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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo, a partir da tradução para o francês do 

livro Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001), apresentar o poeta 

brasileiro Manoel de Barros (1916-2014) ao público francófono. Consiste na 

tradução comentada do livro, acompanhada de um ensaio introdutório 

destinado a caracterizar o poeta e sua obra, e de comentários dos poemas 

traduzidos. Com isso, pretende-se proporcionar ao leitor estrangeiro não 

apenas o acesso ao texto poético, mas principalmente a compreensão de uma 

das poéticas mais singulares e representativas da literatura brasileira 

contemporânea. Assim, além da discussão de questões teóricas relativas à 

tradução poética, foi desenvolvida a análise da produção de Manoel de Barros, 

tendo como foco sua compreensão aprofundada pelo leitor não nativo. 

Palavras-chave: Literatura brasileira. Poesia brasileira contemporânea. 

Tradução de poesia. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to present the Brazilian poet Manoel de Barros (1916-

2014) to the francophone public through the translation into French of the 

book Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001). It consists of the 

commented translation of the book, accompanied by an introductory essay 

which characterizes the poet and his work. With that, the goal is to provide the 

foreign reader not only with access to the poetic text, but mainly with the 

comprehension of one of the most singular and representative poetic voices of 

contemporary Brazilian literature. Therefore, besides the discussion of 

theoretical questions related to poetic translation, an analysis of Manoel de 

Barros‟ production was carried out focusing on the in-dept understanding by the 

non-native reader.  

 

KEYWORDS: Brazilian literature. Brazilian contemporary poetry. Poetic 

translation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação 

A escolha do poeta como corpus da pesquisa justifica-se pelo lugar de 

destaque que ele ocupa na poesia nacional. Manoel de Barros é hoje, talvez, 

um dos poetas brasileiros que mais vende livros no Brasil. Sua popularidade 

vem aumentando gradativamente graças ao trabalho de divulgação realizado 

pela editora Leya, que investiu em relançamentos mais atraentes, como a 

Biblioteca Manoel de Barros (2013), ou pela atual detentora de seus direitos 

autorias, a editora Alfaguara, pertencente ao grupo Objetiva, que lançou a 

primeira antologia depois de sua morte – Meu quintal é maior do que o mundo 

(2015) –, organizada por Martha Barros, sua filha, mas sobretudo por sua 

poética singular, seus temas que transitam entre o universal e o particular, e 

suas graças verbais. Seu reconhecimento pode ser comprovado pelos prêmios 

concedidos ao poeta, entre eles, por duas vezes, o Prêmio Jabuti de Literatura, 

nas categorias “poesia”, com o livro O Guardador de Águas (1989), e literatura 

infantil ou juvenil, com O Fazedor de Amanhecer (2001). 

Diferentemente dos trabalhos acadêmicos, em geral constituídos em 

capítulos, o trabalho organiza-se de outra forma. Na primeira parte, o leitor 

encontrará no ensaio introdutório, uma breve explanação sobre a poesia 

moderna, seguida de uma apresentação do poeta Manoel de Barros 

direcionada ao leitor que não conhece sua obra. Para que o leitor francófono 

seja capaz de se colocar a par de sua poética, partiremos dos diálogos que sua 

poesia traça com poetas pertencentes ao cânone, sobretudo o francófono, 

como Baudelaire, Rimbaud, Ponge, entre outros. Espera-se, com isso, que se 

torne mais fácil localizá-lo dentro da literatura ocidental e se faça mais evidente 

sua relação com os princípios da poesia moderna.  

Em seguida, na segunda parte do trabalho, encontram-se os dezoito 

poemas que compõem a primeira parte do Tratado geral das grandezas do 

ínfimo (2001), além dos 52 poemas breves contidos na segunda parte do livro, 

intitulada “O livro de Bernardo”, traduzidos para o francês, ao lado dos originais 

em português, acompanhados somente das notas consideradas importantes 

para a leitura de nossa tradução. Mencionamos no ensaio introdutório a 

possível relação entre os poemas breves  e a poesia tradicional japonesa, o 



haiku, uma vez que os franceses, durante o século XIX, alimentaram grande 

curiosidade quanto ao japonismo, foram leitores e tradutores do haiku 

tradicional e, portanto, estão bastante familiarizados com esse gênero. 

A terceira parte traz comentários sobre cada um dos dezoito poemas 

traduzidos. A ideia inicial era compreender melhor o texto a fim de exercitar a 

capacidade de leitura e análise do texto poético e, por fim, traduzi-lo. Neste 

momento, propõe-se elucidar algumas questões quanto ao trabalho de 

tradução, apresentando as dificuldades e um pouco do processo da tradução 

poética. É preciso destacar que todo o trabalho de tradução foi acompanhado  

pela coorientadora, Professora Dra Brigitte Monique Hervot, cuja percepção 

nativa da língua francesa têm auxiliado nas reflexões acerca das traduções. 

Alguns desses apontamentos foram incorporados ao ensaio introdutório, de 

forma que possam enriquecer o olhar do leitor estrangeiro sobre essa poesia 

tão singular.  
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Introdução 

A poesia é um gênero literário complexo, que tem sido objeto de 

diferentes perspectivas críticas. Muito se fala sobre o que é poesia, de que 

matéria é feita e a que se destina. As respostas variam do senso comum às 

mais elaboradas comparações e teorias. Há quem diga que a poesia é 

expressão sentimental, um extravasar de emoções rearranjadas para produzir 

efeitos de forma e sentido, ou ainda uma relação privilegiada entre o homem e 

o mundo. Por muito tempo o poeta foi considerado um porta-voz da palavra 

divina. Durante todo o Romantismo, acreditou-se, esteticamente, que a poesia 

fosse capaz de reestabelecer esse elo perdido entre o homem comum e o 

Criador, como uma espécie de idioma intermediário entre a linguagem usual e 

a sagrada. A poesia era então instrumento e o poeta, mediador no canal aberto 

entre a Terra e o Céu. Octavio Paz, em O arco e a lira (2012), diz que a poesia 

é o mistério aceito: uma graça que recai sobre o poeta.  

A criação poética é um mistério porque consiste em um falar dos 
deuses por boca humana. Mas esse mistério não cria nenhum 
problema, nem contradiz as crenças usualmente aceitas. Nada mais 
natural que o sobrenatural encarnar-se nos homens e falar a sua 
linguagem. (PAZ, 2012 p. 168) 

Os temas da poesia são sublimes por excelência. Fazem-se capazes até 

mesmo de revelar a beleza contida numa carcaça em putrefação, como no 

poema “Une charogne” de Baudelaire. O sublime é uma faca de dois gumes: é 

capaz de revelar a imensidão do céu ou do abismo, da Vida ou da Morte e 

sabe que um está contido no outro numa tensão e num equilíbrio: por dentro 

dessa carcaça, rolam vermes que se alimentam tão vivos sob o sol. O sublime 

está presente no como dizer da função poética da linguagem, é a estética do 

mito e do rito e visa provocar o efeito da grandeza. 

Na modernidade essa estética sofreu algumas transformações. Se antes 

o sublime tratava do elemento divino, da música das esferas, do esplendor do 

absoluto, a partir de Baudelaire, essa poética passou a ser norteada pelo mal, 

pelo vazio, pelo silêncio e pelo desconhecido. Se antes era idealista e 

participante, a poesia agora é silêncio e autorreferência. Assim, o intuito do 

poeta permanece o mesmo, mas é preciso levar em conta essas 

transformações que a poesia foi sofrendo ao longo do tempo. Se antes sua 
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função era a de manter o contato com o cosmos, ouvir a música celestial a fim 

de decifrá-la, agora pretende resgatar esse vínculo não mais com a dicção do 

gênio. O que o poeta deseja é servir como o último elo entre o homem comum, 

angustiado, e o vazio absoluto das entranhas do mundo, como quem almeja 

alcançar o paraíso cotidiano. É claro que o poeta moderno é uma figura em 

decadência. É o poeta fracassado e sem espaço para sua poesia, que, aflito, 

sobrevive à hostilidade da modernidade, mas ainda que tenha havido uma 

transformação em sua postura diante da realidade, o objetivo de servir como 

ponte continua intacto. 

Há inúmeros recursos de que os poetas se servem para a construção 

poética. Entre os mais frequentes (e talvez sem esse a poesia não fosse 

possível) está a elaboração de imagens. Octavio Paz, em O arco e a lira 

(2012), dedica um capítulo inteiro à imagem poética. Lá menciona que o poeta 

não diz a verdade, mas é um criador de realidades que possuem suas próprias 

verdades: 

As imagens poéticas têm sua própria lógica e ninguém se 
escandaliza se o poeta diz que a água é cristal ou que “el pirú es 
primo del sauce” (Carlos Pellicer) (“A aroeira é prima do salgueiro.”). 
Mas essa verdade estética da imagem só vale dentro do seu próprio 
universo. Por fim, o poeta afirma que suas imagens nos dizem algo 
sobre o mundo e sobre nós mesmos e que esse algo, embora pareça 
um disparate, nos revela o que somos de verdade. (PAZ, 2012, 
p.113) 

 Segundo Cortázar, em seu ensaio denominado “Para uma poética” 

(1954)1, a imagem nasce na poesia como um instrumento encantatório, e 

talvez disso decorram as crenças perpetuadas desde muito antes do 

Romantismo de que a poesia é algo mais metafísico que material e que os 

poetas são dotados de dons especiais ou possuem certa ligação com o divino. 

Para o autor, a evolução racionalizante que a sociedade tem sofrido ao longo 

dos séculos eliminou no homem sua cosmovisão mágica e sua necessidade 

pré-científica do uso de analogias e metáforas para compreender o mundo. 

Dessa forma, a metáfora, que é um dos recursos fundamentais da poesia, 

                                                           
1
 CORTÁZAR, J. Para uma poética In: ______. Obra crítica, volume 2. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1999. 
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perde espaço na sociedade, e assim como se eliminou o papel dos magos, que 

funcionavam como um meio na tentativa mágica de explicação e entendimento, 

a metáfora é enfraquecida e a poesia contida na linguagem do homem perde 

força.  

Para Johan Huizinga, autor do livro Homo Ludens (2007), cujos ensaios 

tratam das relações lúdicas em diversas esferas da sociedade, inclusive na 

esfera poética, a poesia se posiciona como uma espécie de resistência dos 

valores lúdicos perdidos ou suavizados ao longo da história da humanidade. A 

metáfora, ou o elemento lúdico, como prefere tratar o autor, já compartilhou 

espaço, em seus primórdios, com funções sociais e litúrgicas. Para ele, a 

compreensão do mundo por muito tempo foi permeada por uma visão 

mitopoética, que tinha como objetivo explicar os fenômenos sem racionalizá-los 

ao extremo. Ele afirma que, para alcançar a compreensão poética, a primeira 

coisa que se deve abandonar é a ideia de que a poesia possui apenas função 

estética. Isso porque: 

Em qualquer civilização viva e florescente, sobretudo nas culturas 
arcaicas, a poesia desempenha uma função vital que é social e 
litúrgica ao mesmo tempo. Toda a poesia da antiguidade é 
simultaneamente ritual, divertimento, arte, invenção de enigmas, 
doutrina, persuasão, feitiçaria, adivinhação, profecia e competição. 
(HUIZINGA, 2007,p. 134) 

Para ele, o homem não faz poesia a fim de sanar suas necessidades de 

beleza ou de emoção, mas sim porque sente uma necessidade do jogo social, 

expresso, segundo ele, por meio da música, da dança, dos jogos de pergunta e 

resposta, etc. É exatamente por esse motivo que poesia e jogo compartilham 

da mesma origem. 

Nesse espaço, o poeta persiste e cumpre o papel de revisitar a pré-lógica 

dos povos primitivos e resgatar o poder da participação de um indivíduo no 

outro, da simpatia atávica que une todas as coisas existentes, desempenhando 

a função do rompimento com o cotidiano e a criação de um universo fora do 

ordinário. É justamente esse o papel que poetas como Manoel de Barros 

realizam na poesia brasileira. 

Manoel Wenceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá, no estado do Mato 

Grosso, em 19 de dezembro de 1916, à beira do rio que leva o mesmo nome 
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da cidade. Partiu em 2014, aos 97 anos, deixando uma vasta obra poética, que 

conta com mais de vinte livros publicados a partir de 1937. Dentre eles, 

podemos citar quatro rotulados como infantis, o que, na verdade, nada 

classifica no caso desse autor devido ao caráter singular de sua poesia.  

Desde criança, Manoel de Barros gostava de construir máquinas 

imaginárias como a “Máquina de Desregular a Natureza”, ou mesmo “O Abridor 

de Amanhecer”, conforme sua entrevista no documentário Só dez por cento é 

mentira: a desbiografia original de Manoel de Barros (2008), dirigido por Pedro 

Cezar. Máquinas essas que servem apenas para brincar com palavras. O 

poeta estudou Direito no Rio de Janeiro, conheceu Nova Iorque, Paris, passou 

por diversas grandes cidades europeias. Foi fazendeiro durante algum tempo, 

até conseguir conquistar o ócio do qual desfrutava indo todas as manhãs ao 

“escritório de ser inútil”, a fim de aprofundar seu conhecimento sobre o nada, 

conforme suas poucas declarações para a mídia. Há quem diga que se tratava 

de um niilista, de um poeta desiludido, mas ele afirmava que sua poesia era 

composta de “nadas”, pois o nada, bem como coisas rasteiras, o cisco, a 

poeira, cuspe de aves, caracóis gosmando no chão, toda espécie de 

“desimportâncias” eram matéria essencial para a composição poética, de modo 

que a poesia, segundo ele, não serve e não deve servir para nada. Manoel 

disse em “Entrada”, que dá início à sua “Poesia completa”, lançada em 2010 e 

reeditada recentemente pela editora Leya: 

Eu queria que as palavras me gorjeassem. Então comecei a fazer 
desenhos verbais de imagens. Me dei bem. Perdoem-me os leitores 
desta entrada mas vou copiar de mim alguns desenhos verbais que 
fiz para este livro. Acho-os como os impossíveis verossímeis de 
nosso mestre Aristóteles. Dou quatro exemplos: 1) É nos loucos que 
grassam luarais; 2) Eu queria crescer pra passarinho; 3) Sapo é um 
pedaço de chão que pula; 4) Poesia é a infância da língua. Sei que 
meus desenhos verbais nada significam. Nada. Mas se o nada 
desparecer a poesia acaba. Eu sei. Sobre o nada eu tenho 
profundidades. (BARROS, 2010, p.7) 

Pode-se notar, nessa espécie de introdução a si mesmo, que o poeta nos 

concede grande parte daquilo que é reconhecido pela crítica a respeito de sua 

poética. Por exemplo, é fato que Manoel de Barros constrói sua poesia não só 

com base em “graças verbais”, em jogos de palavras, mas esse recurso é 

frequentemente aliado à criação de imagens. Trata-se da recriação de um 

espaço, que passa a ser um espaço poético, em que a paisagem deixa de ser 
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local, pantaneira e típica para ganhar características “antieuclidianas” e 

universais. Manoel passa a exprimir, a partir de uma “transvisão” (O olho vê, a 

lembrança revê, a imaginação transvê./ É preciso transver o mundo. (1996, p. 

75)), imagens que podem ser reconhecidas em outros universos culturais, e, 

sobretudo, que se sustentam dentro de sua poética.  

No primeiro poema do livro, intitulado “A disfunção”, o poeta descreve a 

“doença” presente em todos os poetas. Trata-se aqui de uma enumeração de 

sete sintomas que estariam ligados a uma certa demência do estado de poeta 

quando confrontado com a normalidade. Entre os traços apresentados estão: 

“Aceitação da inércia para dar movimento às/ palavras” (versos 8 e 9), em que 

propõe a contemplação como primeiro exercício para a poesia; “2- Vocação 

para explorar os mistérios irracionais” (verso 10), um apelo ao abandono da 

razão, condição em que seria possível alcançar o lugar da poesia, segundo 

certa tradição da poesia moderna. “Percepção de contiguidades anômalas 

entre/ verbos e substantivos” (versos 11 e 12), em que se apresenta a alusão 

ao tratado científico por meio da mimese. O eu-lírico se apropria do jargão 

médico, produzindo um efeito de humor. Assim, a poesia se apresenta como 

um estado do ser ou como um lugar a ser alcançado, uma paisagem universal. 

Para Octavio Paz, “A linguagem indica, representa; o poema não explica 

nem representa: apresenta. Não alude à realidade; pretende – e às vezes 

consegue – recriá-la. Portanto, a poesia é um penetrar, um estar ou um ser na 

realidade.” (PAZ, 2012, p. 118). Desse modo, pode-se afirmar que Manoel de 

Barros recria um universo que se apropria de uma paisagem típica, a do 

Pantanal, mas não pretende de modo algum representá-la. Trata-se aqui, da 

formulação de um espaço poético possuidor de uma paisagem não objetiva e 

que toca, muitas vezes, o universo onírico, aproximando-se do Surrealismo 

francês, por exemplo. Há uma inversão dos valores do sublime: o poeta se 

apropria de elementos da realidade a fim de reconfigurá-la segundo o viés 

poético. Assim, distorce, molda e reinventa a paisagem, o olhar e a própria 

linguagem, rearranjando forma e conteúdo.  
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Segundo o poeta, crítico literário e tradutor Michael Hamburger, que 

procura enquadrar a multiplicidade de caminhos trilhados pela poesia moderna 

ao longo do século XX, 

Quando examinamos nossa experiência de um poema lírico, parece-
nos primeiramente que vivenciamos um enunciado de realidade, igual 
a um relato verbal ou epistolar, e é somente, em segundo lugar, 
quando analisamos o sentido de uma enunciação lírica que 
completamos esta experiência imediata retificando que dela não 
aprendemos (nem esperamos aprender) uma realidade objetiva ou 
uma verdade. O que esperamos aprender ou experimentar não é 
nada objetivo, mas significativo. (HAMBURGER, 1975, apud BÉDA, 
2002, p. 193) 

A poesia de Manoel de Barros apresenta justamente essa ressignificação: 

o tratado é agora reaproveitado pela função poética da linguagem e passa a 

descrever, muitas vezes, imitando e ironizando a linguagem objetiva. A palavra 

em todas as suas formas passa a ser o barro primordial por meio do qual se 

ergue e se molda o poema. Em “De passarinhos”, por exemplo, terceiro poema 

de TGGI, um tratado sobre passarinhos é reconfigurado de modo a compor um 

poema que seja capaz de eternizar o animal, como são eternas as pinturas de 

Monet ou as composições de Bach: 

[...] 
O azul é muito importante na vida dos passarinhos 
Porque os passarinhos precisam antes de belos ser 
eternos. 
Eternos que nem uma fuga de Bach. (BARROS, 2001, p.) 

Assim, a arte propõe aqui eternizar os ínfimos, sujar o absoluto do 

sublime, inverter as grandezas de todos os âmbitos, inclusive no âmbito da 

palavra. 

Os filhos do barro (2014) é uma obra baseada nas conferências que 

Octavio Paz realizou na Universidade de Harvard em 1972. O texto traz uma 

reflexão a respeito da poesia moderna e sua relação com a “modernidade”, 

partindo dos românticos ingleses e alemães, passando pelo simbolismo francês 

até chegar às vanguardas do século XX. Nesse texto, o autor explicita que a 

relação que a poesia moderna estabelece com o tempo remonta à ideia do 

tempo primitivo: “Para as sociedades primitivas, o arquétipo temporal, o modelo 

do presente e do futuro, é o passado. Não um passado recente, mas um 

passado imemorial que está além de todos os passados, na origem da origem” 

(2014, p. 22). Trata-se, então da ideia de retomada da origem de tudo, em que 
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há uma nostalgia no âmbito estético. Esse sentimento nostálgico é fruto de 

uma noção social do tempo. Ele diz:  

A nostalgia moderna de um tempo original e de um homem 
reconciliado com a natureza exprime uma atitude nova. Embora 
postule como os pagãos a existência de uma idade de ouro anterior à 
história, não insere essa idade numa visão cíclica do tempo; o 
regresso à idade feliz não vai ser consequência da revolução dos 
astros, mas da revolução dos homens. Na verdade, o passado não 
regressa: os homens, por um ato voluntário e deliberado, o inventam 
e o instalam na história. O passado revolucionário é uma forma que o 
futuro assume, um disfarce.” (2014, p. 44) 

Dessa forma, a poesia enquanto gênero alude a esse tempo, como se 

pudesse, por meio do verso futuro, chegar à língua primordial. 

