carro afundou e os bois morreram afogados. 

Eu não morri porque o rio era inventado; 

Sempre a gente só chegava no fim do quintal. 

                                                   (BARROS, 1999, s/p) 

 

 

A menina avoada relembra o passado de sua primeira infância. Segundo 

Bachelard, numa lembrança de infância é difícil definir os limites da memória e os da 

imaginação, visto que as “imagens amadas” da infância podem até surgir como 

lembranças, mas acabam tornando-se devaneios:  

 

Tudo o que devo dizer da casa da minha infância é justamente o que me 

é necessário para me colocar numa situação de onirismo, para me 
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colocar no bojo de um devaneio em que vou repousar no meu passado” 

(BACHELARD, 1988, p.29). 

 

Essas viagens pelas trilhas da memória demonstram que todo adulto faz um 

retorno fundamental à infância. Não é um simples ato de recordar o passado, o ato do 

“devaneio ajuda-nos a habitar o mundo, a habitar a felicidade do mundo” 

(BACHELARD,2009, p.23). Não apenas lembramos o nosso tempo de infância, nós o 

reinventamos, reconstituímos um espaço sensorialmente redesperto:  

 

Este signo do retorno marca infinitos devaneios, pois os retornos 

humanos se fazem sobre o grande ritmo da vida humana, ritmo que 

atravessa os anos, que luta contra todas as ausências através do sonho. 

Sobre as imagens aproximadas do ninho e da casa repercute um 

componente de íntima fidelidade. (BACHELARD ,1988, p. 262)  

 

 

A infância em Manoel de Barros fomenta a invenção, o devaneio. Possibilita, por 

meio da brincadeira com as palavras e da força lúdica da linguagem, o questionamento, a 

comunhão com o cosmo e com o ser em profundidade. O poeta renova a linguagem, 

escava a palavra atrás “de seus clamores antigos”, até chegar ao seu estado primordial, 

desprendida dos veios academicistas. Quando se tocam as origens da palavra, nessa busca 

constante do estado da infância, a poesia faz ressoar não só a potência poética da 

linguagem, mas também a do ser. Conforme Melo e Souza:  

 

Meditar na origem da existência humana, recordar o tempo de infância 

significa poetizar a gênese da vida. A existência só se mantém criativa, 

renovando incessantemente o ato poético que a inaugurou. [...] O 

mundo da existência renasce porque mergulha as suas raízes no 

universo da infância (apud Castro, 1991, p.114). 

 

 
Para Bachelard (2009, p.119), a infância está diretamente ligada ao princípio da 

vida. É sempre possibilidade de origem, “permanece em nós como um princípio de vida 

profunda, de vida sempre relacionada à possibilidade de recomeçar”. Da mesma forma, 

Barros, através do ato instaurador da escrita poética, concebe a infância como estado 

perpétuo, fazendo dela “um germe de poema” (Ibid., p.95). Uma infância potencialmente 

permanente: 

 

[...] uma infância imóvel mas sempre viva, fora da história, oculta para 

os outros, disfarçada em história quando a contamos, mas que só tem 
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um ser real nos seus instantes de iluminação — ou seja, nos instantes 

de sua existência poética. 

(Ibid., p.94) 

 

 

Gaston Bachelard estabelece a infância como núcleo central da solidão essencial 

do ser, como fonte corrente anterior ao poema nas margens mais clarificadas da dimensão 

poética, alcançada pelo devaneio poético: 

 

O mundo do devaneio da infância é grande, maior que o mundo 

oferecido ao devaneio de hoje. Do devaneio poético diante de um 

grande espetáculo do mundo ao devaneio da infância há um comércio 

de grandeza. Assim, a infância está na origem das maiores paisagens. 

Nossas solidões de criança deram-nos as imensidades primitivas [...]. 

Ao sonhar com a infância, regressamos à morada dos devaneios, aos 

devaneios que nos abriram o mundo. É esse devaneio que nos faz 

primeiro habitante do mundo da solidão. E habitamos melhor o mundo 

quando o habitamos como a criança solitária habita as imagens (Ibid., 

p.96-97). 

 
 

 Reinventar a infância através da poesia é, então, um gesto cósmico de retorno às 

origens: “os poetas nos arrastam para cosmos incessantemente renovados.” (Ibid., p.24).  

E esse poder de renovação cósmica atribuído à poesia está na base do que Bachelard 

chama de “uma filosofia ontológica da infância”, que põe de parte o caráter durável da 

infância. (Ibid., p.20). 

Os ecos da filosofia bachelardiana ressoam na vontade de volta ao primordial de 

Manoel de Barros. Juntos, poeta e filósofo buscam os tesouros dos inícios. Assim, signos 

de retorno e de origem são recorrentes tanto na teoria poético-filosófica do escritor francês 

quanto na obra poética do brasileiro, retomam o estado original no qual a criança descobre 

as imagens iniciais, que brinca com os prelúdios do mundo material.  

Um desses símbolos é a água. De acordo com Chevalier e Gheerbrant, no 

Dicionário de Símbolos (1995), a simbologia da água está ligada ao mito da criação em 

várias culturas e tem sua significação centralizada em três principais temas:  nascimento, 

regeneração e purificação.  