Essa busca pela origem, pela essência, está presente em toda a obra de 

Manoel de Barros, e isso se transforma numa busca pela palavra em seu 

sentido atávico. Observemos um trecho do poema “Ascensão”, contido na obra 

Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001): 

[...] 
Pois como não ascender até a ausência da voz –  
Lá onde a gente pode ver o próprio feto do verbo –  
ainda sem movimento. 
Aonde a gente pode enxergar o feto dos nomes –  
ainda sem penugens. (BARROS, 2001, p. 41) 

 

Quando confrontamos o poema “Ascensão”, de Manoel de Barros com o 

poema “Élevation”, de Baudelaire, é feliz aquele que “compreende sem esforço 

a linguagem das flores e das coisas mudas”, chegamos num impasse de 

movimentos: Baudelaire, seguindo uma vertente mais transcendental de 

poesia, mostra-nos o caminho até a Poesia como algo a ser alcançado. 

Enquanto isso, Manoel de Barros, ao estabelecer uma “desauratização” do 

objeto poético, tendo em vista o conceito de aura, de Walter Benjamin, propõe 

refazer o caminho de volta até a mudez, onde, segundo ele, é possível 

observar a palavra em gestação, chegando aqui ao ponto máximo da 

restituição da linguagem poética, ao idioma que toca o Criador. O poeta propõe 

um retorno ao polissêmico, ao nível máximo da poesia. Esse momento 

corresponde ao próprio Paraíso. No entanto, diferentemente do poema de 

Baudelaire, “Ascensão” o faz de forma imanente: por meio da simplicidade da 

linguagem e, por isso, pode ser aproximado de certo Surrealismo. 
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Há ainda outro poema cuja leitura pode dialogar com um outro famoso 

poema de Baudelaire, “O Albatroz”. Alinhado à essa ideia de desauratização 

não só do objeto poético, mas também da figura do poeta, o poema “O 

Urubuzeiro” conta a história de Sabastião, a partir do viés da memória de um 

eu-lírico já adulto, que relembra o que se passou com o amigo. O poema pode 

ser dividido em três períodos: o tempo da infância; quarenta anos mais tarde, 

quando se torna “urubuzeiro”; e “um dia”, quando é pego falando a língua dos 

urubus. Os três momentos do poema podem ser encarados como uma 

metáfora da ascensão do homem dito comum ao estado de poeta. Em “O 

Albatroz”, o poeta é comparado com a ave que nas altitudes é capaz de 

expressar sua beleza, mas quando colocada no chão é motivo de chacota 

entre os homens comuns.  

Para a geração de Baudelaire, o poeta ocupa o espaço sublime do céu, 

mas no poema de Barros, o poeta na figura do urubuzeiro é comparado ao 

louco, ao ridículo, àquele capaz de falar a língua das aves carniceiras, sem 

nenhum esplendor. Ao contrário da figura presente em “O Albatroz”, o poeta 

moderno percorreu um caminho cada vez mais calcado nos detritos de si 

mesmo e do mundo, abandonando o viés transcendente e sublime para dar 

lugar aos elementos da realidade transfigurada.  

A procura da poesia preexistente e difusa entre as coisas do cotidiano, 

em contraponto a um mundo sem lirismo regido pelo dinamismo prático e 

mecânico da sociedade ocidental, acompanha a caminhada do poeta à procura 

de si mesmo. Walquíria Gonçalves Béda, em sua tese de doutorado 

denominada “A Construção poética de si mesmo: Manoel de Barros e a 

Autobiografia” (2007), afirma: 

Passo a passo, o escritor – que utiliza os recursos vários da poética – 
entra no anônimo e impessoal; ou seja, onde a autobiografia tende a 
centralizar o sujeito, a poesia o dispersa e o desfigura. Quanto mais 
se retrata o pessoal, mais universal se torna. Além disso, ao tentar 
colocar em evidência todas as grafias possíveis de seu eu, o poeta 
volta-se para o que lhe é adâmico: a palavra. (BÉDA, 2002, p.20) 

A partir dessas considerações, é possível afirmar que Manoel de Barros é 

um poeta em busca da origem pertencente a um período esquecido, seja ela 

mágica, seja ela pré-científica. De qualquer forma, o poeta apresenta-se em 

constante processo de investigação daquilo que um dia pertenceu a todos nós, 
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mas que hoje parece um pouco diluído no tempo e no espaço. Trata-se do 

eterno retorno à poesia como linguagem, arte, essência, a poesia que cuida 

daquilo que é individual e universal ao mesmo tempo e possui, sobretudo, a 

espontaneidade presente na fala das crianças. 

1. Tratado & Temas 

O Tratado Geral das Grandezas do ínfimo, lançado em 2001 pela editora 

Record, é o décimo quinto livro do poeta Manoel de Barros. A escolha desse 

livro para a confecção deste trabalho deu-se, primeiramente, pela identificação 

e afeição da pesquisadora com a obra. Trata-se de uma vontade antiga, que 

remonta às primeiras descobertas da poesia, ainda na adolescência. Essa 

escolha justifica-se pelo fato de o livro contemplar um dos eixos temáticos 

principais na obra barriana, o leitmotiv da metapoesia.  

Composto por duas partes, a primeira chamada “Tratado geral das 

grandezas do ínfimo”, que conta com dezoito poemas, a segunda chamada “O 

livro de Bernardo”, que dispõe de cinquenta e dois poemas breves, a obra 

contempla em ambas as partes eixos temáticos coerentes entre si, embora 

sejam apresentados de forma bastante demarcada pela extensão e estilo dos 

poemas. É possível isolar em diversos deles o tema da metalinguagem, para 

nós o eixo norteador da obra; o da procura da poesia, em diferentes níveis: a 

poesia da origem e aquela dispersa no cotidiano; além da incorporação de 

elementos marginais em relação à sociedade, na construção de uma 

linguagem poética própria.  

No estudo Achados do chão (1997), o professor Sanches Neto destaca 

uma evolução temática quanto às três primeiras obras lançadas por Manoel: 

Poemas concebidos sem pecado (1937), Face Imóvel (1942), e Poesias 

(1947). Trata-se de três momentos diferentes, claramente influenciados pelo 

período conturbado cujos reflexos chegaram à poesia brasileira, o da segunda 

Guerra Mundial. O caminho trilhado por essas obras traçaria e definiria as 

diretrizes de sua poética desenvolvida posteriormente. Segundo o autor, só 

depois dessas três obras é que o poeta ganha dicção própria e seu estilo pode 

ser reconhecido como é hoje. Ao traçar um perfil de cada uma das três obras, 
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Neto observa questões diversas entre cada uma delas, passando por três fases 

importantes do desenvolvimento da linguagem poética barriana.  

Num primeiro momento, referente à primeira obra, Poemas concebidos 

sem pecado (1937), o autor observa a influência da linguagem alcançada pela 

primeira geração de modernistas, principalmente dos Andrades quanto ao que 

chama de “estatuto popular” (NETO, 1997, p. 9). Para ele, já no primeiro livro 

nascem o verso prosaico, a coloquialidade, os diálogos e as “expressões 

erráticas” (1997, p. 9), traços inconfundíveis da língua poética de Manoel de 

Barros. Há ainda um forte sentimento de perda, que revela o “distanciamento 

entre o poeta e seu mundo original” (NETO, 1997, p. 8). Nesse paralelo, 

Manoel se aproxima de Oswald de Andrade e do Modernismo na medida em 

que “buscar suas raízes é fazer uma arte cosmopolita, em sintonia com o 

mundo. Influência europeia e detalhe se unem num momento em que a 

dialética local versus universal aparece colocada em outros termos”(NETO, 

1997, p. 9). Para Neto, trata-se de uma obra bastante autobiográfica.  

No segundo livro analisado por ele, Face Imóvel (1942), correspondente a 

uma segunda fase de sua experimentação poética, Manoel de Barros encontra-

se no que Neto chamou de uma “orientação mais esteticista e universalizante” 

(NETO, 1997, p. 11). Segundo ele, nesse momento “os diálogos, erros 

criativos, as molecagens linguísticas, dão lugar a uma poesia menos pessoal, 

produzida sob o impacto dos conflitos da Segunda Guerra Mundial” (NETO, 

1997, p. 11). Trata-se de deixar o individual para ceder lugar ao universal, “uma 

opção por retratar o homem, e não os indivíduos” (NETO, 1997, p. 12), de uma 

“adesão a um código lírico” (NETO, 1997, p. 13). Código esse, compartilhado 

entre os autores que foram contemporâneos a esse momento de tensão. 

Em Poesias (1956), há, segundo o autor, “uma ruptura com a tradição de 

individualização” (NETO, 1997, p. 16). O que Neto chama de “condição 

itinerante do poeta” (NETO, 1997, p. 17) também é reforçado nessa obra. Para 

ele, o “flâneur” (andarilho, bardo), uma figura perpetuada desde o início da 

poesia moderna, com Baudelaire, é uma presença importante para a poesia 

barriana. A figura do flâneur também se perpetuará em todas as obras 

posteriores, em que o poeta assume a máscara do andarilho e observa o 
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mundo por meio de um vagar sem rumo, como podemos ver no excerto a 

seguir, retirado do poema “Joaquim Sapé”: 

Joaquim atravessava as ruelas da Aldeia como se fosse 
um Príncipe 
Com aqueles ornamentos de trapo. 
Quando entrava na Aldeia com o saco de lata às 
costas 
Crianças o arrodeavam. 
Um dia me falou, esse andarilho (eu era criança): 
- Quando chove nos braços de uma formiga, o horizonte diminui. 
(BARROS, 2001, p. 37) 
 

No Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001), pode-se dizer que 

esses temas ou subdivisões de um tema central se mantêm em torno do 

processo de confecção do poema. Em maior ou menor escala, o poeta se faz 

presente e mostra-nos, por vezes, uma proposta poética. Sendo “tratado”, 

busca construir uma ciência da poesia, um manual de orientação, que já 

anuncia o terreno ao qual pertence desde o primeiro contato do leitor com o 

poema “A disfunção”, poema que dá início ao livro. Nele, evidencia que esse 

tratado é sobre o contrário da função, serve a não servir, e que o resultado é o 

seguinte: “Essas disfunções líricas acabam por dar mais/ importância aos 

passarinhos do que aos senadores” (BARROS, 2001, p. 9). Isto é, como quem 

alerta que no terreno da poesia os valores são totalmente outros, quando não 

contrários aos do mundo pragmático. 

Em outros momentos, mostra-nos como é capaz de, por meio de uma 

língua só sua, retomar as lições dos mestres da “tradição moderna” da poesia. 

Na primeira parte de Os filhos do barro (2014), Octavio Paz discute o paradoxo 

da tradição da modernidade e diz que ela é uma constância e por isso é que se 

instaura como tradição de rompimento, num ciclo. Essa é a própria essência da 

modernidade. Diz ainda que não é preciso, necessariamente, ser novo para ser 

moderno. Para ele, há uma tendência ao resgate das formas antigas pelo 

espírito da modernidade. Nas vezes em que isso acontece por meio de outras 

artes e da literatura, há um momento também de ruptura. 

Algo que tem milênios de velhice também pode ter acesso à 
modernidade: basta que se apresente como uma negação da tradição 
e que nos proponha outra. Ungido pelos mesmos poderes polêmicos 
que o novo, o antiquíssimo não é um passado: é um começo. A 
paixão contraditória o ressuscita, reanima e transforma em nosso 
contemporâneo. (PAZ ,2014, p.17) 
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Em entrevista concedida à revista Caros Amigos, em 2008, perguntaram 

a Manoel de Barros por que os clássicos são sempre necessários e qual a 

influência de “faróis” da poesia mundial, como  Valéry, Baudelaire e Homero 

em sua poesia. Ele respondeu o seguinte: 

Penso que a partir dos “faróis” o poema passou a ser um objeto 
verbal. Por antes ele andava romântico. Recebia inspirações 
celestes. E até se falava em mensagens poéticas. Depois de 
Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, poesia passou a ser feita de palavras 
e não de sentimentos. Poesia é fenômeno de linguagem e não de 
ideias.

2
 

Sobre o lugar ocupado por Manoel de Barros nesta chamada 

Modernidade, tentamos alcançar alguns aspectos de sua poesia que dialogam 

com essa tradição.  

O poema “De passarinhos”, por exemplo, quanto ao aspecto formal, é um 

poema de versos brancos e livres, embora a construção sonora esteja toda 

baseada em aliterações em [p] e [s] que percorrem todo o poema e retomam, 

por meio do som, os próprios passarinhos para os quais se deseja fazer um 

tratado. Neste poema, eu-lírico desenha imagens possíveis para atrair os 

passarinhos, seja através de um cardápio variado: “É preciso que haja insetos 

para os passarinhos” (verso 7); seja através de lugares propícios a ninhos: “É 

preciso por primeiro que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens.” 

(versos 2 e 3). Aconselha sobre a importância de que haja goiabeiras, insetos 

de pau, libélulas e metonímicamente, representa o céu, elemento indispensável 

para a criação de uma visão dos pássaros e que constrói a ideia de imensidão 

na imagem: “O azul é muito importante na vida dos passarinhos” (verso 10). Os 

conselhos sobre como escrever um tratado nada possuem de formal nem de 

grandioso. Expressões que marcam a oralidade são empregadas diversas 

vezes, como “por primeiro” (verso 2), “seria uma boa” (verso 9) e “que nem” 

(verso 13). Isso acontece porque passarinhos não poderiam nunca, segundo a 

visão poética desse eu-lírico, ser assunto de um tratado formal, a menos que 

ele passe pelo crivo da poesia e seja reconfigurado. O eterno parece ser um 

                                                           
2
 Entrevista publicada na edição 117 da revista Caros Amigos, realizada por Bosco Martins, 

Cláudia Trimarco e Douglas Diegues. Disponível em: 

http://www.elfikurten.com.br/2016/06/manoel-de-barros.html.  Acesso em: 02/07/2017 às 

16h47. 

http://www.elfikurten.com.br/2016/06/manoel-de-barros.html
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assunto sublime, mas eternizar pássaros é uma inversão dessa grandeza. Em 

O livro das ignorãças (1993), já foi dito:  

XV 
 
Aos blocos semânticos dar equilíbrio. Onde o 
abstrato entre, amarre com arame. Ao lado de um 
primal deixe um termo erudito. Aplique na aridez 
intumescências. Encoste um cago ao sublime. 
E no solene um pênis sujo. (BARROS, 2010, p. 302) 

 

A arte aqui propõe eternizar os ínfimos, sujar o absoluto do sublime, 

inverter as grandezas em todos os âmbitos, inclusive no âmbito da palavra. 

 Outro ponto que pode ser tocado é sobre o objeto “passarinho”. A poética 

aqui proposta por meio de uma ironia ao gênero “tratado” está  preocupada se 

haverá brejos, e sobretudo “iguarias de brejos”: um par antitético bastante 

eficiente quando nos propomos a associá-lo à própria feitura imagética da 

poesia. Para essa poética, a matéria de poesia é tudo aquilo que não serve ao 

pragmatismo, que é oposto ao valor comercial. “Iguarias” retoma algo de único, 

de saboroso e exótico, já “brejos”, toda a lama, sua consistência contrária ao 

sabor e o seu valor pejorativo dentro do mundo asfaltado em que vivemos. 

Muito embora, num segundo plano, também possa ser associada à lama 

primordial, ao barro de onde viemos e para onde retornaremos. Essa 

associação reconfigura a imagem do brejo como potencial de poesia, bem 

como todo o poema reconfigura aquilo que deseja eternizar: além dos 

passarinhos, o próprio fazer poético. O lugar do sublime nesse poema e em 

toda a obra está justamente em seu avesso. O poeta procura ressaltar a 

grandeza contida nos elementos naturais e que não podem ser contabilizados 

pois sua riqueza é outra. Em texto escrito para a revista Cult em dezembro de 

2016, mês em que se comemorou os cem anos do nascimento do poeta 

Manoel de Barros, o poeta Douglas Diegues3 disse :  

O ilogismo que dá vida aos versos também sofre influências do tekó 
eté, do modo de ser, da imaginação delirante das crianças. “A 

                                                           
3
 Douglas Diegues é um poeta carioca, autor de Dá gusto andar desnudo por estas selvas 

(2003), cuja poesia flerta com as fortes influências das vanguardas do início do século XX. É 

conhecido por escrever em “portunhol selvagem”, mistura de três línguas que adotou em sua 

poética. A matéria aqui citada é toda redigida nesta nova língua. Sua poética se identifica com 

a de Manoel de Barros, na medida em que retoma os restos, a fragmentação moderna como 

mote da poesia. Algumas destas informações foram obtidas em: 

https://oglobo.globo.com/cultura/livros/critica-portunhol-de-vanguarda-do-carioca-douglas-

diegues-18365752. Acesso em: 16/06/2017 às 10h48. 

https://oglobo.globo.com/cultura/livros/critica-portunhol-de-vanguarda-do-carioca-douglas-diegues-18365752
https://oglobo.globo.com/cultura/livros/critica-portunhol-de-vanguarda-do-carioca-douglas-diegues-18365752
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inocência da natureza humana ou vegetal ou mineral me ensinaram 
mais. Quem não conhece a inocência da natureza não se conhece. 
Não há filosofia nem metafísica nisso. O que sei, na verdade, vem 
das percepções infantis.” Entender nunca havia sido tão parede na 
literatura brasileira. Solamente sei que o néctar de la linguagem 
própria de Manoel de Barros melhora o mundo y nunca me deixa 
sozinho em meio a la mielda toda y nos dá la alegria selvagem 
necessária ao pensamento kontra todos los fluxos que nos querem 
tristes, débiles, sérios, tolos y cagones.” (DIEGUES, 2016, p. 57)

4
  

Numa linha de contraponto à herança hermética da poesia francesa, 

Manoel de Barros, como diz Diegues, segue uma vertente muito mais 

democrática de poesia. Trata-se de um fazer poético que envolve a imitação da 

fala, misturada a outros recursos, mas sobretudo baseada na linguagem infantil 

da experimentação. Por esse motivo, a poesia de Manoel de Barros se faz 

acessível: remonta ao experimento da linguagem, não à moda de Mallarmé, 

mas à um berço comum da língua, algo de simples e natural durante o 

aprendizado, e que, sendo broto da linguagem, promove uma reflexão sobre a 

própria poesia. 

Em seu texto “As muitas vozes da poesia moderna”, Alfonso Berardinelli 

critica a reflexão proposta em Estrutura da lírica moderna (1965), de Hugo 

Friedrich, um clássico dentro dos estudos sobre poesia, em que o autor ocupa-

se do que Berardinelli apresenta como apenas uma parte da produção poética 

moderna, sem levar em consideração a existência de muitas outras tendências 

que apareceram desde seu início.  Para ele, trata-se de uma visão muito 

restrita e que se baseia em um só modelo de poesia: a de Mallarmé. Ele diz 

que mesmo Eliot, que fora considerado um poeta “culto, intelectual e 

aristocrático” (2007, p.27), ou seja, de difícil fruição, diz que é preciso que haja 

uma comunicação da “música da poesia” com a língua comum. Para ele, não 

deve haver estranhamento entre esses dois tipos de linguagem: 

é a lei segundo a qual a poesia não pode afastar-se muito da língua 
cotidiana que nós mesmos falamos e ouvimos falar. A poesia – seja 
ela quantitativa ou silábica, rimada ou não rimada, de forma livre ou 
fechada – não pode perder o contato com a linguagem cambiante das 
ordinárias relações humanas. (Apud Berardinelli, p. 27) 

Sendo assim, acredita-se que Manoel de Barros possa ser inserido em 

um quadro que constitui a poesia moderna e que se localiza dentro de uma 

tradição de modernidade. No entanto, traz em sua poética uma proposta mais 
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 DIEGUES, Douglas. Viagem a las fontes selvagens de Manoel de Barros. Revista Cult, N.
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acessível de linguagem. Aquela que tenta reestabelecer o elo entre o homem e 

a natureza por meio não do elemento sublime da linguagem, ou da poesia pela 

poesia, mas do olhar reencantado que recai sobre o corriqueiro. 

Há momentos da obra estudada aqui em que os poemas atingem um 

nível máximo de metalinguagem. No poema “A pedra”, por exemplo, é possível 

observar um fenômeno de incorporação total do projeto poético barriano. Se a 

poesia serve, segundo a visão do poeta, como elo entre o Homem e a 

Natureza, neste poema, o eu-lírico encarna a própria Natureza e se faz pedra. 