A água é um elemento primordial, símbolo do gênese. É fonte de vida e possui 

poder sagrado e sacralizante.  É comum encontrarmos nas mitologias histórias de heróis 

que nasceram às margens de um rio, de um lago.  Num dos livros basilares da cultura 

ocidental –– a Bíblia ––, o símbolo da água aparece diretamente associado às ideias de 

vida, nascimento e renascimento. Termos como “fonte de águas vivas”, “fonte de águas 
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claras” são constantes no texto bíblico, o próprio Cristo se apresentou como o “Senhor da 

água viva” e renasceu às margens do rio Jordão. Outro exemplo de como a água pode 

simbolizar vida espiritual, cura e renascimento é o sacramento do batismo que, na cultura 

católica, se dá pela imersão nas águas e representa renovação e a noção de “lavar os 

pecados”. 

  Gaston Bachelard em A água e os sonhos (2002, p.15) afirma que, “a água acolhe 

todas as imagens da pureza”. Para o filósofo, ela é um elemento transitório, flexível, 

maleável, feminino e maternal, um signo inesgotável de vida, signo de “um nascimento 

contínuo” (2002, p.15). É o elemento das misturas, possui aptidão para compor-se com 

outros elementos, mas é a matéria dominadora. Segundo Bachelard (Ibid., p.15), “[...] é 

um órgão do mundo, um alimento dos fenômenos corredios, o elemento vegetante, o 

elemento lustrante [...]”. Á agua é a mais poética das matérias, é o “elemento da 

imaginação materializante” (Ibid., p.12) que “nos convida à viagem imaginária (Ibid., 

p.137). 

Na poesia de Manoel, a água além de ser veículo da vida e estar ligada às origens, 

possui poder cósmico, representa liberdade, fluidez, comunhão entre o ser e a natureza.  

Para o poeta, a água é a “epifania da natureza”, o começo de todas as coisas.  Ela inicia 

as árvores, os peixes, os homens.  

Em A terra e os devaneios da vontade (2001), Bachelard fala da natureza ativa da 

água em contraposição à passividade da terra. Para o filósofo, água e terra são elementos 

que se metamorfoseiam, adquirem novas formas que dão origem a outros elementos.  Na 

poética manoelina, essas duas matérias se juntam num universo telúrico que é erotizado 

pelo poeta, a água alimenta a terra que é fonte de fertilidade: “libidinoso animal de água, 

abraçando e cheirando a terra fêmea” (BARROS, 2013, p.187).  

  A terra é também um signo de origem, substância primordial, que representa 

fertilidade, circularidade da vida. No Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant, 

é definida como: 

 

Substância universal; virgem penetrada pela lâmina ou pelo arado, 

fecundada pela chuva ou pelo sangue, o sêmen do céu. É a matriz que 

concebe as fontes, os minerais, os metais; simboliza a função maternal: 

Tellus Mater. Dá e rouba a vida; é considerada o colo materno; é 

símbolo de fecundidade e regeneração; origem de toda vida (1995, p. 

878-880). 
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 A terra traz a vida, alimenta-a, acolhe as origens. É um signo que marca início e 

retorno. Signo cíclico muito presente no cosmo poético manoelino, particularmente, na 

sua relação de alquimia com a água, como se pode verificar no poema a seguir: 

 

Desde o começo do mundo água e chão se amam 

e se entram amorosamente 

e se fecundam. 

Nascem peixes para habitar os rios. 

E nascem pássaros para habitar as árvores. 

As águas ainda ajudam na formação dos caracóis e das  

suas lesmas. 

As águas são a epifania da criação. 

Agora eu penso nas águas do Pantanal. 

Penso nos rios infantis que ainda procuram declives  

para escorrer. 

Porque as águas deste lugar ainda são espraiadas para  

alegria das garças. 

Estes pequenos corixos ainda precisam de formar 

Barrancos para se comportarem em seus leitos. 

Penso com humildade que fui convidado para  

o baquete dessas águas. 

Porque sou de bugre. 

Porque sou de brejo. 

Acho agora que estas águas que bem conhecem a  

 inocência de seus pássaros e de suas árvores. 

Que elas pertencem também de nossas origens. 

Louvo portanto esta fonte de todos os seres e de todas 

 as plantas. 

Vez que todos somos devedores destas águas. 

Louvo ainda as vozes dos habitantes deste lugar que 

Trazem para nós, na umidez de suas palavras, a boa 

Inocência de nossas origens. 

                                               (BARROS,2013, p.423) 

 

 
  No Livro de Pré-coisas (1985), que o poeta designa como um “roteiro para uma 

excursão poética no Pantanal”, essa relação alquímica entre os signos da água e a da terra 

surge como principal matéria que compõe o poético Pantanal de Manoel de Barros.  Já 

no poema inicial, o poeta alerta que não se trata de um livro sobre o Pantanal, “seria antes 

uma anunciação” (BARROS, 2013, p. 183). Versa sobre um Pantanal metonímico, onde 

a poesia incorpora o homem às coisas, une o homem à natureza, ao ponto das coisas se 

humanizarem e o homem se coisificar.  