Dessa forma, a participação é consumada no ato da escrita, por meio do uso 

da língua poética, e “Pedra sendo”, o eu-lírico partilha das impressões naturais 

dentro do poema, estabelecendo equivalência entre todos os seres (pedra, eu-

lírico e leitor): 

Pedra sendo 
Eu tenho gosto de jazer no chão. 
Só privo com lagarto e borboletas. 
Certas conchas se abrigam em mim. 
De meus interstícios crescem musgos... 
(BARROS, 2001, p. 27) 
 

Ao promover essa interação, coloca em evidência o próprio fazer poético 

como ponte necessária entre os diversos elementos que busca equiparar, mas 

tal interação vem na contra mão da tendência mais recorrente na poesia 

moderna, segundo a visão do crítico. Ainda que se debruce sobre a 

metalinguagem, característica própria da modernidade, trata-se do poema 

acessível, de uma linguagem democrática que, neste aspecto, se distancia do 

hermetismo que Alfonso Berardinelli chamou de “modelo Mallarmé”. Para ele, 

Hugo Friedrich, ao propor uma sistematização muito relevante sobre a poesia 

moderna, em Estrutura da lírica moderna (1953), aponta para a modernidade 

como um sistema hermético e de rompimentos sucessivos, que segue um 

modelo cujos princípios se norteiam por uma certa poesia:  

Conduzindo o leitor pelos labirintos da lírica moderna, Friedrich o 
ajuda a familiarizar-se com tudo o que é arbitrário, impenetrável, 
dissonante e desconcertante. A obscuridade se torna aceitável. A 
violação das regras tradicionais do poetar é apresentada como 
violação sistemática. Ou seja, ordena-se num sistema diverso, 
conquanto alternativo. A violação da norma constitui o fundamento de 
uma nova norma. A recusa da tradição funda uma nova tradição. 
(BERARDINELLI, 2007, p. 22) 

 

Trata-se, portanto, de uma poesia democrática, mas não menos 

complexa: aquela que relê a tradição, na medida em que retoma seus temas, 
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mas que desfaz a aura e reiventa o objeto poético como meio e como matéria 

da poesia. 

Essa evidência do fazer poético também aparece no poema “Infantil”: o 

eu-lírico-menino assume o posto de poeta e reproduz o momento exato do 

surgimento do poema. Testando as palavras dentro de suas possibilidades de 

criança em fase de alfabetização, ele eleva o poema a um estado de 

movimentação em que é possível enxergar o embate entre a linguagem 

comum, representada pela fala da mãe, e a linguagem poética, representada 

pelas invenções do menino, logo depois de ter sido comido pela onça: 

[...] 
A mãe disse: Mas se a onça comeu você, como é que 
o caminhão passou por dentro do seu corpo? 
É que o caminhão só passou renteando meu corpo 
E eu desviei depressa. 
Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia. 
Eu não preciso de fazer razão. 
(BARROS, 2001, p.29) 
 

O conflito entre a linguagem usual e a imaginação do menino é símbolo 

do embate entre a linguagem cotidiana e a linguagem poética, em que a 

primeira, sendo serva da informação objetiva, acaba pressionando as múltiplas 

facetas da segunda, que se apresenta sempre polissêmica e em 

descompromisso com o Real. 

Manoel de Barros, como um poeta do século XX e, portanto, inserido 

nessa tradição, muitas vezes dialoga com a modernidade dita “clássica”, a fim 

de retomar certos valores e ressaltar o papel de sua poética, ainda que seu 

serviço negue a servidão. No Tratado geral das grandezas do ínfimo, é 

possível estabelecer alguns diálogos com outras poéticas. O poema “O 

vidente”, no título, oferece premissa semelhante à proferida por Rimbaud em 

uma carta trocada com Paul Démeny, seu professor, em que diz: “Il faut être 

voyant.” Ao propor uma nova forma de se pensar a poesia, explicita que cabe 

ao poeta antever o mundo, assumir o papel do vidente. Por essa razão, o 

menino-poeta, se faz oráculo diante da realidade à sua volta: por meio da 

linguagem, o menino constrói uma visão alternativa à visão vigente, produz 

uma alteração em seu entorno e, portanto, compactua com a visão divina e 

panorâmica do mundo. Só o poeta é capaz de ver “uma estrela pousada nas/ 

pétalas da noite” (BARROS, 2001, p. 25) ou o “dia parado em cima de uma 
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lata” (BARROS, 2001, p. 25), porque só a poesia é capaz de produzir essa 

visão. 

Outras vezes o poeta nos põe em contato, para além da linguagem 

metapoética, com uma leitura que dialoga com temas da filosofia ocidental, 

como por exemplo, no poema “As formigas”, quarto poema da obra. À primeira 

vista, de forma bastante semelhante à do poema “Os caramujos”, o texto 

oferece uma visão sobre o comportamento desses pequenos animais, 

conhecidos por sua organização em grupo, sua vida em “sociedade”. Aqui, a 

nova abordagem traz a linguagem poética para a descrição de fenômenos da 

natureza, além de uma antropomorfização dos animais retratados. 

[...] 
De outra feita eu vi uma formiga solitária a puxar 
de fasto 
Um marandová morto. 
Ela puxava puxava de fasto e nada. 
Não arredava do lugar um centímetro. 
A formiga foi chamar as companheiras, 
As companheiras vieram em bando, muitas. 
E almoçaram o marandová ali mesmo. 
O pitéu estava até desmanchando... (BARROS, 2001, p. 15) 

 

O poema traz formigas que assumem funções de homens: moram em 

casa, em vez de formigueiro; arrastam um caranguejo morto; “almoçam” o 

caranguejo e, neste ato, se nutrem de suas “substâncias” químicas ou 

filosóficas. Para Spinoza (1632-1677), a substância é única e corresponde a 

Deus ou à natureza e faz parte da composição de todas as coisas. Feito 

guerreiras que se alimentam da carne e do espírito do inimigo, as formigas 

adquirem não somente sua matéria, mas também as características do animal 

morto. 

Em “De passarinhos”, é possível estabelecer, quanto ao tema, uma 

aproximação com o poema “Pour faire le portrait d‟un oiseau”, contido no livro 

Paroles (1945), de Jacques Prévert, cujo título é muito semelhante ao primeiro 

verso do poema de Manoel: “Para compor um tratado sobre passarinhos...” 

(BARROS, 2001, p. 13). O poema de Manoel de Barros propõe eternizar os 

passarinhos na própria feitura do poema, na medida em que ensina a maneira 

poética de se escrever um tratado sobre passarinhos e, conforme escreve, 

trata de capturá-lo e trazê-lo para dentro da Poesia, enquanto o poema francês 
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propõe um método para pintar o retrato de um passarinho. Embora sejam duas 

poéticas diversas, seus assuntos, por vezes, podem ser aproximados pelo viés 

da metapoesia. É possível, ainda, relacionar a poesia de Manoel de Barros 

com a de Francis Ponge, na medida em que, cada qual com seu estilo 

marcante, tematiza elementos da natureza sob o ponto de vista poético. Em Le 

parti pris des choses (1942), Ponge publica um poema chamado “Escargots”, 

cujo assunto é um apanhado de informações poéticas sobre a vida e o 

comportamento dos caramujos, que ao final são comparados com aquilo que 

se espera do artista:  

Ainsi tracent-ils aux hommes leur devoir. Les grandes pensées 
viennent du coeur. Perfectionne-toi moralement et tu feras de beaux 
vers. La morale et la rhétorique se rejoignent dans l‟ambition et le 
désir du sage. 

Mais saints en quoi : en obéissant précisément à leur nature. 
Connais-toi donc d‟abord toi-même. Et accepte-toi tel que tu es. En 
accord avec tes vices. En proportion avec ta mesure. (PONGE, 1990, 
p. 54-55) 

No estudo Nomeação e pensatividade poética em Manoel de Barros, 

Murilo Mendes e Francis Ponge (2006), a pesquisadora Mara Conceição Vieira 

de Oliveira (UFF) traça um paralelo entre as poéticas dos referidos autores, 

segundo a perspectiva da nomeação das coisas a partir da linguagem e da 

concepção poética de cada autor. Para ela, “se por um lado o interesse pela 

descrição das coisas e a preocupação com a nomeação aproximam Barros, 

Murilo e Ponge, por outro, há determinada peculiaridade nesta aproximação, 

pois cada um deles terá um modo próprio de perceber as coisas e os nomes” 

(p. 130). Em Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001), o poema “Os 

caramujos”, em que o eu-lírico descreve o comportamento animal à medida  

que põe em paralelo a voz do poeta e sua voz “desconformada”: “No geral os 

caramujos têm uma voz desconformada/ por dentro” (BARROS, 2001, p. 31). 

Podemos, ainda, quanto aos temas de suas poéticas, traçar uma 

aproximação entre o poeta suíço Philippe Jaccottet, de expressão francófona, 

que não possui ainda nenhuma tradução lançada no Brasil, mas que ao propor 

uma reaproximação entre homem e natureza, assemelha-se ao projeto poético 

de Manoel de Barros. Ambos se encontram na contemplação da Natureza, na 

transformação da paisagem em linguagem poética, como forma de exercício da 

poesia: 
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Ordre aux bergers absents: 
qu‟ils retiennent les biches qui s‟échappent, 
mal conseillées par les nuages, 
qu‟ils dénouent une à une les tresses des ruisseaux, 
qu‟ils épargnent les herbes rares de la combe 
et qu‟ils fassent tinter l‟ivoire des pierres 
dans la montagne où chaque arbre se tord en lyre.  
(JACCOTTET, 1990, p. 60) 
 

O poema acima foi retirado do livro Cahier de verdure (1990), em que a 

contemplação é motivo de poemas em prosa e em verso. A paisagem, 

montanha e árvores tornam-se lira, instrumento símbolo da poesia lírica. O 

poema dá instruções ao “pastor ausente”, e pede para que ele “desembarasse, 

uma a uma, as tranças dos riachos”.5 O poeta se apresenta como um 

decifrador da paisagem. Bem como no poema “Pois Pois”, contido na segunda 

parte do Tratado Geral. Neste poema, o eu-lírico diz ter aprendido com Padre 

Antonio Vieira a “encostar as orelhas na boca do bárbaro” a fim de: 

Que para ouvir as vozes do chão 
Que para ouvir a fala das águas 
Que para ouvir o silêncio das pedras 
Que para ouvir o crescimento das árvores 
E as origens do Ser. Pois Pois... (BARROS, 2001, p. 47) 
 

Pode ser que esses dois poetas nunca tenham tido contato com a poesia 

um do outro, mas elas se tocam na medida em que cumprem, segundo os 

valores modernos, o papel de servir de meio ao nivelamento do homem e do 

mundo natural que o circunda e o compõe.  

Outra paralelo significativo que pode ser estabelecido dentro da obra de 

Manoel de Barros é com a obra de Guimarães Rosa. Segundo o tradutor 

Mathieu Dosse, responsável pela tradução de Estas Estórias (1985), livro 

póstumo de Rosa, em entrevista ao portal do Ministério da Cultura6, ele já é 

traduzido na França há mais de cinquenta anos. Começou nos anos 60 e 70, 

com traduções que ele diz terem sido julgadas como péssimas e que fizeram 

de Grande Sertão: Veredas (1956), para os críticos da época, um livro sem 

valor. Só nos anos 80 é que se iniciou novamente esse movimento de tradução 

e ele voltou a ser lido e respeitado pelo público francês. Na França, seu título 

mais lido é Diadorim, tradução de Grande Sertão: Veredas. 

                                                           
5
 Trecho traduzido pela autora. 

6
Disponível em: 

http://www.cultura.gov.br/noticiasdestaques//asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/guimaraes-
rosa-para-frances-ver/10883. Acesso em: 03/07/17 às 15h25. 

http://www.cultura.gov.br/noticiasdestaques/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/guimaraes-rosa-para-frances-ver/10883
http://www.cultura.gov.br/noticiasdestaques/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/guimaraes-rosa-para-frances-ver/10883
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A comparação entre a literatura de Manoel de Barros e a de Guimarães 

Rosa já é algo bastante conhecido em sua fortuna crítica. Tanto é verdade que 

no texto de abertura de uma importante antologia chamada Gramática 

Expositiva do Chão (Poesia quase toda) (1990), Berta Waldman, hoje 

professora aposentada pela USP, com o que chamou de “dicção particular, 

com ecos da ficção de Guimarães Rosa”, a autora acredita que bem como a 

literatura de Clarice Lispector e Alberto Caeiro, Manoel de Barros, busca pela 

expressão do indizível e segue os passos de Rosa ao “errar a língua” (1990, 

p.19), mirando sempre na desconstrução da ordem do pensamento lógico. E, 

para tanto, faz o “necessário romper dos limites dos sentidos, deixar que seus 

atributos transmigrem aleatoriamente, e se fundam de tal forma que a 

apreensão da realidade pela fantasia destrua a ordem estabelecida pelo 

pensamento lógico” (1990, p. 20). As origens dessa renovação do código 

apontam para as tendências modernas contidas nas obras de poetas como 

Baudelaire, Rimbaud e também nas vanguardas do início do século XX. Trata-

se de uma experimentação, da “linguagem degradada, repetindo, no plano da 

poesia, a experiência cubista e surrealista das colagens (papiers collés)” 

(WALDMAN, 1990, p. 24)7. Há no oitavo poema do Tratado geral uma 

homenagem à literatura de Rosa: o poema “Tributo a J. G. Rosa”, em que, a 

partir de uma frase do autor, retirada do conto “A menina de lá”, contido em 

Primeiras Estórias (1962), cria-se o poema a seguir: 

Passarinho parou de cantar. 
Essa é apenas uma informação. 
Passarinho desapareceu de cantar. 
Esse é um verso de J. G. Rosa. 
Desapareceu de cantar é uma graça verbal. 
Poesia é uma graça verbal. 
(BARROS, 2001, p. 23) 
 

Inserida no contexto do conto como uma espécie de encarnação da 

própria poesia, sendo apenas uma criança e, portanto, símbolo da pureza, a 

protagonista é quem diz que “Passarinho desapareceu de cantar.” No conto, a 

personagem é capaz de transformar a realidade à sua volta a partir de sua fala 

mágica. Só se comunica por meio de frases com teor poético e, por ter nas 

                                                           
7
 WALDMAN, B. A poesia ao rés do chão. In: BARROS, Manoel de. Gramática expositiva do 

chão: poesia quase toda. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1990, p. 11-32. 
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palavras propriedades milagrosas, ela é considerada santa. Quando professa 

suas poeticidades, a realidade se vê ajustada às suas premonições: a menina 

é a figura do poeta, da pureza e da divindade. Trata-se da conexão entre a 

língua de Deus e a língua dos homens. 

As frases ditas por Nhinhinha são a própria poesia e sua figura de 

criança, uma espécie de reencarnação da linguagem “de lá”, feita, muitas 

vezes, de silêncio: “e não se fazia notada, a não ser pela perfeita calma, 

imobilidade e silêncios.” (ROSA, 1968, p. 20) Ela inventa, numa fusão de 

elementos, uma linguagem alternativa à realidade vigente. Diz, por exemplo: 

“Alturas de urubuir” (p. 21), ou então “Tatu não vê a lua” (p. 20). Essa visão 

performática da linguagem buscada pelo conto de Guimarães Rosa é, 

possivelmente, aquilo que o projeto poético de Manoel de Barros mais procura: 

a poesia que faz movimentar seu entorno e que por si só já se configura como 

transformação da realidade. 

Os diálogos da poesia de Manoel de Barros são vários. Alguns são mais 

aparentes, outros nem tanto, mas tentamos explicitar aqueles que julgamos 

mais relevantes para entender seu compromisso com a literatura moderna 

ocidental, que, inclusive, busca até mesmo em textos orientais inspirações para 

suas composições.  Nesse segundo momento, denominado “Escutamentos de 

Bernardo”, trataremos somente da segunda parte do Tratado geral das 

grandezas do ínfimo, cujo principal diálogo apontado é o com a literatura 

japonesa. É importante ressaltar que esses diálogos acontecem, mas jamais 

como cópia ou réplica das Poesias revisitadas. Manoel apenas toca alguns 

outros estilos, muitas vezes componentes do cânone ocidental, mas sempre 

respeitando seu próprio estilo e também sua proposta poética. 

 

2. Escutamentos de Bernardo 

 

Uma rã me benzeu 
com as mãos  
na água 
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O poema acima foi escrito por poeta que atravessou o século debruçando 

sua poesia sobre sua matéria essencial: a Palavra. Aqui e em tantos outros 

poemas breves, a referência ao famoso haiku de Bashô (1644-1694), o mais 

conhecido poeta japonês, pode ser traçada não somente pela estrutura de três 

versos ou as aliterações e assonâncias, recursos muito usados pelos 

haicaístas brasileiros, mas pela alusão ao que representam a rã e a água8.  

Para a poética de Manoel de Barros, a poesia é aquilo capaz de resgatar 

o elo entre o mundo natural, sensível, e o homem, tão corrompido, que já não 

recorda sua natureza. Sua poética nega o olhar adestrado, os valores do 

capital, o pragmatismo, cedendo espaço às banalidades de todos os dias, da 

vida no campo, das memórias da infância, revisitadas sob o ponto de vista da 

palavra poética. E o faz como quem reclama um tesouro perdido, como quem 

chama de volta a si mesmo, e, por meio da linguagem, retoma o olhar mais 

puro sobre as coisas cotidianas, como se as visse pela primeira vez. Forja na 

poesia o primeiro contato com o mundo, a descoberta de tudo e de si mesmo. 

Assim também, de alguma forma, é o haiku: um flagrante no cotidiano, que nos 

desperta ao essencial do mundo, da pedra, do som da água. Por isso a rã 

benze o poeta, que se imbui do mais essencial da vida e tenta, a todo custo, 

voltar a seu papel fundamental, o de obedecer à voz da origem, como um 

oráculo que é capaz não só de ver, mas de enxergar a beleza contida na 

banalidade. Sobre o papel de fazer a linguagem retornar ao seu estado natural 

e polissêmico, Octavio Paz diz que: 

Toda vez que nos servimos das palavras, nós as mutilamos. Mas o 
poeta não se serve das palavras. É um servo delas. Ao servi-las, ele 
as devolve a sua plena natureza, recuperando seu ser. Graças à 
poesia, a linguagem reconquista seu estado original. Em primeiro 
lugar, seus valores plásticos e sonoros, geralmente desdenhados 
pelo pensamento; depois, os afetivos; e, por fim, os significativos. 
(PAZ, 2012, p.55)

9
 

Nessa segunda metade do livro Tratado geral das grandezas do ínfimo 

(2001), intitulada “O livro de Bernardo”, o poeta cita um trecho de Manuscritos 

                                                           
8
 Com o título de  “Escutamentos de Bernardo: Sobre o haiku japonês e O livro de Bernardo”, 

parte desta análise foi publicada na Revista Entrelaces (V.1, N.8, 2016), 

Fortaleza,Universidade Federal do Ceará. Edição comemorativa: “100 anos de Manoel de 

Barros: Poesia da simplicidade”. 
9
 PAZ, Octavio. O arco e a lira. São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 55. 
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de Felipa (1999)10, de Adélia Prado. Como um prelúdio dos poemas seguintes, 

o trecho anuncia a potência lírica presente na normalidade, no “tal e qual” das 

coisas: “A normalidade é assombrosa./ Sua puerícia é mesma carne de 

poesia”. Essa temática da metapoesia ou ainda, da matéria poética, bastante 

recorrente na obra de Manoel, faz-se também presente nesse segundo 

momento do livro, ainda que agora reconfigurada para caber na boca de um 

homem que dá voz ao silêncio: Bernardo. 

No poema de abertura da segunda parte, “Pois pois”, como numa 

justificativa à fala poética de Bernardo, o eu-lírico diz que Padre Antônio Vieira 

“pregava”, aqui em sentido duplo, de pregação religiosa e também, como seu 

mestre no fazer poético, aos leitores atentos que ouvissem a voz do “bárbaro”, 

do homem inculto a fim de aprender com ele lições como “ouvir a fala das 

águas” (verso 4) ou o “silêncio das pedras” (verso 5). Em seguida, diz que 

Bernardo, um de seus eu-líricos preferidos, nunca fez outra coisa senão seguir 

de maneira instintiva as lições de um grande prosador. Assim, o eu-lírico 

descobre que esse Bernardo, de tanto “ver e ouvir inexistências”, adquire 

manias de poeta. Sendo Bernardo uma personagem criada a partir de um 

homem, que na vida real era mudo, levava muito jeito com a vida no sítio, 

cuidando das plantas e dos animais e não tendo muitos vínculos com a vida 

prática das grandes cidades, sua poesia só poderia ser breve, sem perder o 

caráter de revelação. Uma poesia de escutar o silêncio.  

Seguem abaixo os poemas de abertura da segunda parte do livro: 

POIS POIS 
 
O Padre Antônio Vieira pregava de encostar as orelhas 
na boca do bárbaro. 
Que para ouvir as vozes do chão 
Que para ouvir a fala das águas 
Que para ouvir o silêncio das pedras 
Que para ouvir o crescimento das árvores 
E as origens do Ser. Pois Pois. 
Bernardo da Mata nunca fez outra coisa 
Que ouvir as vozes do chão 
Que ouvir o perfume das cores 
Que ver o silêncio das formas. 
E o formato dos cantos. Pois Pois. 
Passei muitos anos a rabiscar, neste caderno,  
os escutamentos de Bernardo. 
Ele via e ouvia inexistências. 