 Em “estado coisal”, o homem é restaurado na sua origem, na sua essência, pode 

ser elevado a “uma continuação das águas” (Ibid., p.185), pode ser começado por uma 

árvore e ser pensado por uma violeta. O estado larval, “com o verdor primal das águas” 

(BARROS, 2013, p.184), resultante da mistura dessas duas substâncias, fertiliza a palavra 
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poética e Manoel consegue “transfazer”, “adoecer a natureza” com seu organismo de 

poeta. Assim, “sente-se pois então que árvores, bichos e pessoas têm natureza assumida 

igual [...] Todos se fundem na mesma natureza intacta” (Ibid.,193). 

Por meio da palavra sua poesia sugere uma equivalência de igualdade entre o 

homem e a natureza. A matéria humana se funde aos seres do chão, à terra, à agua, aos 

pássaros.  Descortina-se uma natureza que por meio da criação poética manoelina ocupa 

o espaço de símbolo vital. Assim também é a palavra do poeta: organismo vivo, úmida 

pelas águas, fecundada pela terra, carregada de origens. 

Outro signo de origem bastante recorrente na escritura de Manoel de Barros é a 

criança. Trata-se de um símbolo que tem sua definição ligada à noção de inocência e 

pureza, como afirmam Chavalier e Gheerbrant: 

 

Símbolo da inocência: é o estado anterior ao pecado, portanto, o estado 

edênico, simbolizado em diversas tradições pelo regresso ao estado 

embrionário, de que a infância está próxima. Infância é símbolo de 

simplicidade natural, de espontaneidade [...] A criança é espontânea, 

tranquila, concentrada, sem intenções, ou pensamentos dissimulados. 

(1995, p.240, grifos dos autores). 

 
 

A natureza infantil está voltada para o mito primordial porque na imagem da 

criança estão presentes as primeiras coisas, o primeiro olhar, os primeiros cheiros e 

gostos, as primeiras letras, a língua que “garatuja o verbo”. A criança é inventiva e 

criadora. Possui uma força atávica que caminha para os inícios, que busca as fontes 

originais da existência. Este signo está presente tanto nos mitos de origem como nos mitos 

cosmogônicos. Na poesia de Manoel, a voz lírica infantil mesmo falando ora por um 

sujeito que é criança ora por um sujeito adulto que assume o estado nostálgico de uma 

infância irrecuperável devido às infiltrações do tempo da vida adulta, inaugura o estado 

poético de toda a escrita manoelina: um estado nascente. É uma poesia em que a primeira 

infância é sempre alimentada: 

 

A TURMA  

 

A gente foi criado no ermo igual ser pedra. 

Nossa voz tinha nível de fonte. 

A gente passeava nas origens. 

Bernardo conversava pedrinhas com as  

rãs de tarde. 

Sebastião fez um martelo de pregar água 
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na parede. 

A gente não sabia botar comportamento  

nas palavras. 

 Para nós desobedecer a desordem das falas  

infantis gerava mais poesia do que obedecer  

as regras gramaticais. 

Bernardo fez um ferro de engomar gelo. 

Eu gostava de águas indormidas. 

A gente queria encontrar a raiz das 

 palavras. 

Vimos um afeto de aves no olhar de 

Bernardo. 

Logo vimos um sapo com olhar de árvore! 

Ele queria mudar a Natureza? 

Vimos depois um lagarto de olhos garços 

beijar as pernas da Manhã! 

Ele queria mudar a Natureza? 

Mas o que nós queríamos é que a nossa 

palavra poemasse. 

                              (BARROS, 2013, p.449) 

 
 

Os poemas de Manoel de Barros sugerem que não há ser humano inteiramente 

adulto, que é possível “crescer e ficar criança”.  Assim, a infância é desassociada da fase 

temporal – ela não pertence a uma idade –, emerge como espaço gerador das experiências 

do poeta, como uma infância que se quer eternizada: 

 

Tenho candor  

Por bobagens. 

Quando eu crescer eu vou ficar criança. 

   (BARROS, 2013, p.390, grifo nosso) 

 

A criança, na poética manoelina, é sujeito ativo e criador do conhecimento, sujeito 

poético por excelência, desvinculado da figura tutelada pelo adulto. Pelo contrário, a 

criança de que nos fala Manoel, é figura de liberdade, cheia de afeto, beleza, curiosidade 

e encantamento diante do mundo e das palavras: 

 

          Palavras 

Gosto de brincar com elas. 

Tenho preguiça de ser sério.  

                       (BARROS, 2013, p.390) 

 

 A passagem bíblica do livro de Mateus ensina-nos que é preciso se fazer criança 

para chegar ao reino do céu – o reino buscado pelas religiões cristãs. É preciso ter alma 
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de menino e tamanho (pequeno) de menino para alcançar as graças celestes. A poesia de 

Manoel, ao contrário do livro bíblico, pretende alcançar não as coisas altivas do céu, mas 

as coisas rasteiras do chão. Mas, ainda assim concernem no que diz respeito à imagem 

que fazem da criança.  

Tanto no texto bíblico quanto na poesia manoelina é a criança quem possui a 

potência do simbólico, ela é o ser capaz de se iluminar despida de apegos e materialidades, 

distante do utilitarismo que retira a poesia do cotidiano. O olhar torto do poeta recai na 

tortuosidade da criança ao lidar com a língua e com as coisas. Pode-se dizer que Manoel 

de Barros é um transfigurador das banalidades do mundo moderno, assim como a criança 

também o é.   

De acordo com Giorgio Agamben (2001) a infância é um tempo de apropriação 

da linguagem. Linguagem e infância coexistem, e ao contrário do que se pensa, a infância 

não antecede a linguagem, são intimamente ligadas. O tempo infantil é antes uma 

condição da experiência humana, uma condição de sentido da qual a linguagem já se faz 

presente. Para o filósofo italiano, quando se nega a infância se nega a experiência, uma 

vez que não existe experiência sem linguagem, a experiência só é possível porque o 

homem precisa aprender a falar, porque busca a linguagem e o encontro com o sentido 

primeiro da palavra só se dá na presença da infância: 

 

Por isso, um adulto não pode aprender a falar; foram crianças e não 

adultos os que acessaram pela primeira vez a linguagem e, apesar dos 

quarenta milênios da espécie homo sapiens, a mais humana de suas 

características, precisamente – a aprendizagem da linguagem –

permaneceu tenazmente ligada a uma condição infantil e a uma 

exterioridade: quem acredita num destino específico não pode 

verdadeiramente falar (AGAMBEN, 2001, p.79-80). 

 

 
A poesia de Manoel de Barros reconstitui a experiência de sua nunca excluída 

primeira infância através de seus exercícios poéticos. A força de sua linguagem poética 

que se quer primordial parece advir de um devir criança. Devir não no sentido de ser 

criança ou voltar a essa fase cronológica, mas um devir que espelha uma modalidade de 

ser, sem marcas temporais, consoante ao que pontua Kohan: 

 
 

A infância é devir; sem pacto, sem falta, sem fim, sem captura; ela é 

desequilíbrio; busca; novos territórios; nomadismo; encontro; 

multiplicidade em processo; diferença, experiência. Diferença não-

numérica; diferença em si mesma; diferença livre de pressupostos. Vida 
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experimentada; expressão de vida; vida em movimento; vida em 

experiência (2003, p. 253). 

 

 

  Um devir criança que desafia a lógica do tempo, que surge como antídoto contra 

a pobreza da experiência. Para Agamben (2001), a vida contemporânea é repleta de 

eventos banais que não se convertem em experiências significativas. Existe hoje um 

acúmulo de acontecimentos superficiais, automatizados pela correria cotidiana da vida 

moderna que não dá lugar para a atividade da experiência. De acordo com Agamben, a 

intensificação do discurso científico na modernidade colaborou grandemente para a 

pobreza da experiência nos dias atuais. Os princípios da universalidade e objetividade da 

ciência não condizem com o caráter subjetivo, tão particular da experiência. 

 A poesia de Manoel apresenta-se justamente como resistência ante a sociedade 

do consumo e do descarte quando afirma pelas vias avessas a importância da poesia. 

Quando faz de objetos inservíveis um acontecimento, quando inverte a lógica do consumo 

declarando que catar coisas inúteis é o que garante a soberania do ser, o poeta ressignifica 

o cotidiano com seus versos que descentralizam a normalidade do dia-a-dia –– atividade 

que a criança faz brincando.  

Manoel de Barros declara a infância como experiência contínua, liberta-a do 

aprisionamento que a fixa numa medida de sucessão linear do tempo. No entanto, há um 

acorde imperfeito nesse brincar de poesia –– não é possível ao poeta escapar de sua 

condição presente de adulto: ao mesmo tempo em que a brincadeira com a palavra permite 

ao poeta percorrer o espaço de sua infância ela é também um registro de um adulto em 

contato com as projeções do mundo: 

 

 

O menino de ontem me plange. 

  (BARROS, 2013, p.307) 

 

 

A criança vive no universo dos trastes, dos restos. Para ela, moscas, lesmas, 

barbantes, latas, pregos, pentes, resíduos e gente ocupam o mesmo espaço de importância, 

tudo é visto para além do trivial, pois, como sentencia o poeta “as coisas não querem mais 

ser vistas por pessoas razoáveis” (BARROS, 2013, p.278), nem pelo bom senso da vida 

adulta que em nome da razão tudo pragmatiza. Criança e poeta acrescentam às coisas 

outras funções, ou melhor, disfunções: 
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[...] 

A importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem com 

balanças nem com barômetros etc. Que a importância de uma coisa há 

que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. Assim 

um passarinho nas mãos de uma criança é mais importante para ela do 

que a Cordilheira dos Andes. Que um osso é mais importante para o 

cachorro do que uma pedra de diamante [...] Que o canto das águas e 

das rãs nas pedras é mais importante para os músicos do que os ruídos 

dos motores da Fórmula 1.  Há um desagero em mim de aceitar essas 

medidas. Porém não sei sei se isso é um defeito do olho ou da razão. Se 

é defeito da alma ou do corpo. Se fizerem algum exame mental em mim 

por tais julgamentos, vão encontrar que eu gosto mais de conversar 

sobre restos de comida com as moscas do que com homens doutos 

(BARROS, 2008, p. 95). 