                                                           
10

 PRADO, Adélia. Manuscritos de Felipa. São Paulo: Siciliano, 1999, pp.154-155. 
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Eu penso agora que esse Bernardo tem cacoete para  
poeta. (BARROS, 2013, p.47) 
 
 
O BANDARRA 
 
Ele só andava por lugares pobres 
E era ainda mais pobre  
Do que os lugares pobres por onde andava. 
Falou de começo: Quem abandona a natureza entra a  
verme. 
Aves nutriam por ele deslumbramentos de criança. 
Ele sabia o sotaque das lesmas 
E tinha um modo de árvore pregado no olhar. 
O homem usava um dólmã de lã sujo de areia e cuspe 
de aves. 
Mas ele nem tô aí para os estercos. 
Era desorgulhoso. 
Para ele a pureza do cisco dava alarme. 
E só pelo olfato esse homem descobria as cores do amanhecer. 
(BARROS, 2013, p. 49) 
 

O segundo poema, “O Bandarra”, carrega um outro esclarecimento. 

Conforme a definição do dicionário Houaiss, “bandarra” pode significar 

indivíduo ocioso ou preguiçoso; mandrião, vadio, ou ainda, vidente, adivinho. A 

segunda definição nasceu junto a Gonçalo Anes Bandarra, o poeta-sapateiro, 

que no século XVI ficou conhecido por escrever trovas proféticas, que 

anunciavam o futuro de Portugal e alimentavam a esperança da volta de D. 

Sebastião. 

O Bandarra, aqui, representa o próprio eu-lírico – “Mas ele nem tô aí para 

os estercos” (verso 11) – que nele encarna as três figuras: o poeta, o vadio e o 

vidente. E igualmente realiza profecias: “Quem abandona a natureza entra a 

verme” (verso 4). Nesse poema, o eu-lírico deixa clara a sua concepção de 

poeta, quase propondo ao leitor essa volta ao homem natural, que abandona 

as ambições do mundo prático em nome da pureza do cisco, das grandezas 

contidas nas minúcias daquilo que os olhos veem todos os dias. O poeta tem 

de ser um vidente, como também já disse Rimbaud, e ser capaz de ver o 

insondável e dizer o indizível. Essa é, no fundo, a proposta da Poesia, seja na 

poética de Bashô ou de Manoel de Barros, e é aqui que a poesia de Manoel 

toca o haiku tradicional japonês.  No entanto, o visionarismo de Barros é aquele 

que recai sobre a descoberta das coisas comuns. Fala muito mais do 

reencantamento da realidade em vez de versar sobre elementos 

extraordinários, conforme certa tradição da poesia vidente. A vidência aqui é 

delírio, infância. É a realidade revisitada. 
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O reencantamento do mundo se dá a partir de um olhar sobre a realidade. 

Como já foi dito antes, tanto para Huizinga, quando para Cortázar, Octavio Paz, 

Adorno e Horkheimer e muitos outros pensadores da poesia moderna, a origem 

da palavra poética está misturada a uma explicação mágica do mundo. Em 

Dialética do Esclarecimento (1947), Adorno e Horkheimer escrevem a respeito 

da soberania do saber científico, aqui chamado de “esclarecimento” sobre o 

saber mitológico. Sabendo que os dois pensadores pertencem à escola de 

Frankfurt e, portanto, criticam de forma contundente a visão capitalista do 

pensamento do início do século XX, eles chegam a mencionar um “programa 

do esclarecimento”, que visava, segundo eles, ao desencantamento do mundo 

para livrar o homem do medo, de sua visão mitológica, e substituí-la pelo 

saber. 

A obra de arte ainda tem em comum com a magia o facto de 
estabelecer um domínio próprio, fechado em si mesmo e arrebatado 
ao contexto da vida profana. Neste domínio imperam leis particulares. 
Assim como a primeira coisa que o feiticeiro fazia em sua cerimonia 
era delimitar em face do mundo ambiente o lugar onde as forças 
sagradas deviam actuar, assim também, com cada obra de arte, seu 
círculo fechado se destaca do real. É exactamente a renúncia a agir, 
pela qual a arte se separa da simpatia mágica, que fixa ainda mais 
profundamente a herança mágica. Esta renúncia coloca a imagem 
pura em oposição à realidade mesma, cujos elementos ela supera 
retendo-os (aufhebt) dentro de si. Pertence ao sentido da obra de 
arte, da aparência estética, ser aquilo em que se converteu, na magia 
do primitivo, o novo e terrível: a manifestação do todo no particular. 
Na obra de arte volta sempre a realizar-se a duplicação pela qual a 
coisa se manifestava como algo de espiritual, como exteriorização do 
mana. É isto que constitui sua aura. Enquanto expressão da 
totalidade, a arte reclama a dignidade do absoluto.” (ADORNO; 
HORKHEIMER,1947, p. 12) 

Na poesia de Manoel de Barros, pode-se dizer que essa dignidade do 

absoluto se dá na tentativa do reencantamento, de reestabelecer a conexão 

com as origens e a natureza. Trata-se do resgate dos temas universais para a 

reconstrução da visão mágica, mas uma magia que não pretende ser apartada 

da apreensão da realidade, e que, portanto, se faz próxima de uma visão de 

mundo mais cultivada no oriente, por exemplo, ou entre certas culturas 

primitivas. 

Muitos dos poetas modernistas e também os que vieram depois se 

inspiraram no haiku japonês, incorporando de uma forma ou de outra essa 

maneira de fazer de poesia. Com Manoel de Barros não foi diferente. Como o 

homem culto que foi, capaz de ler em diferentes línguas e tendo passado 
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algum tempo em Nova Iorque, provavelmente teve acesso à moda do 

“japonismo” corrente no início do século XX entre os norte-americanos e 

europeus e, assim como muitos poetas brasileiros ao longo do século XX e 

mesmo do XXI, realizou também sua releitura do poema breve japonês. Sendo 

assim, a segunda parte do livro, com “Pois Pois” e “O Bandarra”, inicia uma 

sequência de 52 poemas breves, em sua maioria, compostos por 3 versos que 

tematizam a dinâmica natural dos animais, das plantas e do próprio fazer 

poético. Para demostrar um pouco da aproximação entre a releitura de Manoel 

e o haiku tradicional japonês, foram escolhidos alguns poemas contidos nessa 

segunda parte do livro. 

3 
 
Dentro de mim 
eu me eremito 
como os padres do ermo. (BARROS, 2013, p.51) 
 

O terceiro poema apresentado em “O Livro de Bernardo”, carrega em si 

uma referência clara à filosofia Zen, ao sentimento de religiosidade, aos 

monges e padres, quando o eu-lírico diz que se “eremita”, recolhe-se em si 

mesmo como os “padres do ermo”. Esse poema simboliza o parar diante da 

coisa, a contemplação, o mesmo movimento que se deve praticar na poesia: 

antes de dizer, calar, a fim de encontrar a palavra primeira. 

8 
 
O sol transborda  
nas estradas  
e no olhar das sariemas. (BARROS, 2013, p. 52) 

 

O oitavo poema da série constrói uma imagem metonímica do sol, que se 

desdobra nas estradas e também nos olhos iluminados da siriema, ave de 

médio porte e nativa da América do Sul. Ao construir essa imagem, o eu-lírico 

revela a comunhão existente entre todas as coisas: sol, estrada, siriema e eu-

lírico se equivalem, pois ao dizer “sariema”, sabemos que essa é a fala 

autêntica de Bernardo, que não há esforço nenhum em dizer “siriema”, 

conforme a norma culta. O que se faz presente aqui é uma perspectiva de 

mundo que equipara todos os elementos da natureza, até mesmo o poeta, 

revelando sua relação com um mundo em que um elemento não se distingue 

do outro, de forma perfeitamente harmoniosa. 
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17 
 
Vi o verão 
no meio das pedras 
e um lagarto (BARROS, 2001, p. 54) 

 

Nesse poema, há um elemento vastamente usado pelo haiku: o kigo. 

Trata-se do uso de uma palavra que indique a estação do ano em que o poema 

foi feito, seja na forma de alusão, por exemplo, utilizando uma planta específica 

daquela época do ano, ou por meio de uma referência direta, nesse caso, por 

meio da palavra “verão”. Novamente a imagem criada aproxima os elementos 

da natureza e é possível quase enxergar uma foto em que os raios de sol 

recaem sobre as pedras e um pequeno lagarto aparece entre elas. Um 

flagrante não tão raro em dias quentes de verão, mas a maneira como se 

revisita uma imagem comum, a melodia contida em “ver o verão”, essa sim é a 

revelação poética. 

Pode-se perceber que há entre essas releituras do haiku em “O Livro de 

Bernardo” principalmente duas “vertentes” temáticas, a primeira, que se põe 

mais próxima da proposta tradicional do haiku, e a segunda, que parece 

delinear o projeto lírico em questão. Trata-se, em linhas gerais, de constatar o 

trabalho poético no momento da escrita. Depois de dizer: 

40 
 
Quase vestida de sol 
vi a chuva  
em cima do morro. (BARROS, 2001, p.59) 

 

Diz em seguida: 

41 
 
Palavras 
Gosto de brincar com elas. 

Tenho preguiça de ser sério. (BARROS, 2001, p.59) 

 

Dessa forma, de alguma maneira, o eu-lírico parece comentar o poema 

anterior no ato de compor um novo poema, dizendo que gosta de brincar com 

as palavras e por isso criou a imagem em que vê a chuva “quase vestida de 

sol”. Usando esse recurso, o poeta recompõe o momento de iluminação, 
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característica do haiku tradicional, não só no ato de captar o instante em que 

vê, ou melhor, que enxerga a chuva, mas também é capaz de flagrar o 

momento da realização poética. Diferente do eu-lírico dos poemas de Bashô, 

Issa, Buson, o eu-lírico dos poemas breves de Manoel de Barros parece ter 

consciência de um dos projetos poéticos cultivados na modernidade, o da 

metapoesia, que se mostra consciente de sua insuficiência, mas que busca 

revelar-se como uma oposição ao mundo prático e ao olhar mecânico, apesar 

de saber qual o lugar ocupado pela poesia e pelos poetas nos dias atuais.  

Assim, embora consiga um efeito de naturalidade próximo ao proposto 

pela filosofia por trás da poética do haiku, aqui, vemos um eu-lírico que usa a 

voz de Bernardo, mas que se coloca de maneira íntima nessa linguagem que 

parece refletir o próprio pensamento, as constatações sobre a natureza que o 

habita e também sobre a natureza da linguagem: “O silêncio/ está úmido/ de 

aves” (BARROS, 2001, p. 54). Para a voz de Bernardo, não há nada de mais 

natural que associar a umidade ao silêncio, criando uma textura, e fazer dele 

um lugar habitado por aves. 

Essa “transvisão” das coisas miúdas, em constante aproximação da 

natureza, provém de um contraponto ao mundo prático, de forma não a propor, 

mas a revelar uma visão alternativa às guerras, às máquinas. O homem do 

século XX é conhecido pela fragmentação. No caso da poesia de Manoel de 

Barros, essa fragmentação se dá por meio das coisas diminutas, de tudo aquilo 

que não é de interesse do capital e do pragmático. Conforme o conceito de 

“desrealização” elaborado por Anatol Rosenfeld, é possível dizer que a criação 

poética de Manoel de Barros é desrealizada à medida que se afasta da 

representação direta e opta pela diluição da realidade, de modo a inventar um 

universo próprio sob a perspectiva do chão e de sua visão ampliada e poética. 

Em Notas de Literatura I (1974), ao fazer considerações sobre lírica e 

sociedade, Adorno aponta para a lírica como reação à reificação do homem: 

A idiossincrasia do espírito lírico contra a prepotência das 

coisas é uma forma de reação à coisificação do mundo, à 

dominação das mercadorias sobre os homens, que se 

propagou desde o início da Era Moderna e que, desde a 

Revolução Industrial, desdobrou-se em força dominante da 

vida. (ADORNO,1974, p. 69) 
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Para a poética de Manoel de Barros, a poesia é algo capaz de resgatar o 

elo entre o mundo natural, sensível, e o homem, tão corrompido, que já não 

recorda sua natureza. Sua poética nega o olhar adestrado, os valores do 

capital, o pragmatismo, cedendo espaço às banalidades de todos os dias, da 

vida no campo, das memórias da infância, revisitadas sob o ponto de vista da 

palavra poética. O poeta o faz como quem reclama um tesouro perdido, como 

quem chama de volta a si mesmo e por meio da linguagem retoma o olhar mais 

puro sobre as coisas cotidianas, como se as visse pela primeira vez. Forja na 

poesia o primeiro contato com o mundo, a descoberta de tudo e de si mesmo. 

3 Sobre a tradução 

O objetivo principal deste trabalho é o de praticar “a arte, o mister, a tarefa 

ou a técnica" da tradução poética voltada à divulgação da obra de Manoel de 

Barros para o público francófono. Trata-se de traduzir para a língua francesa os 

poemas da obra Tratados Geral das Grandezas do ínfimo (2001), de Manoel de 

Barros, apresentando e recriando na língua-cultura de chegada – o francês – a 

significância do poema original. Para tanto, tentamos uma imersão no universo 

do poeta, pois, como Paulo Rónai afirma no livro A tradução vivida (1981), 

acreditamos que: 

a tradução é o melhor e, talvez, o único exercício realmente eficaz 

para nos fazer penetrar na intimidade dum grande espírito. Ela nos 

obriga a esquadrinhar atentamente o sentido de cada frase, a 

investigar a paisagem mental do nosso autor e a descobrir-lhe as 

intenções mais veladas. (RÓNAI, 1981, p.13) 

Quando Jauss propõe sua primeira tese da Estética da Recepção, 

voltando a História da Literatura a um centro primordial, o leitor, ele diz que a 

literatura não é um fato, nem tampouco uma ação, mas um “ato de recepção”. 

Segundo esse pressuposto, somente quando um texto perpassa as vivências 

de um leitor, ou seja, é lido e ressignificado, é que o texto literário vive. Dessa 

forma, o reconhecimento de um autor e sua permanência ou não na dita 

História da Literatura só é possível através daquele que o recebe. 

O leitor, segundo Candido (1972), não é nem corrompido nem edificado 

pela literatura, mas humanizado em sentido amplo. Isso porque ela proporciona 

uma expansão daquilo que Jauss chamou de “horizonte de expectativa”, ou 

seja, da capacidade ler e comparar aquela experiência a todas as outras 
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experiências literárias obtidas previamente e assim atribuir significado àquilo 

que se lê, sempre e de forma dinâmica. Por meio da tradução, dos comentários 

sobre os poemas e do ensaio destinado a contextualizar o autor e sua obra, o 

leitor francófono poderá participar da perpetuação da poesia de Manoel de 

Barros e, ao observar que se trata de poemas carregados de temas universais, 

talvez lançar um olhar menos exótico e mais acolhedor à cultura produzida no 

Brasil.  

No que diz respeito à presença de sua obra na França, encontramos a 

tradução de O livro das ignorãças (1993), com o título de La parole sans 

limites: Une didatique de l’Invention, edição bilíngue traduzida e apresentada 

por Celso Libânio, lançada em Paris pela Editora Jangada, em  2003. 

Encontramos igualmente uma antologia bilíngue dos grandes poetas 

brasileiros, publicada em 1998, na qual seus poemas constam ao lado da 

tradução de poetas como Vinicius Moraes, Carlos Drummond de Andrade, 

Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto (Anthologie de la poésie 

brésilienne, par Renata Pallottini. Trad. par Isabel Meyrelles. Chandeigne, 448 

p., 150 F.11) 

Se Manoel de Barros é reconhecido como um dos poetas mais originais 

do século e mais importantes do Brasil, contudo, pode-se perceber que sua 

obra não é suficientemente divulgada. Ao constatar que existem ainda poucas 

traduções de sua obra e sabendo que a tradução contribui muito para o 

reconhecimento internacional de um escritor, esperamos que nossa tradução 

possa participar desse movimento e, sobretudo, que possa fazer parte de um 

movimento contrário à noção de exotismo gerada pelo olhar estrangeiro diante 

das obras produzidas no Brasil. Para tanto, desejamos desenvolver, a partir da 

tradução comentada dos poemas, uma análise que vise ao leitor francófono e 

possa contextualizar o poeta e sua linguagem.  

Sabemos que a tradução poética, por si mesma, representa um grande 

desafio, pois se trata de um processo complexo que demanda uma aliança 

entre técnica e sensibilidade. Sendo assim, destacamos nos comentários da 

                                                           
11 Disponível em: < http://www.lexpress.fr/informations/tous-les-bresil_627738.html> Acesso 
em: 30/06/17 às 13h47. 
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http://www.lexpress.fr/informations/tous-les-bresil_627738.html
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terceira parte deste trabalho alguns dos questionamentos suscitados durante o 

processo de tradução da primeira parte do livro (dos 18 primeiros poemas). 

Juntamente com uma breve análise dos poemas, procuramos atrelar o ponto 

de vista da tradução ao da análise literária e, numa fusão, contemplar os 

poemas de forma mais ampla. 
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1a PARTE 

TRATADO GERAL DAS 

GRANDEZAS DO ÍNFIMO 

 

 

Para ele a pureza do cisco dava alarme. 

BERNARDO DA MATA 
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1ère PARTIE 

TRAITÉ GÉNÉRAL DES 

GRANDEURS DE L’INFIME 

 

 

 

Pour lui la pureté de la poussière donnait l‟alarme. 

BERNARDO DA MATA 
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A DISFUNÇÃO 

 

Se diz que há na cabeça dos poetas um parafuso de 

a menos 

Sendo que o mais justo seria o de ter um parafuso  

trocado do que a menos. 

A troca de parafusos provoca nos poetas uma certa  

disfunção lírica. 

Nomearei abaixo 7 sintomas dessa disfunção lírica. 

1 – Aceitação da inércia para dar movimento às 

palavras.  

2 - Vocação para explorar os mistérios irracionais. 

3 - Percepção de contiguidades anômalas entre 

verbos e substantivos. 

4 – Gostar de fazer casamentos incestuosos entre  

palavras. 

5 – Amor por seres desimportantes tanto como pelas  

coisas desimportantes. 

6 – Mania de dar formato de canto às asperezas de  

uma pedra. 

7- Mania de comparecer aos próprios desencontros. 

Essas disfunções líricas acabam por dar mais 

Importância aos passarinhos do que aos senadores.   
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LA DYSFONCTION 

 

On dit qu‟il y a dans la tête des poètes un boulon 

en moins 

Quand le plus juste serait d‟avoir un boulon  

remplacé que en moins. 

Le remplacement de boulons provoque chez les poètes une certaine 

dysfonction lyrique. 

Je nommerai ci-dessous 7 symptômes de cette dysfontion lyrique. 

1 – Acceptation de l‟inertie pour donner du mouvement aux 

mots.  

2 – Vocation pour explorer les mystères irrationnels. 

3 – Perception de contigüités anomales entre 

verbes et substantifs. 

4 – Aimer faire des mariages incestueux entre 

mots. 

5 – Amour pour des êtres sans importance aussi bien que 

pour des choses sans importance. 

6 – Manie de donner le format de chant
12

 aux aspérités d‟ 

une pierre. 

7 – Manie de manquer aux propres rendez-vous. 

Ces dysfonctions lyriques finissent par donner plus 

d‟importance aux petits oiseaux qu‟aux sénateurs. 

 

 

 

                                                           
12

 Nos versos 17 e 18, “Mania de dar formato de canto às asperezas de/ uma pedra.”, nossa 
preocupação era a de manter os diversos sentidos possíveis da palavra “canto”, mas não foi 
possível. “Canto” em português possui três acepções : a musical, melodia; a composição 
poética e a material, sinônimo de aresta, ângulo. Com a tradução “6- Manie de donner le format 
de chant aux asperités d‟/une pierre”, em que a palavra “chant” alcança os sentidos de: “1. 
Émission de sons musicaux par la voix humaine; technique, art de la musique vocale. [...]6. 
Poésie lyrique ou épique destinée, à l‟origine, à être chantée. [...] Division d‟un poème épique 
ou didactique. Les douze chants de l’Énéide. « Les chants de Maldoror », épopée en six chants 
de Lautréament. POÉT. La poésie, les poèmes...” (ROBERT, 1995, p. 343) foi possível guardar 
somente dois dos sentidos primeiros. Escolhemos esta acepção, porque, dentro da 
interpretação proposta para o poema, ela resgata a ideia do canto lírico, da música que canta 
as “asperezas” da pedra. 
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O CISCO 

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

Principais elementos do cisco são: gravetos, areia, 

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

grampos, cuspe de aves, etc. 

Há outros componentes do cisco, porém de menos 

Importância. 

Depois de completo, o cisco se ajunta com certa 

Humildade, em beiras de ralos, em raiz de parede, 

Ou, depois das enxurradas, em alguma depressão de 

terreno. 