 
 

Para Janusz Korczak no livro O direito da criança ao respeito (1984, p.25), o 

apego das crianças a objetos sem valor talvez se deva ao fato de que a criança “não possui 

nada que seja de sua propriedade” e portanto, transforma em seu “pedaços de barbante, 

caixinhas” (Ibid., p.25).  Sabemos que “toda essa quinquilharia” (Ibid., p.25), vista pelo 

olhar lúdico das crianças, são os elementos de construção de um novo mundo real, 

edificado com as bases do reino da invenção. As crianças contam com os trastes para essa 

reelaboração do real, e conforme Walter Benjamin,  

 

 

[...] têm um particular prazer em visitar oficinas onde se trabalha 

visivelmente com coisas. Elas se sentem atraídas irresistivelmente pelos 

detritos, onde quer que eles surjam – na construção de casas, na 

jardinagem, na carpintaria, na confecção de roupas. Nesses detritos, elas 

reconhecem o rosto que o mundo das coisas assumem para elas, e só 

para elas. Com tais detritos, não imitam o mundo dos adultos, mas 

colocam os restos e os resíduos em uma relação nova e original. Assim, 

as próprias crianças constroem seu mundo de coisas, um microcosmos 

no macrocosmos (1994, p.237-238). 

 

 

Os objetos descartados pelo mundo adulto se transformam a partir do mergulho 

na imaginação inventiva. De acordo com Walter Benjamin,  

 

[...] nada é mais próprio da criança que combinar imparcialmente em 

suas construções as substâncias mais heterogêneas–– pedras, plastilina, 

madeira, papel. Por outro lado, ninguém é mais sóbrio em relação aos 

materiais que a criança: um simples fragmento de madeira, uma pinha 

ou uma pedra reúnem solidez e na simplicidade de sua matéria toda uma 

plenitude das figuras mais diversas (1994, p.246). 
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Desse modo, caixotes, latas de goiabada elevam-se ao nível de brinquedo e são 

personificadas pelo brincar poético de Manoel de Barros: 

 

[...] 

Meu irmão pregava no caixote 

duas rodas de lata de goiabada. 

A gente ia viajar. 

  

As rodas ficavam cambaias debaixo do caixote: 

Uma olhava para a outra 

                                          (BARROS,1999, s/p) 

 

 

A experiência do brincar se dá através da ressignificação do mundo em que está a 

criança e pela criação de um mundo próprio sem interferências do adulto. Aparentemente 

o status de brincadeira não está contido no brinquedo em si, mas na percepção infantil 

diante das coisas.  É o que pontua Benjamin:  

 

A criança quer puxar alguma coisa e se transforma em cavalo, quer 

brincar com areia e se transforma em pedreiro, quer se esconder e se 

transforma em bandido ou policial. Conhecemos bem alguns 

instrumentos de brincar, extremamente arcaicos e alheios a qualquer 

máscara ideacional (apesar de terem sido na origem, presumivelmente, 

de caráter ritual): bola, arco, roda de penas, papagaio –– verdadeiros 

brinquedos, “tanto mais verdadeiros quanto menos dizem aos adultos”. 

Pois quanto mais atraentes são os brinquedos no sentido usual, mais se 

afastam dos instrumentos de brincar; quanto mais eles imitam, mais 

longe eles estão da brincadeira viva (1994, p. 247). 

 

 

Uma lata pode ser inútil para o adulto que só vê nela uma possibilidade 

significante, mas não é imprestável para a criança, nem para o poeta. Para a criança, é 

matéria de brincar. Para Manoel de Barros, é matéria de poesia, como nos fala o poeta no 

livro Retrato do Artista Quando Coisa (1998): 

 

Remexo com um pedacinho de arame nas minhas memórias fósseis. 

Tem por lá um menino a brincar no terreiro: entre conchas, osso de 

arara, pedaços de pote, sabugos, asas de caçarolas etc.  

E tem um carrinho de bruços no meio do terreiro.  

O menino cangava dois sapos e os botava a puxar o carrinho.  

Faz de conta que ele carregava areia e pedras no seu caminhão.  

O menino também puxava, nos becos de sua aldeia, por um barbante  

sujo umas latas tristes.  

Era sempre um barbante sujo.  

Eram sempre umas latas tristes.  
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O menino é hoje um homem douto que trata com física quântica.  

Mas tem nostalgia das latas.  

Tem saudades de puxar por um barbante sujo umas latas tristes. 

                                                                (BARROS, 2013, p.340) 

 

 

Brincar com o restos, cutucar resíduos, tocar objetos, brincar “no terreiro entre 

conchas”, revolver a terra, criar um universo próprio, tudo isto está no cerne da 

descoberta de uma fonte originária que revela o sentido apropriador de tudo o que pode 

ser, sentido próprio fundamental de ser tudo o que é. Essa maneira da criança descortinar 

as coisas do mundo ajusta-se ao modo fenomenológico de estar no mundo proposto por 

Heiddeger (2006):  ser e estar no mundo é um estado de espanto –– tudo chama a atenção 

porque tudo é o que é.  

Reviver suas experiências como espanto infantil é o esforço do poeta. Note que é 

o adulto quem fala no poema. Há um arame cutucando as memórias: “Remexo com um 

pedacinho de arame nas minhas memórias fósseis”. E há sobretudo saudade e nostalgia. 

O poeta sente-se fora dessa plenitude infantil.  

Exercícios de ser criança parece ser uma restituição, uma reconstituição, uma 

busca entre trastes. Mas nem com física quântica, nem com a memória, nada encontra que 

seja próximo da integração cósmica, da absoluta integração no ser. Daquela irmandade 

com cada coisa, ficam nostalgia, saudade e fraturas se se analisa com atenção. Ainda que 

a queira restituir a si por meio desses exercícios, a infância aparece aí como um outro. E 

a razão dessa fratura parece ser a Memória, a infiltrar de tempo o espaço da infância. 

Exercícios de Ser Criança, desde o título, sugere ao leitor uma aproximação entre 

infância e poesia enquanto dimensões contínuas da existência humana, como extensão ou 

contraface uma da outra. O próprio título, contudo, dá indícios de uma fratura que pela 

poesia se quer reconstituir. 

Não são “exercícios infantis”, “exercícios de crianças”, ou “para crianças”. Não 

se trata de uma subordinação genitiva ou dativa do substantivo “criança”, em que a 

criança torna-se objeto de um registro de observação adulta ou alvo de uma pedagogia. 

Trata-se de exercícios de ser criança. Não falam delas, nem para elas, mas a partir delas, 

como de uma espécie de núcleo ôntico. A criança, contudo, não é também o sujeito dessa 

enunciação poética, assim como essa poética não pretende fazer da criança sujeito de 

conhecimento algum: a criança é um modo de existir, uma modalidade de ser, que, na 

poesia de Manoel de Barros como na filosofia de Bachelard, se deseja recuperar. 
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 O ser criança talvez deva ser considerado aí uma condição subjetiva para poesia, 

um Ser-aí na plenitude de sua ignorância, transitório e eterno, como que uma condição de 

puro em-si. Não vive a experiência como espanto, nem a compreende como 

representação: na poesia de Manoel de Barros a criança comunga o ser, irmana-se com 

cada coisa. Enquanto criança, não se aparta do mundo. E toda vez que a criança for ferida 

por espanto ou conhecimento objetivo, já não é enquanto criança que ela o sofre. Todos 

os golpes de velhice que se tomam numa infância mais ou menos sofrida, como as 

infâncias todas mais ou menos são, são já a vida adulta perversamente infiltrada no espaço 

da criança. O tempo infiltrado no espaço. A criança neste sentido é a comunhão do cosmo, 

o todo condensado numa condição perceptiva, o ser criança, anterior aos fracionamentos 

e fraturas da vida adulta, cujas primeiras fendas, malgrado tudo, datam sempre da 

primeira infância. 

Exercícios de ser criança não é um livro para uma determinada faixa etária – 

público infantil ou jovem. À semelhança dos exercícios espirituais dos monges budistas 

ou jesuítas, mas com o vetor na direção oposta, os exercícios de Manoel de Barros são 

para si mesmo. Exercícios, em geral, são parte de uma propedêutica, etapa de uma 

aprendizagem:  são para alguém tornar-se o que ainda não é, ou que não se é mais. Apesar 

dos prêmios que recebeu com essa classificação etária, arriscaríamos dizer que o próprio 

livro de Manoel de Barros desacredita essa possibilidade de filiação a um gênero “infanto-

juvenil”, porque para este tipo de literatura a infância é alvo, nicho de mercado editorial, 

ou então, a criança é suposto um sujeito (informe) em formação. Para a poesia de Manoel 

de Barros, ao contrário, a criança é a nervura dos fenômenos. 

Como condição subjetiva, a criança, ou o ser criança, é um espaço-tempo absoluto, 

e perdido para o adulto. Mas não definitivamente. Um tempo que se pode buscar, como 

o título indica, por meio de exercícios, exercícios de ser. Algo no título indica, pois, que 

os textos que compõem o livro põem a criança no cerne de uma ontologia, no centro de 

uma busca existencial. Uma dialética inversa em que, ao invés de se buscar ascender a 

um Ente infinito como nas ontologias de caráter teológico que constituíram 

espiritualmente o assim chamado Ocidente, busca-se descender ao finito transitório na 

eternidade do presente.  

Em Exercícios de Ser Criança (1999), o poema A menina avoada, acaba no “fim 

do quintal”. É onde termina o devanear da menina.  Mas é onde também ele começa, pois, 

“os mundos imaginados determinam profundas comunhões de devaneios” 

(BACHELARD, 2009, p. 23). 
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A imagem do quintal, além de espaço físico, representa espaço de recordação e 

memória. Geralmente é no quintal o lugar onde as brincadeiras acontecem. E como espaço 

de oficina de brincar, seus limites não podem ser medidos apenas geometricamente, é o 

que confirma Bachelard (1988, p.139) ao dizer que “o espaço habitado transcende o 

espaço geométrico”. E o que atesta o poeta por meio de suas Memórias Inventadas: 

 

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 de 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 queria dizer sobre o 

nosso quintal é outra coisa. Aquilo que a negra Pombada, remanescente 

de escravos do Recife, nos contava. Pombada contava aos meninos de 

Corumbá sobre achadouros. Que eram buracos que os holandeses, na 

fuga apressada do Brasil, faziam nos seus quintais para esconder suas 

moedas de ouro, dentro de 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 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). 