Mesmo bem rejuntado o cisco produz volumes quase 

sempre modestos. 

 O cisco é infenso a fulgurâncias. 

Depois de assentado em lugar próprio, o cisco 

produz material de construção para ninhos de 

passarinhos. 

Ali os pássaros vão buscar raminhos secos, trapos, 

asas de mosca 

Para a feitura de seus ninhos. 

O cisco há de ser sempre aglomerado que se iguala  

a restos. 

Que se iguala a restos a fim de obter a contemplação 

dos poetas. 
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LA POUSSIÈRE 

 

(Il y a des fois où la nature attaque la poussière pour le bien.) 

Principaux éléments de la poussière sont: brindilles, sable, 

cheveux, clous, chiffons, branches sèches, ailes de mouches, 

agrafes, crachat d‟oiseau, etc. 

Il y a d‟autres composants de la poussière, pourtant moins 

importants. 

Une fois complète, la poussière s‟assemble avec une certaine 

humilité, aux bords de grilles, aux racines de mur, 

Ou, après l‟orage, à une dépression de terrain 

quelconque. 

Même bien rassemblée, la poussière produit des volumes presque 

toujours modestes. 

La poussière s‟oppose aux fulgurances. 

Une fois installée à sa place, la poussière 

produit du matériel de construction pour les nids des 

petits oiseaux. 

Là-bas les oiseaux vont chercher des petites branches sèches, des chiffons, 

des ailes de mouche 

Pour la confection de leurs nids. 

La poussière sera toujours de l‟agglomérat qui s‟égale  

à des restes. 

Qui s‟égale à des restes afin d‟obtenir la contemplation 

des poètes. 
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Aliás, Lacan entregava aos poetas a tarefa de 

contemplação dos restos 

E Barthes completava: Contemplar os restos é 

narcisismo. 

Ai de nós! 

Porque Narciso é a pátria dos poetas. 

Um dia pode ser que o lírio nascido nos monturos 

Empreste qualidade de beleza ao cisco. 

Tudo pode ser. 

Até sei de pessoas que propendem a cisco mais do  

que a seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

D‟ailleurs, Lacan confiait aux poètes la tâche de 

contemplation des restes. 

Et Barthes complétait: Contempler les restes c‟est 

du narcissisme. 

Pauvre de nous! 

Parce que Narcisse est la patrie des poètes. 

Un jour il est possible que le lys né dans les décharges 

prête de la qualité de beauté à la poussière. 

Tout est possible. 

Je connais même des personnes qui penchent vers la poussière plus 

que vers les êtres humains. 
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DE PASSARINHOS 

 

Para compor um tratado sobre passarinhos 

É preciso por primeiro que haja um rio com árvores 

e palmeiras nas margens. 

E dentro dos quintais das casas que haja pelo menos 

goiabeiras. 

E que haja por perto brejos e iguarias de brejos. 

É preciso que haja insetos para os passarinhos. 

Insetos de pau sobretudo que são mais palatáveis. 

A presença de libélulas seria uma boa. 

O azul é muito importante na vida dos passarinhos 

Porque os passarinhos precisam antes de belos ser 

eternos. 

Eternos que nem uma fuga de Bach. 
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DE PETITS OISEAUX 

 

Pour composer un traité sur les petits oiseaux 

Il faut d‟abord qu‟il y ait un fleuve avec des arbres  

et des palmiers sur les rives. 

Et dans les jardins des maisons qu‟il y ait au moins  

des goyaviers. 

Et qu‟il y ait près de là des marais et des gourmandises de marais. 

Il faut qu‟il y ait des insectes pour les petits oiseaux. 

Des insectes branches surtout, qui sont les plus savoureux. 

La présence de libellules, ça s‟rait pas mal. 

Le bleu est très important dans la vie des oiseaux 

Parce qu‟il faut que les oiseaux avant d‟être beaux soient 

éternels. 

Éternels comme une fugue de Bach. 
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AS FORMIGAS 

 

Cerca de dez formigas 

Tentavam arrastar um caranguejo morto até a entrada 

da casa delas. 

Mas não puderam recolher o caranguejo na casa 

Porque a porta da casa era muito estreita. 

Então as formigas almoçaram aquele caranguejo ali 

mesmo. 

Elas penetravam por dentro do caranguejo e comiam 

as substâncias de dentro. 

De outra feita eu vi uma formiga solitária a puxar  

de fasto 

Um marandová morto. 

Ela puxava puxava de fasto e nada. 

Não arredava do lugar um centímetro. 

A formiga foi chamar as companheiras. 

As companheiras vieram em bando, muitas. 

E almoçaram o marandová ali mesmo. 

O pitéu estava até desmanchando... 
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LES FOURMIS 

 

Dix fourmis environ 

Essayaient de traîner un crabe mort jusqu‟à l‟entrée 

de chez elles. 

Mais elles n‟ont pas pu faire rentrer le crabe dans la maison 

Parce que la porte de la maison était très étroite. 

Alors les fourmis ont déjeuné le crabe sur 

place. 

Elles pénétraient dans le crabe et mangeaient 

les substances de dedans. 

Une autre fois j‟ai vu une fourmi solitaire tirant 

en arrière 

Une chenille morte. 

Elle tirait tirait en arrière et rien. 

Elle ne bougeait pas d‟un centimètre. 

La fourmi est allée appeler ses compagnes, 

Les compagnes sont venues en bande, nombreuses. 

Et ont déjeuné la chenille sur place. 

La friandise fondait même sous la dent... 
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A NAMORADA 

 

Havia um muro alto entre nossas casas. 

Difícil de mandar recado para ela. 

Não havia e-mail. 

O pai era uma onça. 

A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por 

um cordão 

E pinchava a pedra no quintal da casa dela. 

Se a namorada respondesse pela mesma pedra 

Era uma glória! 

Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da 

goiabeira 

E então era agonia. 

No tempo do onça era assim. 
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LA PETITE AMIE 

 

Il y avait un grand mur entre nos maisons. 

Difficile de lui envoyer des messages. 

Il n‟y avait pas de mail 

Le père était un fauve
13

. 

On ligotait le billet à une pierre attachée par 

une ficelle 

Et balançait la pierre dans le jardin de sa maison. 

Si la petite amie répondait par la même pierre 

C‟était la gloire! 

Mais parfois le billet s‟accrochait aux branches du 

goyavier 

Et alors c‟était l‟agonie. 

Il y a un bail, c‟était comme ça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 O texto original traz um jogo entre duas expressões que utilizam a mesma palavra “onça”, 
para duas sentidos diferentes: “o pai era uma onça”, que foi traduzida por “le père était une 
fauve”, pois “onça”, neste contexto, quer dizer um pai que é duro com seus filhos. O segundo 
caso: “No tempo do onça”, trata-se de uma expressão da língua portuguesa, que designa um 
tempo antigo. 
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POEMA 

 

A poesia está guardada nas palavras – é tudo que  

eu sei. 

Meu fado é o de não saber quase tudo. 

Sobre o nada eu tenho profundidades. 

Não tenho conexões com a realidade. 

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 

Para mim poderoso é aquele que descobre as 

Insignificâncias (do mundo e as nossas). 

Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 

Fiquei emocionado e chorei. 

Sou fraco para elogios. 
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POÈME 

 

La poésie est gardée dans les mots – c‟est tout ce que 

je sais. 

Mon fado
14

 est de ne pas savoir presque tout
15

. 

Sur le rien j‟ai des profondeurs. 

Je n‟ai pas de connexions avec la réalité. 

Puissant pour moi ce n‟est pas celui qui découvre de l‟or. 

Pour moi puissant c‟est celui qui découvre les 

insignifiances (du monde et les nôtres). 

Pour cette petite sentence on m‟a loué d‟imbécile. 

Je me suis ému et j‟ai pleuré. 

J‟ai un faible pour les éloges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 

A palavra « fado », em português, apresenta duas definições “canto de origem portuguesa” e 

“destino”. A língua francesa possui somente o primeiro sentido da palavra.  
16 

A estranheza que existe na expressão em português “Não saber quase tudo”, que quer dizer 

o mesmo que “Saber quase nada”, foi conservada em uma tradução literal das palavras em 

francês “de ne pas savoir presque tout”. A tradução de outra forma acabaria por fugir do efeito 

de sentido buscado. 
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O URUBUZEIRO 

 

Meu amigo Sabastião estourou a infância dele e mais  

duas pernas 

No mergulho contra uma pedra na Cacimba da Saúde. 

Quarenta anos mais tarde Sabastião remava uma canoa 

No rio Paraguaio 

E deu o barranco de uma charqueada. 

Sabastião subiu o barranco se arrastando como um 

caranguejo trôpego 

Até a casa do patrão e pediu um trabalho. 

O patrão olhou para aquele pedaço de pessoa e disse: 

Você me serve para urubuzeiro. 

(Urubuzeiro era tarefa de espantar os urubus que  

atentavam nos tendais de carne.) 

Trabalho de Sabastião era espantar os urubus. 

Sabastião espantava espantava espantava. 

Os urubus voltavam em bandos. 

Sabastião espantava espantava. 

Um dia pegaram Sabastião a prosear em estrangeiro 

com os urubus. 

Chegou que Sabastião permitiu que os urubus 

fizessem farra nas carnes. 

Os urubus faziam farra e conversavam em estrangeiro 

com Sabastião. 

Veio o patrão e mandou Sabastião para o manicômio. 

No manicômio ninguém compreendia a língua de  

Sabastião 

De forma que Sabastião despencou de seu normal 

E foi encontrado na rua falando sozinho em  

estrangeiro. 
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L‟URUBUSIER 

 

Mon ami Sabastião
16

 s‟est cassé l‟enfance et 

les deux jambes 

Lors d‟un plongeon contre une pierre à la Cacimba da Saúde
17

. 

Quarante ans plus tard Sabastião ramait dans un canoë 

sur la rivière Paraguaio 

Et a surgi le talus d‟un séchoir. 

Sabastião a monté le talus en se traînant comme un 

crabe branlant 

Jusqu‟à la maison du patron et a demandé du travail. 

Le patron a regardé ce petit bout de personne et a dit: 

Tu me sers comme urubusier. 

(Urubusier c‟était la tâche d‟épouvanter des urubus qui  

attentaient contre le séchoir à viande.) 

Travail de Sabastião était d‟épouvanter les urubus. 

Sabastião épouvantait épouvantait épouvantait. 

Les urubus revenaient en bande. 

Sabastião épouvantait épouvantait. 

Un jour on a surpris Sabastião bavardant en langue étrangère 

avec les urubus. 

Il a même permis aux urubus  

de se régaler avec les viandes. 

Les urubus se régalaient et conversaient en langue étrangère 

avec Sabastião. 

Le patron est venu et a envoyé Sabastião à l‟hospice. 

À l‟hospice personne ne comprenait la langue de  

Sabastião 

si bien que Sabastião est sorti de son état normal 

Et il a été trouvé dans la rue parlant tout seul en 

langue étrangère. 

                                                           
17 

Todos os nomes de pessoas que aparecem nos poemas de Manoel de Barros não serão 

traduzidos, mesmo que haja um nome correspondente em francês, como “Sabastião” 

“Sebastien”. Optamos por manter os nomes próprios idênticos aos do texto original. Quando se 

referirem a algum espaço físico ou personalidade brasileira serão acompanhados de uma nota 

explicativa para o leitor francófono. 
 

18 
“Na Cidade Branca existe uma região ribeirinha localizada no leito do Rio Paraguai 

denominada Cacimba da Saúde, e cujo nome origina-se a partir da existência de uma grande 

piscina de pedra, abastecida por água calcária que brota de uma pequena fonte - e desemboca 

no leito principal do Rio Paraguai.” Disponível em: http://msdiario.com/ver-materia/cacimba-da-

saude-importante-sitio-arqueologico-mundial-sofre-com-abandono Acesso em 06/12/2017. 

http://msdiario.com/ver-materia/cacimba-da-saude-importante-sitio-arqueologico-mundial-sofre-com-abandono
http://msdiario.com/ver-materia/cacimba-da-saude-importante-sitio-arqueologico-mundial-sofre-com-abandono
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TRIBUTO A J. G. ROSA 

 

Passarinho parou de cantar. 

Essa é apenas uma informação. 

Passarinho desapareceu de cantar. 

Esse é um verso de J. G. Rosa. 

Desapareceu de cantar é um graça verbal.  

Poesia é uma graça verbal. 
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TRIBUT À J. G. ROSA 

 

Petit oiseau s‟est arrêté de chanter. 

Cela est à peine une information. 

Petit oiseau a disparu de chanter. 

Cela est un vers de J. G. Rosa. 

A disparu de chanter est une grâce verbale. 

Poésie est une grâce verbale. 
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O VIDENTE 

 

Primeiro o menino viu uma estrela pousada nas 

pétalas da noite 

E foi contar para a turma. 

A turma falou que o menino zoroava. 

Logo o menino contou que viu o dia parado em cima 

de uma lata 

Igual que um pássaro pousado sobre uma pedra. 

Ele disse: Dava a impressão que a lata amparava o dia. 

A turma caçoou. 

Mas o menino começou a apertar parafuso no vento. 

A turma falou: Mas como você pode apertar parafuso 

no vento 

Se o vento nem tem organismo. 

Mas o menino afirmou que o vento tinha organismo 

E continuou a apertar parafuso no vento. 
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LE VOYANT 

 

D‟abord le gamin a vu une étoile posée sur les 

pétales de la nuit 

Et est allé le raconter aux copains. 

Les copains ont dit que le gamin délirait. 

Juste après le gamin a raconté qu‟il a vu le jour arrêté sur 

une boîte 

Pareil qu‟ un petit oiseau posé sur une pierre. 

Il a dit: Ça donnait l‟impression que la boîte soutenait le jour. 

Les copains ont blagué. 

Mais le garçon a commencé à serrer une vis au vent. 

Les copains ont dit: Mais comment tu peux serrer une vis 

au vent 

Si le vent n‟a pas d‟organisme. 

Mais le garçon a affirmé que le vent avait de l‟organisme 

Et il a continué de serrer une vis au vent. 
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A PEDRA 

 

Pedra sendo 

Eu tenho gosto de jazer no chão. 

Só privo com lagarto e borboletas. 

Certas conchas se abrigam em mim. 

De meus interstícios crescem musgos. 

Passarinhos me usam para afiar seus bicos. 

Às vezes uma garça me ocupa de dia. 

Fico louvoso. 

Há outros privilégios de ser pedra: 

a – Eu irrito o silêncio dos insetos. 

b – Sou batido de luar nas solitudes. 

c – Tomo banho de orvalho de manhã. 

d – E o sol me cumprimenta por primeiro. 
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LA PIERRE 

 

Pierre étant 

J‟ai le plaisir de gésir par terre. 

Je fréquente seulement des lézards et des papillons. 

Certains coquillages s‟abritent en moi. 

De mes insterstices poussent des mousses. 

Petits oiseaux m‟utilisent pour aiguiser leurs becs. 

Dès fois un héron m‟occupe dans la journée. 

Je suis louangeur. 

Il y a d‟autres privilèges d‟être pierre: 

a – J‟irrite le silence des insectes. 

b – Je suis érodé par la lune dans les solitudes. 

c – Je prends un bain de rosée le matin. 

d – Et le soleil me salue d‟abord. 
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INFANTIL 

 

O menino ia no mato 

E a onça comeu ele. 

Depois o caminhão passou por dentro do corpo do 

menino 

E ele foi contar para a mãe. 

A mãe disse: Mas se a onça comeu você, como é que  

O caminhão passou por dentro do seu corpo? 

É que o caminhão só passou renteando meu corpo 

E eu desviei depressa. 

Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia. 

Eu não preciso de fazer razão. 
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ENFANTIN 

 

Le gamin marchait dans les bois 

Et le jaguar l‟a mangé
18

. 

Puis le camion est passé à l‟intérieur du corps du 

gamin 

Et il est allé tout raconter à sa mère. 

La mère a dit: Mais si le jaguar t‟a mangé, comment est-ce que 

le camion est passé à l‟intérieur de ton corps? 

C‟est que le camion a seulement rasé mon corps 

Et j‟ai vite dévié. 

Écoute, maman, je voulais seulement inventer une poésie. 

J‟ai pas besoin d‟être logique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 

Em português o deslocamento do pronome para depois do verbo é um desvio comum na 

escrita e na fala das crianças em fase de alfabetização. No entanto, não houve modo de 

reproduzir esse efeito, pois essa estrutura não existe nem como desvio das normas urbanas de 

prestígio da língua francesa. O efeito de oralidade neste poema está na repetição da conjunção 

de coordenação “et”.  
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OS CARAMUJOS 

 

Há um comportamento de eternidade nos caramujos. 

Para subir os barrancos de um rio, eles percorrem um 

dia inteiro até chegar amanhã. 

O próprio anoitecer faz parte de haver beleza nos  

caramujos. 

Eles carregam com paciência o início do mundo. 

No geral os caramujos têm uma voz desconformada 

por dentro. 

Talvez porque tenham a boca trôpega. 

Suas verdades podem não ser. 

Desde quando a infância nos praticava na beira do rio 

Nunca mais deixei de saber que esses pequenos  

moluscos 

Ajudam as árvores a crescer. 

E achei que esta história só caberia no impossível. 

Mas não; ela cabe aqui também. 
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LES ESCARGOTS 

 

ll y a un comportement d‟étérnité chez les escargots. 

Pour monter sur le talus d‟une rivière, ils parcourent 

tout un jour jusqu‟à arriver le lendemain. 

La tombée de la nuit elle-même fait partie de la beauté chez 

les escargots. 

Ils portent avec patience le début du monde. 

En général les escargots ont une voix non conforme 

en dedans. 

Peut-être parce qu‟ils ont la bouche branlante. 

Leurs vérités peuvent ne pas être. 

Depuis que l‟enfance nous pratiqueait au bord de la rivière 

Je n‟ai jamais plus arrêté de savoir que ces petits  

mollusques 

Aident à faire grandir les arbres. 

Et j‟ai trouvé que cette histoire tiendrait seulement dans l‟impossible. 

Eh bien non; elle tient ici aussi. 
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A TARTARUGA 

 

Desde a tartaruga nada não era veloz. 

Depois é que veio o forde 22 

E o asa-dura (máquina avoadora que imita os 

pássaros, e tem por alcunha avião). 

Não atinei até agora por que é preciso andar tão  

depressa. 

Até há quem tenha cisma com a lesma porque ela  

anda muito depressa. 

Eu tenho. 

A gente só chega ao fim quando o fim chega! 

Então pra que atropelar? 
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LA TORTUE 

 

Dès la tortue rien n‟était pas véloce
19

. 

C‟est après qu‟est arrivée la ford 22 

Et le zinc (machine à voler qu‟imite les 

oiseaux et a comme surnom avion). 

Je n‟ai pas saisi jusqu‟à présent pour quoi il faut marcher si 

vite. 

Il y a même celui qui s‟acharne contre la limace parce qu‟elle 

marche très vite. 

Je m‟acharne. 

On arrive à la fin seulement quando la fin arrive! 

Alors pour quoi accélerer?   
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Uma das marcas da poesia de Manoel de Barros é o não respeito das normas urbanas de 

prestígio da língua portuguesa. Mesmo na oralidade, muitas vezes, o poeta se desprende das 

normas e, por isso, causa estranhamento. No verso destacado temos um exemplo significativo 

desta particularidade. Na tradução para o francês, tentamos reproduzir o mesmo 

estranhamento com a redundância “rien n‟était pas”, em que a negação passa a ter três 

elementos e não somente dois, como de costume. Resta saber se esse estranhamento é ou 

não é equivalente para o leitor francófono. 
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SOBRE IMPORTÂNCIAS 

 

Uma rã se achava importante 

Porque o rio passava nas suas margens. 

O rio não teria grande importância para a rã 

Porque era o rio que estava ao pé dela. 

Pois Pois. 

Para um artista aquele ramo de luz sobre uma lata 

desterrada no canto de uma rua, talvez para um fotógrafo, aquele 

pingo de sol na lata seja mais 

importante do que o esplendor do sol nos oceanos. 

Pois Pois.  

Em Roma, o que mais me chamou atenção foi um 

prédio que ficava em frente das pombas. 

O prédio era de estilo bizantino do século IX. 

Colosso! 

Mas eu achei as pombas mais importantes do que o prédio. 

Agora, hoje, eu vi um sabiá pousado na Cordilheira 

dos Andes. 

Achei o sabiá mais importante do que a Cordilheira 

dos Andes. 

O pessoal falou: seu olhar é distorcido. 

Eu, por certo, não saberei medir a importância das  

coisas: alguém sabe? 

Eu só queria construir nadeiras para botar nas 

minhas palavras. 
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SUR DES IMPORTANCES 

 

Une grenouille se trouvait importante 

Parce que la rivière passait sur ses rives. 

La rivière n‟aurait pas de grande importance pour la grenouille 

Parce que c‟était la rivière qui était à ses pieds. 

Et voilà.  

Pour un artiste ce brin de lumière sur une boîte 

déterrée au coin d‟une rue, peut-être pour un photographe, cette 

goutte de soleil est plus importante que la splendeur du soleil sur les 

océans. 

Et voilà.   

À Rome, ce qui m‟a le plus attiré l‟attention a été un 

immeuble qui était devant les pigeons. 

L‟immeuble était de style bysantin du IXe siècle. 

Colossal! 

Mais j‟ai trouvé les pigeons plus importants que l‟immeuble. 

Maintenant, aujourd‟hui, j‟ai vu un merle posé sur la Cordillère 

des Andes. 

J‟ai trouvé le merle plus important que la Cordillère 

des Andes. 

Les autres m‟ont dit: ton regard est tordu. 

Moi, c‟est sûr, je ne saurai pas mesurer l‟importance des  

choses: quelqu‟un le sait?  

Je voulais seulement construire des niaisoires
20

 pour mettre à  

mes mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 

Neste verso, o poeta constrói um neologismo, “nadeiras”, que imaginamos designar um 

“conjunto de nadas”. Sendo assim, partimos do sufixo “-eira” para a construção de um outro 

neologismo em língua francesa para designar um conjunto de “niaiseries” (bêtises), “niaiseoire”. 
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JOAQUIM SAPÉ 

 

Os ornamentos de trapo de Joaquim Sapé já estavam 

criando cabelo de tão sujos. 

Joaquim atravessava as ruelas da Aldeia como se fosse  

um Príncipe 

Com aqueles ornamentos de trapo. 

Quando entrava na Aldeia com o saco de lata às  

costas 

Crianças o arrodeavam. 

Um dia me falou, esse andarilho (eu era criança): 

- Quando chove nos braços de uma formiga, o  

horizonte diminui. 

O menino ficou com a frase incomodando na cabeça. 

Como é que esse Joaquim Sapé, que mora debaixo do chapéu, e que 

nem tem aparelho de medir céu, pode 

saber que os horizontes diminuem quando chove nos 

braços de uma formiga? 

Se nem quase formiga tem braço! 

Igual quando ele me disse que do lado esquerdo do  

sol voam mais andorinhas do que outros pássaros? 

Pois ele não tinha aparelho de medir o sol, como 

podia saber! 

Ele seria um ensaio de cientista? 

Ele enxergava prenúncios! 
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JOAQUIM SAPÉ 

 

Les ornements de chiffon de Joaquim Sapé tenaient  

debout tout seuls de crasse. 

Joaquim traversait les ruelles du Village comme s‟il était  

un Prince 

Avec ces ornements de chiffon. 

Quand il entrait dans le Village avec le sac plein de canettes au  

dos 

Des enfants l‟entouraient. 

Un jour il m‟a dit, ce vagabond (j‟étais enfant): 

-Quand il pleut dans les bras d‟une fourmi, l‟ 

horizon diminue. 

Le garçon est resté avec la phrase lui martelant la tête. 

Comment est-ce que ce Joaquim Sapé, qui habite sous le  

chapeau, et qui n‟a pas d‟appareil à mesurer le ciel, peut  

savoir que les horizons diminuent quand il pleut dans les  

bras d‟une fourmi?  

Si la fourmi a presque pas de bras
21

 ! 

Pareil que quand il m‟a dit que du côté gauche  

du soleil volent plus d‟hirondelles que d‟autres oiseaux? 

Puisqu‟il n‟avait pas d‟appareil à mesurer le soleil, comment 

il pouvait savoir! 

Il serait une ébauche de scientiste? 

Il entrevoyait des présages! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 

A oralidade que se encontra nesse verso se dá por meio da inversão, lembrando expressões 

coloquiais, como “Se nem quase trabalhar trabalha”. Em francês, a maneira que encontramos 

de alcançar a oralidade, foi retirando o “ne” da negação.   
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MIUDEZAS 

 

Percorro todas as tardes um quarteirão de paredes 

nuas. 

Nuas e sujas de idade e ventos. 

Vejo muitos rascunhos de pernas de grilos pregados 

nas pedras. 

As pedras, entretanto, são mais favoráveis a pernas  

de moscas do que de grilos. 

Pequenos caracóis deixaram suas casas pregadas 

nessas pedras 

E as suas lesmas saíram por aí à procura de outras  

paredes. 

Asas misgalhadinhas de borboletas tingem de azul 

estas pedras. 

Uma espécie de gosto por tais miudezas me paralisa. 

Caminho todas as tardes por estes quarteirões 

Desertos, é certo. 

Mas nunca tenho certeza 

Se estou percorrendo o quarteirão deserto 

Ou algum deserto em mim. 
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MINUTIES 

 

Je parcours tous les soirs un pâté de murs 

nus. 

Nus et sales d‟âge et de vents. 

Je vois beaucoup de brouillons de pattes de grillons cloués 

dans les pierres 

Les pierres, pourtant, sont plus favorables à des pattes  

de mouches
22

 que de grillons 

Des petits escargots ont laissé leurs maisons clouées  

dans ces pierres 

Et leurs limaces s‟en sont allées à la recherche d‟autres  

murs 

Des ailes minutiemiettées de papillons teignent de bleu  

ces pierres. 

Une espèce de goût pour telles minuties me paralyse. 

Je marche tous les soirs dans ces pâtés de maisons 

déserts, c‟est certain. 

Mais je n‟ai jamais la certitude 

Si je parcours le pâté désert 

Ou quelque désert en moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 

Um novo sentido é adicionado quando dizemos “pattes de mouche”, no verso sétimo. Isto 

porque “patte de mouche” (patas de mosca) remete a uma expressão ligada à caligrafia ruim, 

em francês. A tradução literal de “pernas de mosca”, soou exagerada dentro do poema. Por 

tais motivos, mantivemos a tradução como “pattes de mouche” e não como “jambes de 

mouche”, que seria literalmente “pernas de mosca”. 
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ASCENSÃO 

 

Depois que iniciei minha ascensão para a infância,  

Foi que que vi como o adulto é sensato! 

Pois como não tomar banho nu no rio entre pássaros? 

Como não furar lona de circo para ver os palhaços? 

Como não ascender ainda mais até na ausência da voz? 

(Ausência da voz é infantia, com t, em latim.) 

Pois como não ascender até a ausência da voz –  

Lá onde a gente pode ver o próprio feto do verbo –  

ainda sem movimento. 

Aonde a gente pode enxergar o feto dos nomes –  

Ainda sem penugens. 

Por que não voltar a apalpar as primeiras formas da 

pedra. A escutar 

Os primeiros pios dos pássaros. A ver 

As primeiras cores do amanhecer. 

Como não voltar para onde a invenção está virgem? 

Por que não ascender de volta para o tartamudo! 
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ASCENSION 

 

Après que j‟ai commencé mon ascension vers l‟enfance 

Que j‟ai vu comme l‟adulte est sensé !  

Car comment ne pas se baigner dans la rivière parmi des oiseux ? 

Comment ne pas faire de trous dans la toile du cirque pour voir les 

clowns ? 

Comment ne pas monter encore plus jusqu‟em l‟absence de la voix? 

(Absence de la voix est infantia, avec t, em latin.) 

Car comment ne pas monter jusqu‟à l‟absence de la voix – 

Là-bas, où l‟on peut voir le propre foetus du verbe – 

encore sans mouvement.  

Où l‟on peut entrevoir le foetus des noms – 

encore sans duvets. 

Pour quoi ne pas recommencer à palper les premières formes de 

la pierre. À écouter 

Les premiers pépiements des oiseaux. À voir 

Les premières couleurs de l‟aube. 

Comment ne pas revenir là où l‟invention est vierge ? 

Pour quoi ne pas remonter  vers le bègue ! 
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O CATADOR 

 

Um homem catava pregos no chão. 

Sempre os encontrava deitados de comprido, 

ou de lado, 

ou de joelhos no chão. 

Nunca de ponta. 

Assim eles não furam mais – o homem pensava. 

Eles não exercem mais a função de pregar. 

São patrimônios inúteis da humanidade. 

Ganharam o privilégio do abandono. 

O homem passava o dia inteiro nessa função de catar 

pregos enferrujados. 

Acho que essa tarefa lhe dava algum estado. 

Estado de pessoas que se enfeitam a trapos. 

Catar coisas inúteis garante a soberania do Ser. 

Garante a soberania do Ser mais do que Ter. 
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LE RAMASSEUR 

 

Un homme ramassait des clous par terre 

Il les trouvait toujours couchés sur le dos 

ou sur le côté 

ou à genoux par terre. 

Jamais pointe en l‟air 

Ainsi ils ne percent plus – l‟homme pensait. 

Ils n‟exercent plus la fonction de clouer 

Ce sont des patrimoines inutiles de l‟humainté. 

Ils ont reçu le privilège de l‟abandon 

L‟homme passait la journée entière à ramasser 

des clous rouillés. 

Je pense que cette tâche lui donnait quelque état. 

État des personnes qui s‟ornent/ se parent avec/ de chiffons. 

Ramasser des choses inutiles assure la souveraineté de l‟Être. 

Assure la souveraineté d‟Être plus que d‟Avoir. 
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2a PARTE 

 

O LIVRO DE BERNARDO 

 

 

A normalidade é assombrosa. 

Sua puerícia é mesma carne de poesia. 

ADÉLIA PRADO em Manuscritos de Felipa 
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2ème PARTIE 

 

LE LIVRE DE BERNARDO 

 

 

La normalité est surprenante. 

Sa puérilité est la même chair de poésie. 

Adélia Prado dans Manuscritos de Felipa 
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POIS POIS 

 

O Padre Antônio Vieira pregava de encostar as orelhas 

na boca do bárbaro. 

Que para ouvir as vozes do chão 

Que para ouvir o silêncio das pedras 

Que para ouvir o crescimento das árvores 

E as origens do Ser. Pois Pois. 

Bernardo da Mata nunca fez outra coisa 

Que ouvir as vozes do chão 

Que ouvir o perfume das cores 

Que ver o silêncio das formas 

E o formato dos cantos. Pois Pois. 

Passei muitos anos a rabiscar, neste caderno, os  

escutamentos de Bernardo. 

Ele via e ouvia inexistências. 

Eu penso agora que esse Bernardo tem cacoete para 

poeta. 
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ET VOILÀ 

 

Le Père António Vieira prêchait d‟écouter de toutes ses oreilles 

les dires du barbare. 

Que pour entendre les voix du sol 

Que pour entendre la parole des eaux 

Que pour entendre le silence des pierres 

Que pour entendre la croissance des arbres 

Et les origines de l‟Être. Et voilà. 

Bernardo da Mata n‟a jamais fait autre chose 

Que d‟entendre les voix du sol  

Que d‟entendre le parfum des couleurs 

Que de voir le silence des formes 

Et le format des chants. Et voilà. 

J‟ai passé des années à griffonner, dans ce cahier, les 

écoutements de Bernardo. 

Il voyait et entendait des inexistences. 

Moi je pense maintenant que ce Bernardo a des manies de 

poésie.   
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O LIVRO DE BERNARDO 

 

1 

Os meninos me letram de Bandarra. 

(Bandarra é cavalo velho solto 

no pasto, às moscas.) 

Esse é meu estandarte. 

 

2 

Não tenho pensa. 

Tenho só árvores ventos 

passarinhos – issos. 

 

3 

Dentro de mim 

eu me eremito 

como os padres do ermo. 

 

4 

Meus caminhos 

a garça 

redime. 
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LE LIVRE DE BERNARDO 

 

1 

Les gamins me nomment Bandarra. 

(Bandarra c‟est un vieux cheval libre 

dans  les prés,  largué) 

Cela est mon étandard. 

 

 

2 

Je n‟ai pas des pensées. 

J‟ai juste des arbres des vents 

Des oiseaux – des ças. 

 

 

3 

Dans moi 

Je m‟ermite 

Comme les pères Du désert. 

 

 

4 

Mes chemins 

le héron 

rédime. 
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5 

Sou aquele  

que gastou a sua história 

na beira de um rio. 

 

6 

Estes brejos amanhecem 

Amarrados  

de conchas. 

 

7 

A voz dos sapos de tarde 

é destroncada 

por dentro. 

 

8 

O sol transborda  

nas estradas 

e no olhar das seriemas. 

 

9 

Ao lado de uma lata 

de uma pedra 

estou conforme. 
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5 

Je suis celui 

qui a englouti son histoire 

au bord d‟une rivière. 

 

6 

Ces marais naissent 

Ficelés 

avec des coquillages 

 

7 

La voix des crapauds l‟après-midi 

est écartelée 

en dedans. 

 

8 

Le soleil transborde 

sur les routes 

et dans le regard des cariamas. 

 

9 

 

À côté d‟une boîte 

d‟une pierre 

je suis en accord. 
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10 

Passarinhos do mato 

gostam de mim 

e de goiaba. 

 

11 

Cavalos entardecem 

na beira do mato –  

onde entardeço. 

 

12 

Uma rã me benzeu 

com as mãos 

na água. 

 

13 

Caramujos sempre chegam depois. 

Representa que estão chegando 

da eternidade. 

 

14 

Meu desagero 

é de ser 

fascinado por trastes. 

 

 

 

 

 

10 
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Les oiseaux de la nature 

Aiment ma personne  

et la goiave. 

 

11 

Des chevaux s‟assombrissent 

Au bord de la nature 

Où je m‟assombris 

 

12 

Une grenouille m‟a béni 

avec les mains 

dans l‟eau. 

 

13 

Les escargots arrivent toujours en dernier. 

C‟est comme s‟ils arrivaient 

De l‟éternité. 

 

14 

Ma démesure 

est d‟être 

fasciné par des riens. 

 

 

 

 

 

 

15 
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O silêncio  

está úmido 

de aves. 

 

16 

Registros de lagartixas 

nas ruínas : 

elas têm sabimentos de pedras. 

 

17 

Vi o verão 

no meio das pedras 

e um lagarto. 

 

18 

A chuva 

azula  a voz 

das andorinhas. 

 

19 

Eternidade 

é palavra 

encostada em 

Deus. 

 

 

 

 

 

 

15 
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Le silence 

est humide 

d‟oiseaux. 

 

16 

Registres de lézards 

dans les ruines: 

 ils ont des érudissances de pierres. 

 

17 

J‟ai vu l‟été 

Au milieu des pierres 

Et um lézard. 

 

18 

La pluie 

bleuit la voix  

des hirondelles. 

 

19 

Éternité  

c‟est le mot 

adossé contre  

Dieu. 
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20 

Águas que sabem 

a pedras 

sabem a rãs. 

 

21 

Sapos sabem divinamentos 

mais do que árvores 

mais do que homens. 

 

22 

O sangue do sol 

nas águas 

atrai mariposas. 

 

23 

Sou livre 

para o silêncio das formas 

e das cores. 

 

24 

Caracóis 

não gosmam 

em latas. 
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20 

Les eaux qui savent 

aux pierres 

Savent aux grenouilles. 

 

21 

Crapauds  savent divignements 

Plus que les arbres 

Plus que les hommes  

 

22 

Le sang du soleil 

sur les eaux 

attire les papillons de nuit. 

 

23 

Je suis libre 

pour le silence des formes 

et des couleurs. 

 

24 

Limaçons 

ne bavent pas  

sur des boîtes. 
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25 

Ocupo função de exílio 

quando anoitece 

nas águas. 

 

26 

Passam formigas perdidas 

no lado esquerdo 

da casa. 

 

27 

No olho songo 

do lagarto 

nasce um pedaço de nuvem. 

 

28 

O corpo do rio prateia 

quando a lua 

se abre. 

 

29 

Na beira da mosca 

o céu parou 

o dia parou. 
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25 

 

J‟occupe la fonction d‟exil 

Quand tombe la nuit 

Sur les eaux. 

 

26 

Passent des fourmis perdues 

du côté gauche 

de la maison. 

 

27 

Dans l‟oeil nigaud  

du lézard 

naît un morceau de nuage. 

 

28 

Le corps de la rivière s‟argente 

quand la lune 

s‟ouvre. 

 

29 

Au bord de la mouche 

le ciel a stoppé 

le jour a stoppé. 
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30 

O dia estava 

em condições de boca 

para as borboletas. 

 

31 

O lírio 

e as garças 

são imaculantes. 

 

32 

Sou beato de águas 

de pedras 

e de aves. 

 

33 

De tarde 

cigarras 

arrebentavam o verão. 

 

34 

Dentro dos caramujos –  

há silêncios 

remontados. 
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30 

 

Le jour était 

en condition de bouche 

pour les papillons. 

 

31 

Le lys 

et les hérons 

sont immaculants. 

 

32 

Je suis bigot d‟eaux 

de pierres 

et d‟oiseaux. 

 

33 

L‟après-midi 

des cigales 

défonçaient l‟été. 

 

34 

Dans les escargots – 

Il y a des silences 

remontés. 
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35 

Quem ornamenta o azul 

das manhãs 

são os sabiás. 

 

36 

Estou pousado em mim 

igual que formiga  

sem rumo. 

37 

Com fios de orvalho 

aranhas tecem 

a madrugada. 

 

38 

Eu vi que a noite dormia 

escorada 

nos arvoredos. 

 

39 

Andorinhas passeiam 

na chuva 

e no meu ocaso. 
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35 

Qui embellit le bleu 

des matins 

Ce sont les merles. 

 

36 

Je suis posé sur moi 

pareil que fourmi 

déroutée. 

 

37 

Avec des fils de rosée 

des araignées tissent 

l‟aube. 

 

38 

J‟ai vu que la nuit dormait 

adossée 

au bosquet. 

 

39 

Des hirondelles se promènent  

sous la pluie 

et sur mon coucher de soleil. 
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40 

Quase vestida de sol 

vi a chuva 

em cima do morro. 

 

41 

                Palavras 

Gosto de brincar com elas. 

Tenho preguiça de ser sério. 

 

42 

Tenho candor 

por bobagens. 

Quando crescer eu vou ficar criança. 

 

43 

Bom é 

constar das paisagens 

como um rio, uma pedra. 

 

44 

Meu requinte 

é chegar às vilezas 

com castidade. 

 

 

 

 

 

 



100 
 

40 

Presque vêtue de soleil 

j‟ai vu la pluie 

au-dessus de la colline. 

 

41 

  Mots 

J‟aime jouer avec eux.  

J‟ai la paresse d‟être sérieux. 

 

42 

J‟ai de la candeur 

pour les bêtises. 

Quand je serai grand, je serai enfant. 

 

43 

Le bon c‟est 

d‟être sur le paysage 

comme une rivière, une pierre. 

 

44 

Ma préciosité 

est d‟arriver aux méchancetés 

avec chasteté. 
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45 

Passarinho 

faz árvore de tarde 

nos andarilhos. 

 

46 

Poeta  

é uma pessoa 

que reverdece nele mesmo. 

 

47 

Reconhecer a eminência 

dos insetos 

leva à sabedoria. 

 

48 

Pelo corpo 

das latas podres 

relvam rosas. 

 

49 

As garças 

quando alçam 

se entardecem. 
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45 

Petit oiseau 

fait  son arbre l‟après-midi 

sur les chemineaux. 

 

46 

Le poète 

est une personne 

qui reverdit dans elle-même. 

 

47 

Reconnaître l‟éminence 

des insectes 

mène à la sagesse. 

 

48 

Sur le corps 

Des boîtes pourries 

Rampent des roses. 

 

49 

Les hérons 

quand ils s‟envolent 

s‟obscurcissent. 
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50 

Já me dei ao desfrute 

de ser ao mesmo tempo 

pedra e sapo.  

 

51 

Preciso de alcançar 

a indulgência 

pedral. 

 

52 

Uma açucena 

me convidou 

para de noite. 
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50 

J‟ai déjà joui 

d‟être en même temps 

 pierre et crapaud. 

 

51 

J‟ai besoin d‟atteindre (ime faut d‟atteindre) 

l‟indulgence 

pierreuse. 

 

52 

Un lis 

m‟a invité 

pour ce soir. 
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Comentários 

 

1. A disfunção 

O poema “A disfunção” abre o livro Tratado geral das grandezas do ínfimo 

(2001) com uma descrição de sete sintomas encontrados na “doença” dos 

poetas. Inicia equiparando a “disfunção”23, termo erudito pertencente à 

literatura médica,  à expressão popular para insanidade: quando se diz que em 

determinada pessoa “falta um parafuso”. Começa, então, por: “Se diz que há 

na cabeça dos poetas um parafuso de/ a menos” (versos 1 e 2), em seguida diz 

que seria mais justo constatar uma troca de parafusos em vez da falta de um 

deles, pois a dita troca causar-lhes-ia uma “disfunção lírica” (verso 6). Ao trazer 

o termo “disfunção” para o contexto do poema, logo é possível perceber que 

não se trata apenas, como por definição, da função anômala, mas de um 

posicionamento contrário ante a função. Trata-se, aqui, de um anúncio sobre 

todo o tratado geral: é sobre o como a poesia se constitui, sobre como ela se 

apresenta neste livro, para os leitores mais desavisados, e em toda a sua obra, 

para os mais familiarizados. 