 

 

Um quintal para uma criança é “maior que o mundo”, suas dimensões ganham 

medidas lúdicas, imaginárias. A infância encontra-se na dimensão mágica da linguagem. 

Criança e poeta monumentam os quintais para além da simples delimitação humana. Em 

Barros, o quintal encontra-se no deslimite do poético, e nesse sentido, é um espaço que 

apesar de vivido:  

 

[...] como um espaço afetivo não chega entretanto à raiz dos sonhos da 

espacialidade. O poeta vai mais ao fundo, descobrindo com o espaço 

poético um espaço que não nos encerra numa afetividade. Qualquer que 

seja a afetividade que dê cor a um espaço, seja ela triste ou pesada, 

desde que seja expressa, poeticamente expressa, a tristeza se tempera, 

o peso se alivia. O espaço poético, uma vez expresso, toma valores de 

expansão (BACHELARD, 1988, p. 240). 

 

 

Manoel de Barros (2013) além de dar à infância lugar central na sua poesia, toma-

a como dimensão subjetiva que acompanha o adulto em toda a sua existência. E nesse 

sentido, é consoante à filosofia ontológica da infância proposta por Bachelard (1960). 

Para Gaston Bachelard (1988), nossas lembranças de infância nos transportam para um 
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núcleo de infância, centralizado na psique humana, onde as dimensões do ser e da poesia 

são evidenciadas. Esse núcleo, latente em nós, une dialeticamente, numa só intimidade, 

memória e imaginação, transforma a infância num signo de eterno retorno, faz com que 

o ser da infância ligue o real com o imaginário:  

 

[...] é nas lembranças dessa solidão cósmica que devemos encontrar o 

núcleo de infância que permanece no centro da psique humana. É aí que 

se unem mais intimamente a imaginação e a memória. É aí que o ser da 

infância liga o real ao imaginário, vivendo com toda imaginação as 

imagens da realidade. E todas essas imagens de sua solidão cósmica 

reagem em profundidade no ser da criança; apartado do seu ser para os 

homens, cria-se sob a inspiração do mundo, um ser para o mundo. Eis 

o ser da infância cósmica. (BACHELARD, 2009, p. 102-103) 

 

 
O estudo realizado neste trabalho sobre o livro Exercícios de Ser Criança (1999) 

que tem também como fundo, a leitura de poemas de outros livros do poeta, permite 

confirmar a importância fundamental da temática da infância no programa poético de 

Manoel de Barros. 

Nos exercícios de ser de Manoel, o modo peralta do universo infantil revela uma 

criança genuinamente autônoma, que brinca com as primícias do mundo material, que 

testa a linguagem e seus deslimites. As memórias e os versos inventados do poeta não 

possuem finalidade biográfica, partem do pensamento e da percepção infantis, da lógica 

da criança que desendireita o verbo, a linearidade da vida adulta acumulada de cansaços. 

Parece ser a temática da infância o princípio que assegura a existência do poeta e que lhe 

permite fugir do tempo presente. O brincar com palavras possibilita ao poeta revisitar o 

espaço de sua infância. Consoante à teoria poética de Bachelard, a poesia de Manoel 

acorda a criança latente em toda alma humana. A infância é um estado de alumbramento, 

de totalização do cosmos, é o espaço onde ocorre as alquimias criativas. 

A poética da infância de Manoel de Barros reinventa a linguagem de maneira 

adâmica – exercício que a criança pratica livremente. Nomear é atividade humana por 

excelência. Ao dar nome às coisas, o homem (res)significa a própria existência.  De 

acordo com Alfredo Bosi:  

 

Ao primeiro homem, conta o livro do Gênesis, foi dado o poder de 

nomear. O poder de nomear significava para os antigos hebreus dar às 

coisas a sua verdadeira natureza, ou reconhecê-la. Esse poder é o 

fundamento da linguagem, e por extensão, o fundamento da poesia 

(1977, p. 141) 
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 Nos versos manoelinos, a infância aparece com um estado pleno do poder de 

nomear.  As invencionices da criança com a palavra, presentes nos poemas, retiram o 

caráter imóvel e utilitário da língua, reinventam o mundo, as relações com os seres e com 

as coisas, comprovam que na infância, o ato de nomear aproxima-se da dimensão pulsante 

da existência, confirmam que o pulsar da vida surge para nós através da linguagem.   

 Assim, os pulsares da vida e os da linguagem atingem um só tom.  Criança e poeta 

cutucam os sentidos adormecidos da palavra, enclausurados pelo uso instrumentalista 

num tempo empobrecido de experiência. Longe da vida adulta cheia de excessos, normas 

e racionalidade, é possível visitar o espaço da infância.  Espaço que em Manoel é 

contínuo, que é uma instituição da liberdade, da criatividade e da imaginação criadora.  