A começar pelo título, “A disfunção”, foi traduzido como “La dysfonction”. 

A expressão usada mais frequentemente para designar termos médicos como 

uma disfunção hepática, por exemplo, em francês seria “dysfonctionnement”. 

No entanto, o dicionário aponta que é possível o uso de “dysfontion” com o 

mesmo sentido, e assim, preferimos que a tradução se mantivesse mais 

próxima do original.24 

Na segunda parte do poema, o eu-lírico enumera os sintomas da 

disfunção lírica: o primeiro deles, “Aceitação da inércia para dar movimento às/ 

palavras” (versos 8 e 9), como quem diz que a contemplação é o primeiro 

passo para a poesia; “2 – Vocação para explorar os mistérios irracionais” 

                                                           
23

  Segundo o Novo Dicionário Aurélio, p. 481, s/a: “S.f. Med. Função que se efetua de maneira 

anômala.” 
24

 Segundo o dicionário Nouveau Petit Robert (1995), p. 697: “Dysfonctionnement n.m. – 1916; 

de dys- et fonctionnement . Méd. Trouble (insuffisance, excès...). Dysfonctionnement hépatique 

– On dit aussi Dysfonction- Par Ext. Difficulté, trouble (dans um fontionnement).” 
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(verso 10), um apelo ao abandono da razão, condição em que é possível, 

segundo certa tradição da poesia moderna ocidental, alcançar esse território; “3 

– Percepção de contiguidades anômalas entre/ verbos e substantivos” (versos 

11 e 12), aqui sim, sob a influência do gênero tratado científico, o eu-lírico se 

apropria de um vocabulário que imita os postulados médicos, descrevendo 

“contiguidades anômalas” entre classes de palavras, o que produz um efeito de 

humor; “4 – Gostar de fazer casamentos incestuosos entre palavras” (versos 13 

e 14), em que o eu-lírico descreve o uso de palavras da mesma família no 

mesmo verso, recurso muito usado entre os poetas, sobretudo para produzir a 

musicalidade da frase; “5- Amor por seres desimportantes tanto como pelas/ 

coisas desimportantes” (versos 15 e 16), único momento em que é possível 

perceber sua militância em prol da inutilidade, da aversão à funcionalidade dos 

sistemas, do capital; “6 – Mania de dar formato de canto às asperezas de/ uma 

pedra” (versos 17 e 18), o poeta tal e qual um escultor, lapida as asperezas da 

pedra em formato de canto. O canto pode ser aqui entendido como quina ou 

também como som, música; “7 – Mania de comparecer aos próprios 

desencontros” (verso 19), em que diz que, para o poeta, o encontro está no 

desencontrar-se, no inesperado ou, nas palavras de Guimarães Rosa, 

“felicidade se acha é em horinhas de descuido.”25 Em seguida, nos versos 20 e 

21, conclui a inversão de valores que essa disfunção provoca nos poetas: dar 

mais importância aos passarinhos que aos senadores. E o faz aproximando, 

em relação ao som, dois elementos díspares: a aliteração em [s] põe em 

paralelo “passarinhos” e senadores”, equiparando os conceitos no plano 

sonoro. 

Na tradução deste poema, algumas questões trouxeram inquietação. A 

primeira delas, do primeiro para o segundo verso: “parafuso de a menos”. 

Nesta passagem, o poeta corrompe a gramática para dar lugar à fala popular, 

como é muito comum ouvir “eu vou de a pé”, como parte do registro informal da 

língua, o poeta faz uso aqui da mesma estrutura, “de a menos”, como se “a pé” 

e “a menos” fossem uma palavra só e demandassem a preposição “de”. Em 

francês, optamos por traduzir como “plutôt qu‟un en moins”, pois essa alteração 

                                                           
25

 ROSA, G. Barra da Vaca. In:______. Tutaméia: terceiras estórias. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2009, p. 41. 



107 
 

das normas urbanas de prestígio é comum em português, mas em francês não, 

e julgamos que essa adaptação pudesse deixar o verso artificial. 

Outra questão importante para a tradução surgiu nos versos 15 e 16: “5- 

Amor por seres desimportantes tanto como pelas/ coisas desimportantes.” 

Aqui, novamente o prefixo “des” serve para formar a negação do termo 

“importante”. No entanto, optamos por traduzi-lo como “5 - Amour pour des 

êtres sans importance aussi bien que pour/ des choses sans importance.” Isso 

porque “desimportantes” traria ao leitor francês um estranhamento maior do 

que aquele causado em português, uma vez que este mesmo verso já 

apresenta outro estranhamento: em francês soa como desvio da norma dizer 

“Amour pour des êtres...”, o correto seria “L‟amour...”, com o uso do artigo “le”, 

mas como se trata de uma enumeração de 7 sintomas, achamos que o efeito 

não ultrapassaria demais os limites da língua francesa. 

Nos versos 17 e 18, “Mania de dar formato de canto às asperezas de/ 

uma pedra.”, nossa preocupação era a de manter os dois sentidos possíveis da 

palavra “canto”. Assim, conseguimos o equivalente com a tradução “6- Manie 

de donner le format de chant aux asperités d‟/une pierre”, em que a palavra 

“chant” alcança os sentidos de: 

1. Émission de sons musicaux par la voix humaine; technique, art de 
la musique vocale. [...]6. Poésie lyrique ou épique destinée, à 
l‟origine, à être chantée. [...] Division d‟un poème épique ou 
didactique. Les douze chants de l’Énéide. « Les chants de Maldoror », 
épopée en six chants de Lautréament. POÉT. La poésie, les 
poèmes...” (ROBERT, 1995, p. 343) 

Por último, atentamos para o uso da palavra “desencontros”, no verso 19. 

Em francês, não consta em dicionário um equivalente a esta palavra, mas 

somente o verbo “desencontrar-se”, como “se manquer”. Assim, optamos por 

manter o equivalente da palavra “encontro”: “rendez-vous” e usar também o 

verbo “manquer”, de forma que o verso ficou traduzido como: “7- Manie de 

manquer aux propres rendez-vous.” O verso original traz: “Mania de 

comparecer aos próprios desencontros”, mas como não encontramos maneira 

de negar o termo “rendez-vous”, de forma a produzir um par 

“encontro/desencontro”, preferimos, então, negar o termo “comparecer”, 
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utilizando o verbo “manquer”, que significa “faltar”. Buscamos, por meio desta 

modificação, alcançar um sentido próximo ao do poema original. 

 

2. O Cisco 

Segundo a definição do Novo Dicionário Aurélio, o cisco pode ser definido 

por “cisco s.m. 1. Pó [...] 2. Lixo, varredura”. O poema “O cisco” é iniciado por 

uma observação entre parênteses: “(Tem vez que a natureza ataca o cisco 

para o bem.)” Como já é sabido, na obra de Manoel de Barros, o eu-lírico 

frequentemente adota um tom popular. Neste poema, emprega a expressão 

“Tem vez” para designar, “há vezes”, “algumas vezes”, e esse recurso já 

anuncia o que vem em seguida: a ressignificação de um universo por meio da 

reinvenção da linguagem, bem como fez Drummond no poema sobre a pedra. 

Mais adiante, nos versos 2, 3 e 4, enumera o que seriam espécies 

componentes do cisco: “Principais elementos do cisco são: gravetos, areia, 

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

aves, etc.” Isso para produzir o efeito irônico sobre a catalogação científica dos 

mais variados tipos e naturezas, para enaltecer o que seria poeira, lixo, sobra, 

como uma espécie digna de um tratado que a descreva. Alerta, ainda, para 

“outros componentes do cisco, porém de menos/ importância” (versos 5 e 6), 

ressaltando o enaltecimento daquilo que, na ordem regular, representa a 

baixeza. A perturbação desses valores e em seguida a revisão deles, produz 

um efeito de humor. 

Nos versos de 7 a 10, o eu-lírico descreve com precisão os locais em que 

o cisco costuma instalar-se: “em beiras de ralos, em raiz de parede,/ Ou, 

depois das enxurradas, em alguma depressão de terreno”, indicando também, 

nos versos 11 e 12 o volume modesto que o cisco produz. E diz que a 

humildade do cisco se opõe à fulgurância, ou seja, descreve também uma das 

características de seu comportamento. Uma vez tratada a sua natureza, o eu-

lírico parte para sua utilidade, se é que podemos chamar assim: “Depois de 

assentado em lugar próprio, o cisco/ produz material de construção para ninhos 

de/ passarinhos” (versos 14, 15 e 16). E conclui suas finalidades dizendo que o 

cisco se iguala a restos “a fim de obter a contemplação/ dos poetas” (versos 22 
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e 23). Sobre as referências às obras de Barthes e Lacan, Carlos Eduardo 

Brefore explica-nos: 

Esta “tarefa dos poetas de contemplação dos restos”, que o sujeito 
atribui a Lacan, remete à teoria deste psicanalista sobre a divisão da 
arte em três dimensões, com seu modo de organização em torno do 
vazio: (1) a arte como um bem; (2) além do bem – o belo; e (3), por 
fim, além do belo – o sublime. Nesta terceira dimensão, o sublime da 
arte não se relaciona a uma contemplação agradável, mas a uma 
experiência de dilaceração, criando-se um conflito entre o indivíduo e 
o sensível. Quanto à visão estética de Barthes, aponta para o olhar 
sobre os seres inferiores (no caso, o cisco). Em Barthes chega-se a 
uma revelação surpreendente que é posta em destaque por um 
recurso simples que é o “verso corrido”, em que “o sentido salta, sem 
pausa final no primeiro, de um verso para o seguinte, e atenua assim 
a rigidez”.

26
 (PINHEIRO, 2011, p. 27) 

A tradução deste poema apresentou algumas questões importantes. A 

primeira delas já aparece no título: “O cisco”, que traduzimos como “La 

Poussière”. O desafio se deu na medida em que não há correspondente para a 

palavra “cisco” em francês. Em português, pode ser encontrada como 

definição: “cisco s.m. 1. Pó ou miudezas de carvão. 2. Lixo. varredura. 3. 

Ramos, gravetos, etc., arrastados pelas enxurradas.” (FERREIRA, s/a, p. 331), 

de forma que partimos dela para chegar na tradução “La poussière”, que em 

francês é definida em dicionário como: “POUSSIÈRE 1. Terre desséchée 

réduite en particules très fines, très légères ; mélange pulvérulent de 

corpuscules assez ténus pour pouvoir se maintenir en suspension dans l‟air. 

Poudre. [...] Ces particules qui se déposent” (ROBERT, 1995, p. 1750). Além 

disso, levamos em consideração que em sua tradução de O livro das ignorãças 

(1993), chamada La Parole sans limites (Une didactique de l’Invention) (2003), 

Celso Libânio adotou diferentes traduções para o termo “cisco”. Durante toda a 

obra ele aparece em três momentos e foi traduzido de duas formas diferentes. 

A primeira aparição se dá na segunda parte do livro, chamada “Os deslimites 

da palavra”, traduzida aqui como “La parole sans limites”, poema intitulado 

“2.5”: 

2.5 
 
Ando muito completo de vazios. 
Meu órgão de morrer me predomina. 

2.5 
 
Je suis débordant de vides. 
L‟organe de mort prédomine en moi. 

                                                           
26

 PINHEIRO, Carlos Eduardo Brefore. Entre o ínfimo e o grandioso, entre o passado e o 

presente: o jogo dialético da poética de Manoel de Barros. 2011. 142 f. Tese (Doutorado em 

Letras) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2011. 
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Estou sem eternidades. 
Não posso mais saber quando amanheço 
ontem. 
Está rengo de mim o amanhecer. 
Ouço o tamanho oblíquo de uma folha. 
Atrás do ocaso fervem os insetos. 
Enfiei o que pude dentro de um grilo o meu 
destino. 
Essas coisas me mudam para cisco. 
A minha independência tem algemas. 

Je suis dénué d‟éternité. 
Impossible de savoir quand je me lève  
hier. 
L‟aube claudique en moi. 
J‟entends la dimension oblique d‟une feuille. 
Le couchant cache des insectes en ébullition. 
J‟ai enfilé tout ce que j‟ai pu de mon destin dans un 
grillon. 
Ces choses-là me changent en scories. 
Mon independance a les poings liés. 

  

Na tradução acima, podemos notar algumas escolhas feitas pelo tradutor 

para chegar ao que julgou a melhor forma para o poema em francês. Por 

exemplo, notamos uma alteração da ordem no segundo verso, que jogou o 

pronome pessoal oblíquo “me” para o final da frase, transformando-o num 

pronome tônico em francês “moi”. “Não posso mais saber...”, no quarto verso, 

tornou-se “Impossible de savoir...”, dando a ideia de negação sem, no entanto, 

produzir grande estranhamento. E o nono verso traz uma tradução para a 

palavra “cisco”, que aqui ficou sendo “scories”27, no plural. Em outros dois 

momentos, ele realiza a tradução do mesmo termo usando “déchets28”:  

IX 

Tudo o que se há de dizer aqui sobre capivaras, nem 

as mentiras podem ser comprovadas. Se esfregam nas  

árvores de tarde antes do amor. Se amam sem ocupar 

beijos. Excitadas se femeiam por baixo dos balseiros. 

E ali se aleluiam. O cisco das raízes aquáticas e a  

bosta dos passarinhos se acumulam no lombo das 

capivaras. Dali se desprende ao meio-dia forte calor 

de ordumes larvais. No lombo se criam mosquitos 

monarcas, daqueles de exposição, que furam até 

vidros e abaixam pratos de balança. É vezo de 

dizer-se então que a capivara é um bicho insetoso. 

Porquanto favorecem a estima dos pássaros,  

sobretudo dos bentevis que lhes almoçam larvas ao 

lombo. Coisa que todo mundo gosta, tirante as 

capivaras, é de flor. Pelo que já não entendo, existem  

razões particulares ou individuais que expliquem 

tal desgosto das capivaras por flor? Todas guardam água  

no olho. 

 

XIII 

IX 

Tout ce que l‟on doit dire sur les pécaris, 

pas même les mensonges ne peuvent être prouvés. Ils se frottent 

aux arbres le soir avant l‟amour. Ils s‟aiment sans 

s‟occuper des baisers. Excités, ils se femellisent par dessous les 

conducteurs de radeau. Et là ils s‟alleluient. Les déchets des racines 

aquatiques et la fiente des oiseaux s‟accumulent 

sur le dos des pécaris. Il s‟en dégage à midi 

une forte chaleur de fumier larvé. Sur leur dos se forment 

des moustiques monarques, du genre à exposition, 

qui trouent même les verres et font baiser les plateaux de balance. 

On a l‟habitude de dire alors que le pécari est une bête 

Insecteuse. D‟autant qu‟ils favorisent l‟estime des oiseaux, 

Surtout des “bentevis” qui déjeunent de larves 

Sur leur dos. Ce que tout le monde aime, excepté les 

pécaris, ce sont leurs fleurs. Bien que je ne comprenne pas, existe-t-il 

des raisons particulières ou individuelles qui expliquent 

un tel goût des pécaris pour les fleurs ? Ils ont tous 

de l‟eau dans l‟oeil. 

 

XIII 

                                                           
27

 Scorie 1. Résidu solide provenant de la fusion de minerais métalliques, de l‟affinage de 

métaux, de la combustion de la houille, etc. Déchet, mâchefer. [...] 3. Partie medíocre ou 

mauvaise. Déchet. “Toute cette masse de scories qui, chez les écrivains non artistes, souillent 

les meilleures intentions.” (Baud.) » (ROBERT, 1995, p.2054) 
28

 “Déchet [...] Ce qui reste d‟une matière qu‟on a travaillé. Chute, copeau, débris, épluchure, 

résidu, rognure, scorie. [...] 3. Résidu impropre à la consommation, inutilisable (et en général 

sale ou encombrant). (ROBERT, 1995, p. 548) 
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Estou atravessando um período de árvore. 

O chão tem gula de meu olho por motivo que meu 

        olho tem escórias de árvore. 

O chão deseja meu olho vazado pra fazer parte do 

        cisco que se acumula debaixo das árvores. 

O chão tem gula de meu olho por motivo de que meu 

        olho possui um coisário de nadeiras. 

O chão tem gula de meu olho pelo mesmo motivo 

        que ele tem gula por pregos por latas por folhas. 

A gula do chão vai comer meu olho. 

No mNo meu morrer tem uma dor de árvore.   

Je suis en train de traverser une période d‟arbre. 

Le sol est gourmand de mon oeil pour la raison que mon 

     oeil a des scories d‟arbre. 

Le sol désire mon oeil vidé pour faire partie des déchets 

     qui s‟accumulent sous les arbres. 

Le sol est gourmand de mon oeil parce que mon 

      oeil possède un capharnaüm de menus riens. 

Le sol est gourmand de mon oeil pour la même raison 

      qu‟il est gourmand des clous des boîtes vides et des feuilles. 

La gourmandise du sol va manger mon oeil. 

Dans mon mourir il y a une douleur d‟arbre.    

 

O poema IX encontra-se na terceira parte do livro, intitulada “Mundo 

Pequeno”, que em francês ficou “Monde Petit”, cuja disposição na página não 

permite ao leitor diferenciar, ao certo, o título da citação (o mesmo acontece 

nas outras duas partes anteriores): “Aromas de tomilhos dementam cigarras”, 

atribuída à SOMBRA-BOA. A citação ficou traduzida como “Les arômes du 

thym étourdissent les cigales. Bonne-ombre.” Este poema traz a tradução do 

termo “cisco” no quinto verso como “déchet”, bem como também o traz o 

poema XIII, contido nessa mesma parte do livro, no quinto verso. Acreditamos 

que, no primeiro caso, a tradução tenha sido escolhida por conta do sentido da 

palavra. No segundo caso, no entanto, a palavra “escórias” também aparece no 

terceiro verso, impedindo que o tradutor adotasse “scorie” no lugar de cisco. 

Dessa forma, o tradutor optou novamente pelo emprego do termo “déchet”, 

definido acima em nota. Sobre a tradução desses dois poemas últimos, 

também gostaríamos de comentar que o tradutor muitas vezes não obedece à 

quebra de verso seguida pelo poema original, dando nova configuração ao 

poema em francês. Desse modo, às vezes a diferença aparece com muita 

sutiliza e outras vezes nem tanto. Isso se justifica, provavelmente, pela 

tentativa de manter a mancha tipográfica do poema parecida com a do poema 

em português. Sabemos por nossa própria experiência que essa não é uma 

tarefa tão fácil de realizar e que é preciso fazer escolhas. Acreditamos que o 

tradutor apresenta boas soluções para os questionamentos trazidos, e que nos 

ajudou a ter mais confiança no momento de adaptar certos termos, como foi o 

caso da escolha da palavra “poussière” para a tradução de “cisco”.  

 O primeiro verso aparece entre parênteses como uma premissa que 

serve a todo o poema: “(Tem vez que a natureza ataca o cisco para o bem.)”. 
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Sendo uma construção totalmente incomum, ela traz em destaque uma 

informação como uma chave para adentrar o poema. Para tanto, utiliza a 

expressão informal “Tem vez”, que traduzimos como “Y a des fois...”. Embora 

em francês a expressão “il y a” não possa ser confundida com o verbo “avoir”, 

como o par “haver” e “ter” em português, a expressão utilizada ainda resguarda 

em seu interior o verbo “avoir” na terceira conjugação do singular no tempo 

presente. Por esse motivo foi que optamos por não empregar, por exemplo, o 

advérbio de tempo “parfois”, que pode ser traduzido como “às vezes”. Nesse 

verso, posteriormente, substituímos “que” por “où”, pronome relativo que 

carrega a noção de tempo em francês. Além disso, na tentativa de deixa-lo 

mais próximo da oralidade do original, substituímos “Il y a” por “Y a” no início do 

verso, para adotar uma grafia que representa algo presente na fala do leitor 

francófono. 

Outras escolhas também aparecem em questão por conta da proximidade 

do sentido ou da adequação do som ao verso e ao poema como um todo. Nos 

versos 2, 3 e 4, mantivemos “Principais” em início de frase sem o artigo 

definido, mesmo sendo uma estrutura não comum ao francês. Dessa forma, os 

versos ficaram traduzidos como “Principaux élements de la poussière sont: 

brindilles, sable/ cheveux, clous, chiffon, branches sèches, ailes de mouches,/ 

agrafes, crachat d‟oiseau, etc.” Também preferimos “branches” a “ramaux” e 

“crachat” em vez de “salive” ou “bave”, por julgarmos mais sonora esta decisão. 