Manoel transporta-nos para o espaço perdido de nossa primeira infância – a 

infância que mantém a salvo em seu território os primeiros toques, cheiros, gostos.  A 

infância que guarda a primeira lata, o primeiro inseto, o primeiro barbante, o primeiro 

quintal, a infância “potencial” com a qual nunca deixamos de sonhar e que conforme 

Bachelard (2009, p.94), reencontramos através do devaneio poético, pois “toda a nossa 

infância está por ser reimaginada. Ao reimaginá-la, temos a possibilidade de reencontrá-

la na própria vida dos nossos devaneios de criança solitária”. 

A infância insurge na escrita manoelina sempre circunscrita a um espaço que 

favorece a solidão. Não a solidão triste de criança “amuada” mas como distingue 

Bachelard, uma solidão silente, imersa de devaneio, que permite as descobertas da criação 

poética. 

 A infância tanto em Barros quanto em Bachelard é prática de esperança.  Poetiza 

a vida, faz-nos novamente habitantes do espaço feliz, do espaço íntimo do ser.  Faz nova 

a felicidade da existência.  Ensina que “escrever e reescrever poeticamente o texto da 

própria existência [...] é o nosso destino, de cada um e de todos, para além das misérias 

que desfiguram a sensibilidade e a compreensão do mundo e de nós mesmos” 

(ANTONIO, 2002, p.14). 

Há imensas delicadezas na poesia da infância e quando a escritura de um poeta 

parte do espaço da criança, ela acrescenta infinitas dimensões de beleza ao mundo: “um 

novo olhar, uma nova escuta. Necessidades vitais, para os partos deste tempo” (Ibid., 

p.17). A poética do espaço da infância é, assim, um esforço de restituição da poesia ––

necessária para a sobrevivência em tempos vazios.  



69 
 

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS: OS LIMITES DO QUINTAL  

 

“É algo como uma suspensão do ânimo: o tempo 

não pesa. (...). Sem deixar de fluir, o tempo se 

detém, repleto de si”.  

(Octávio Paz 1984, p. 29) 

  
 

O quintal é maior do que o mundo. O espaço da infância se constitui ludicamente 

como um universo inteiro, porque o mínimo se faz máximo. A poética do espaço de 

Manoel de Barros potencializa sua invenção pelo resgate do indizível dito pelas injunções 

da linguagem infantil. E como nenhuma outra seus devaneios voltados para a infância 

ativam no leitor possibilidades perdidas que renovam os sentidos da vida cinzenta. Mas 

o quintal tem seus limites. No quintal da menina avoada há um irmão mais velho, que já 

pensa em namorar. Todo quintal termina num rio, e nenhum homem banha-se duas vezes 

no mesmo rio. O curso do rio remete ao limite por excelência ao espaço da infância que 

é o tempo.  

Como menino, o poeta depara-se com a realidade que o cerca, questiona a 

existência, compreende, como Heidegger (2006), o ser, o ser-no-mundo a partir da 

linguagem.  Mas, já sente que o tempo infiltrado no espaço de sua infância causa a 

incompletude que o faz perder sua unidade ontológica. Como adulto perde a referência 

desse espaço. Detém-se à passagem apressada do tempo.  

A infância acaba e dela restará memórias falsas recontadas narrativamente e 

devaneios poéticos que fazem mergulhar no mais íntimo da condição humana. Rosebud 

é a palavra que o magnata das comunicações do célebre filme de Orson Wells pronuncia 

no momento da morte. Aquém do cidadão, da representação dos papéis socialmente 

distribuídos, das relações de poder e dominação, das misérias e violências da vida adulta, 

ainda suspira o sentido que ninguém conhecerá jamais. O mais íntimo de uma memória 

ignota, um brinquedo, incinerado entre as inutilidades acumuladas na vida sem sentido. 

Contudo, os insistentes exercícios poéticos de ser de Manoel, renovam a cada 

poema a criação poética da criança primordial, habitante do espaço de beleza e alegria, 

do espaço que é acessado por toda criança que brinca em seus momentos de solidão e 

devaneios.  No espaço da infância feliz, a efemeridade do tempo recua, o poeta encontra-

se com o menino que fora outrora, reúne através da imaginação criadora os cacos, os 



70 
 

pregos, as rãs, as árvores, as borboletas, os pássaros, mobiliza todas as pecinhas para 

reinventar o seu quintal.   

 Com versos ilógicos cheios de estranhezas e sobressaltos, afeitos à língua, às 

brincadeiras e sensibilidades da criança que desarrumam a ordem cartesiana da 

linguagem, a poesia de Manoel de Barros atesta que apesar de todos os pesos do mundo, 

é possível sentir de novo o maravilhamento, o espanto, a curiosidade, as primícias da 

infância que tocaram pela primeira vez a pele da alma. A poética da infância é uma 

reaprendizagem da admiração. E “reaprender admiração é uma forma de reaprender a ler 

–– com olhos novos, olhos livres, olhos próprios” (ANTÔNIO, 2010, p.64). 

  Reaprender com a poesia da infância o alumbramento ante um mundo fatigado 

de informações, mísseis, anúncios, cheio de cruezas e vazio de sensibilidades, traz de 

novo a comunhão viva do ser com o cosmos, amplia não apenas os limites do quintal, 

mas também os limites do humano. 
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