O quinto e sexto versos trazem: “Há outros componentes do cisco, porém de 

menos/ importância.”, que ficou traduzido como “Il y a d‟autres composants de 

la poussière, pourtant moins importants” A palavra “pourtant” passou antes por 

“toutefois”, “neanmoins” e “cependant” antes de ser escolhida por sua 

proximidade com “poussière” por meio do som. 

Nos versos 7, 8, 9 e 10: “Depois de completo, o cisco se ajunta, com 

certa/ humildade, em beiras de ralos, em raiz de parede,/ Ou, depois das 

enxurradas, em alguma depressão de/ terreno”, houve também uma hesitação 

diante das possibilidades “Après” e “Une fois” para traduzir “Depois de 

completo”, de modo que optamos por “Une fois complète la poussière se 

rassemble avec une certaine/ humilité, aux bords de grilles, aux racines de 

murs,/ Ou, après l‟orage, une quelconque dépression de/ terrain.” Depois de 
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pensar nas palavras “torrents” 29, e “quelque”, decidimos escolher  “l‟orage” 30 e 

“quelconque”, a fim de afirmar o sentido do banal, sem valor. O décimo nono 

verso também trouxe hesitação: “Para a feitura de seus ninhos.” Neste trecho, 

as possibilidades encontradas eram “fabrication”, “composition” e “confection”, 

sendo que a solução escolhida foi a última, que julgamos mais próxima do 

termo “feitura”. Dessa forma, o verso ficou traduzido como: “Pour la confection 

de leurs nids.” A partir do verso 24, o eu-lírico introduz dois pensamentos já 

abordados nesta análise e atribuídos à Lacan e à Barthes: “Aliás, Lacan 

entregava aos poetas a tarefa de/ contemplação dos restos.” O sentido do 

verbo “entregar” aqui está sob licença poética, de forma que as possibilidades 

de tradução eram “confiait” e “consacrait”. Preferimos, então, “confiait”: 

“D‟ailleurs, Lacan confiait aux poètes la tâche de/ contemplation des restes.” 

Em seguida, no verso 28 temos : “Ai de nós!”, que primeiro traduzimos como 

“Hélas!”, uma interjeição que significa queixa, mas depois resolvemos mudá-la 

para “Pauvre de nous!”, uma expressão sinônima, mas que no plano sonoro é 

mais próxima da expressão usada no poema em português. 

3. De Passarinhos 

O poema “De passarinhos”, quanto ao aspecto formal, é um poema de 

versos brancos e livres, embora a construção sonora esteja toda baseada em 

aliterações em [p] e [s] que percorrem todo o poema e retomam, por meio do 

som, os próprios passarinhos para os quais se deseja fazer um tratado. O título 

apresenta ambiguidade: é possível ler “De passarinhos” como algo que é 

voltado aos passarinhos, sobre passarinhos, ou ainda, aquilo que é inerente à 

natureza dos pássaros, que lhes é próprio.  

         Neste poema, eu-lírico desenha imagens possíveis para atrair os 

passarinhos, seja através de um cardápio variado: “É preciso que haja insetos 

para os passarinhos” (verso 7); seja através de lugares propícios a ninhos: “É 

preciso por primeiro que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens.” 

(versos 2 e 3). Aconselha sobre a importância de que haja goiabeiras, insetos 

de pau, libélulas e metonímicamente, representa o céu, elemento indispensável 

                                                           
29

 Torrent. 1. Cours d‟eau forte pente. [...] Écoulement  rapide et brutal. (ROBERT, p.2270) 
30

 Orage. 1. Perturbation atmosphérique violente, caractérisée par des phénomènes 
électriques, souvent accompagnée de pluie, de vent. (ROBERT, p.1541) 
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para a criação de uma visão dos pássaros e que constrói a ideia de imensidão 

na imagem: “O azul é muito importante na vida dos passarinhos” (verso 10). Os 

conselhos sobre como escrever um tratado nada possuem de formal nem de 

grandioso. Expressões que marcam a oralidade são empregadas diversas 

vezes, como “por primeiro” (verso 2), “seria uma boa” (verso 9) e “que nem” 

(verso 13). Isso acontece porque passarinhos não poderiam nunca, segundo a 

visão poética desse eu-lírico, ser assunto de um tratado formal, a menos que 

ele passe pelo crivo da poesia e seja reconfigurado. A definição de “tratado”, 

segundo o Novo Dicionário Aurélio, é a seguinte: “1. Contrato interancional 

referente a comércio, paz, etc. 2. V. trato. 3. Estudo ou obra desenvolvida 

sobre uma ciência, arte, etc.” (FERREIRA, s/a, p. 1402). Não abordamos aqui a 

concepção mais usual de tratado, mas esse proposto pelo eu-lírico é uma 

sequência de imagens que deseja, por meio da arte, eternizar os passarinhos, 

como são eternas as pinturas de Monet ou as composições de Bach. O eterno 

parece ser um assunto sublime, mas eternizar pássaros é uma inversão dessa 

grandeza. “Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus” (Da rosa antiga, 

permanece apenas o nome, além do nomes nada temos) dizia a frase final do 

romance O Nome da Rosa (1980), de Umberto Eco. A arte é perene e, 

portanto, um meio de eternizar o que quer que se deseje. Além disso, em O 

livro das ignorãças (1993), já foi dito:  

XV 
 
Aos blocos semânticos dar equilíbrio. Onde o 
abstrato entre, amarre com arame. Ao lado de um 
primal deixe um termo erudito. Aplique na aridez 
intumescências. Encoste um cago ao sublime. 
E no solene um pênis sujo. (BARROS, 2010, p. 302) 

 

A arte aqui propõe eternizar os ínfimos, sujar o absoluto do sublime, 

inverter as grandezas em todos os âmbitos, inclusive no âmbito da palavra. 

 Outro ponto que pode ser tocado é sobre o objeto “passarinho”. A poética 

aqui proposta por meio de uma ironia ao gênero “tratado” está  preocupada se 

haverá brejos, e sobretudo “iguarias de brejos”: um par antitético bastante 

eficiente quando nos propomos a associá-lo à própria feitura imagética da 

poesia. Para essa poética, a matéria de poesia é tudo aquilo que não serve ao 

pragmatismo, que é oposto ao valor comercial. “Iguarias” retoma algo de único, 

de saboroso e exótico, já “brejos”, toda a lama, sua consistência contrária ao 
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sabor e o seu valor pejorativo dentro do mundo asfaltado em que vivemos. 

Muito embora, num segundo plano, também possa ser associada à lama 

primordial, ao barro de onde viemos e para onde retornaremos. Essa 

associação reconfigura a imagem do brejo como potencial de poesia, bem 

como todo o poema reconfigura aquilo que deseja eternizar: além dos 

passarinhos, o próprio fazer poético. O lugar do sublime nesse poema está 

justamente em seu avesso. O poeta procura ressaltar a grandeza contida nos 

elementos naturais e que não podem ser contabilizados pois sua riqueza é 

outra. Em texto escrito para a revista Cult em dezembro de 2016, mês em que 

se comemorou os cem anos do nascimento do poeta Manoel de Barros, o 

poeta Douglas Diegues31 disse :  

O ilogismo que dá vida aos versos também sofre influências do tekó 
eté, do modo de ser, da imaginação delirante das crianças. “A 
inocência da natureza humana ou vegetal ou mineral me ensinaram 
mais. Quem não conhece a inocência da natureza não se conhece. 
Não há filosofia nem metafísica nisso. O que sei, na verdade, vem 
das percepções infantis.” Entender nunca havia sido tão parede na 
literatura brasileira. Solamente sei que o néctar de la linguagem 
própria de Manoel de Barros melhora o mundo y nunca me deixa 
sozinho em meio a la mielda toda y nos dá la alegria selvagem 
necessária ao pensamento kontra todos los fluxos que nos querem 
tristes, débiles, sérios, tolos y cagones.” (DIEGUES, 2016, p. 57)

32
  

Numa linha de contraponto à herança hermética da poesia francesa, 

Manoel de Barros, como diz Diegues, segue uma vertente muito mais 

democrática de poesia. Trata-se de um fazer poético que envolve a imitação da 

fala, misturada a outros recursos, mas sobretudo baseada na linguagem infantil 

da experimentação. Por esse motivo, a poesia de Manoel de Barros se faz 

acessível: remonta ao experimento da linguagem, não à moda de Mallarmé, 

mas à um berço comum da língua, algo de simples e natural durante o 

                                                           
31

 Douglas Diegues é um poeta carioca, autor de Dá gusto andar desnudo por estas selvas 

(2003), cuja poesia flerta com as fortes influências das vanguardas do início do século XX. É 

conhecido por escrever em “portunhol selvagem”, mistura de três línguas que adotou em sua 

poética. A matéria aqui citada é toda redigida nesta nova língua. Sua poética se identifica com 

a de Manoel de Barros, na medida em que retoma os restos, a fragmentação moderna como 

mote da poesia. Algumas destas informações foram obtidas em: 

https://oglobo.globo.com/cultura/livros/critica-portunhol-de-vanguarda-do-carioca-douglas-

diegues-18365752. Acesso em: 16/06/2017 às 10h48. 
32

 DIEGUES, Douglas. Viagem a las fontes selvagens de Manoel de Barros. Revista Cult, N.
 

219, ano 19, dezembro 2016, p.52-57 

 

https://oglobo.globo.com/cultura/livros/critica-portunhol-de-vanguarda-do-carioca-douglas-diegues-18365752
https://oglobo.globo.com/cultura/livros/critica-portunhol-de-vanguarda-do-carioca-douglas-diegues-18365752
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aprendizado, e que, sendo broto da linguagem, promove uma reflexão sobre a 

própria poesia. 

Conforme foi dito anteriormente no ensaio introdutório, Alfonso 

Berardinelli critica a reflexão proposta em Estrutura da lírica moderna (1956), 

de Hugo Friedrich, em que o autor traça um panorama de parte da produção 

literária da modernidade. Tal estudo, para Berardinelli, deixou de fora alguns 

autores muito importantes para a concepção dessa visão de poesia moderna. 

Para ele, Friedrich contribuiu para naturalizar entre os leitores um tipo de 

literatura representante de certa tendência hermética de poesia. 

Sistematizando esse fazer poético como molde, ele ajuda a estipular um estilo 

para a atividade poética moderna calcada fundamentalmente numa “tradição 

de ruptura”, que também foi bastante abordada por outros estudiosos das 

tendências modernas. 

Sendo assim, acredita-se que Manoel de Barros possa ser inserido num 

quadro que constitui a poesia moderna e que localiza-se dentro de uma 

tradição moderna. No entanto, traz em sua poética uma proposta mais 

acessível de linguagem. Aquela que tenta reestabelecer o elo entre o homem e 

a natureza por meio não do elemento sublime da linguagem, ou da poesia pela 

poesia, mas do olhar reencantado que recai sobre o corriqueiro. 

Para a tradução de “De passarinhos”, foi feita uma série de escolhas 

quanto ao léxico, à estrutura, aos fonemas de uma língua e de outra, na 

tentativa de recriar a sonoridade e o campo imagético que esse poema 

apresenta. Entre elas, o título foi o primeiro dos desafios. Foi preciso analisar 

sua finalidade em português, que se divide em dois pontos: dizer que o poema 

fala sobre passarinhos e essa é sua temática, ou que o poema trata daquilo 

que é próprio dos passarinhos, de seu  comportamento de passarinho. Uma 

vez observado esse fato, foi necessário escolher um título que exprimisse 

também essa dualidade, que permitisse ao leitor francófono, pelo menos, 

chegar a essas duas possibilidades de leitura. Foi a razão pela qual decidimos 

que não poderíamos usar “Sur les petits oiseaux”, pois a palavra “sur” levaria o 

leitor a restringir sua interpretação a “a respeito de”, “sobre”. Dessa forma, 

escolhemos “De petits oiseaux”, pois a preposição “de” pareceu atingir efeito 

mais semelhante ao que o poeta imaginou no texto original.  



117 
 

Discutimos também a respeito das palavras “cours d‟eau” e “fleuve”, 

considerando os respectivos significados e a sonoridade dos termos. “Cours 

d‟eau” reproduziria o fonema marcante da palavra “oiseaux” e reafirmaria a 

assonância em “ô” que remete ao som contido em “oiseaux”, no lugar das 

aliterações em “s”, construídas ao longo do poema original e que remetem a 

“passarinhos”. No entanto, a palavra “fleuve”33 pareceu mais compatível 

semanticamente com a palavra “rio” usada no poema original, de modo que 

preferimos, nesse caso, abrir mão da sonoridade em prol do sentido.  

Outro elemento que provocou uma reflexão quanto à escolha da melhor 

forma em francês foi a questão do registro linguístico, nitidamente coloquial, 

que aparece no verso “A presença de libélulas seria uma boa” (verso 9). Havia 

de ser traduzido para a língua francesa sem perder essa marca de oralidade. 

Se traduzíssemos ao pé da letra, embora não houvesse nenhum problema de 

sintaxe, haveria uma perda semântica e estilística, pois existe uma expressão 

em francês que alcança a mesma carga significativa e que não corresponde à 

tradução “mot à mot”. Com efeito, inverte-se a lógica do pensamento na 

linguagem quando, em português, dissemos “seria uma boa”, e em francês, 

dissemos “Ce serait pas mal” [não seria mal]. Além disso, para que o leitor 

francófono possa desfrutar da oralidade, muitas vezes impossível em francês, 

resolvemos adotar um registro gráfico de uma frase muito mais oral, de forma 

que “ça serait pas mal” ficou resgistrado como “ça s‟rait pas mal”. Vemos, 

assim, que a questão da tradução não se situa apenas no plano das palavras, 

das frases, do texto, mas no plano vivo da linguagem, expressão do 

pensamento. 

 

4. As Formigas 

O poema “As formigas”, diferentemente da grande maioria dos poemas da 

obra, não tem como objeto mais evidente em sua temática a metalinguagem. 

No entanto, ao examinarmos sua estrutura, imediatamente nos salta aos olhos 

esse traço tão caro ao poeta Manoel de Barros. À primeira vista, de forma 

semelhante ao poema “Os caramujos”, também encontrado neste volume, o 

                                                           
33

 Fleuve 1. Grande rivière (remarquable par le nombre de ses affluents, l‟importance de son 

débit, la longueur de son cours)...” (ROBERT, 1995, p. 935). 
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poema “As formigas” oferece uma visão sobre o comportamento desses 

pequenos animais, conhecidos por sua sobrevivência em grupo. Na primeira 

metade do poema, até o nono verso, o eu-lírico, conta um episódio bastante 

comum na natureza: formigas que tentam carregar um outro animal morto até o 

formigueiro. O que difere a visão do poeta da visão comum sobre a cena 

retratada é justamente a linguagem poética. Neste poema, as formigas 

assumem ações legítimas dos homens: possuem casa em vez de formigueiro, 

para onde tentam arrastar, de forma consciente, um caranguejo morto; 

“almoçam” o caranguejo, não apenas se alimentam dele; comem suas 

“substâncias” – que aqui podem ser entendidas não só como substâncias 

químicas, suas partes orgânicas, mas como a substância filosófica sobre a qual 

falou Spinoza (1632-1677), por exemplo. Para o filósofo holandês, a 

“substância” é única e corresponde a Deus, ou ainda, à natureza (por natureza, 

ele entende tudo o que existe, inclusive de espiritual). Essa substância compõe 

todas as coisas, até mesmo os homens, e é a partir dela que Deus se 

manifesta. Spinoza tinha uma visão determinista das coisas. Por isso 

acreditava que tudo acontece porque tem que acontecer e, portanto, não 

acreditava no livre arbítrio. Se enveredarmos para essa perspectiva aberta a 

partir da palavra “substâncias”, é possível uma interpretação ainda mais 

calcada na antropomorfização das formigas. Tal como as tribos canibais que se 

alimentam da carne do inimigo, a fim de se tornarem mais fortes, as formigas 

derrotam e se alimentam da carne e, assim, se nutrem dos atributos do 

caranguejo. 

Na segunda parte do poema, dos versos dez ao dezoito, há uma formiga 

solitária que não consegue carregar um “mandorová” sozinha, mas que, 

quando se reúne com outras formigas, resolve “almoçá-lo” ali mesmo 

juntamente com as companheiras. Aqui, o eu-lírico parece querer opor a 

impotência da formiga antropomorfizada e sozinha diante de um inseto muito 

maior, à sua potência quando pertencendo a um grupo. Esse movimento de 

empoderamento da formiga, animal símbolo daquilo que é pequeno e frágil, 

mas que unida às outras, representa a organização social e a força, parece ser 

a tese defendida pela imagem que o poema constrói.  
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É no plano estrutural, que se apresenta a metalinguagem: há duas 

pequenas narrativas sobre formigas que se reúnem em torno do alimento. Os 

dois episódios são característicos das formigas, como se o eu-lírico flagrasse e 

descrevesse o comportamento desses animais. A diferença está justamente na 

função poética da linguagem, concentrada no modo como se diz. A disposição 

em versos, a repetição de palavras, a quebra de versos, a escolha lexical 

conferem aos flagrantes desse tratado sobre o ínfimo a poeticidade, que torna 

essa visão tão singular. Na medida em que atribui aos animais funções e ações 

normalmente desempenhadas por homens, o poeta novamente alcança a 

equivalência da “substância” de todos os seres, para fazer uso do termo 

filosófico. Ao escrever um poema sobre formigas, o poeta chega aos modi do 

“pensamento” e da “extensão” que, segundo Descartes (1596-1650), são as 

duas substâncias existentes e totalmente separadas. Spinoza não separa 

essas duas instâncias que, para ele, constitui algo único. O modus seria a 

manifestação da substância, que enquanto formiga é extensão e enquanto 

poema é pensamento. Portanto, além da perspectiva da metalinguagem, o 

poema pode ser lido sob o viés filosófico. 

Para a tradução desse poema, duas passagens foram as que mais 

apresentaram dificuldade: os versos 11 e 13, em que aparece a expressão “de 

fasto” e o verso 18, em que aparece “O pitéu estava até desmanchando...”. No 

primeiro caso, partindo das definições da expressão, encontramos “1. 

Ostentação, luxo, pompa; 2. Andar de costas; 3. Retroceder, recuar.”34 

Apoiamo-nos na segunda e na terceira definições, a fim de encontrar 

expressão equivalente ou próxima à do poema original. Assim, optamos pelo 

uso da expressão “en arrière”, que, inclusive, é bastante próxima dos 

equivalentes em português “marcha à ré” e em francês “marche arrière”. No 

último verso do poema, escolhemos traduzir “O pitéu estava até 

desmanchando” não ao pé da letra, mas por outra expressão francesa que 

indica tamanha suculência do prato, algo próximo de “derretendo na boca”, que 

aqui faz as vezes do pitéu35 que desmancha. Assim, a expressão escolhida foi 

                                                           
34

 Definição retirada da versão on-line do dicionário Houaiss. 
35

 Pitéu. S.m. Fam. V. Petisco (FERREIRA, s/a, p. 1096). 
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“fondre sous la dent” e o verso ficou traduzido como “La friandise fondait même 

sous la dent...”. 

 

5. A Namorada 

 

O poema “A namorada”, quinto poema do livro, traz uma pequena história 

sobre um costume: como é que se namorava no passado. Como um tratado, o 

poema descreve o passo-a-passo do namoro datado num tempo remoto, por 

parte de um eu-lírico que se lembra da infância e da descoberta das primeiras 

relações amororosas, mais especificamente “No tempo do onça...” (verso 13), a 

partir do uso do pretérito imperfeito: “Havia um muro alto entre nossas casas” 

(verso 1). Até o sexto verso, as relações lógicas entre as frases são implícitas, 

ou seja, não marcadas por nenhuma conjunção. Isso faz que o eu-lírico 

apresente alguns fatos sobre essa concepção de namoro Um deles é que “Não 

havia email./ O pai era uma onça” (versos 3 e 4). Em seguida, apresenta o 

método utilizado: “A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por/ um 

cordão/ E pinchava a pedra no quintal da casa dela” (versos 5, 6 e 7). E 

apresenta a falha do método também: “Mas por vezes o bilhete enganchava 

nos galhos da/ goiabeira” (versos 10 e 11). A frustração do método 

estabelecido causava no eu-lírico um sentimento que rapidamente se 

deslocava da “glória” (verso 9) à “agonia” (verso 12). Isso porque durante o fim 

da infância e toda a adolescência o ser humano encontra-se numa fase de 

transformação e de formação do sujeito, e a intensidade da qual se munem os 

acontecimentos é bastante dramática e conhecida por todos os que já 

estiveram nessa condição. Além disso, também são conhecidas as reações 

típicas do apaixonado: o frio na barriga, a interpretação de pequenos sinais 

vindos do outro, a ansiedade e até mesmo a euforia.  

O tempo que se estabelece no poema é um tempo não demarcado na 

história, trata-se do tempo da memória. Os “galhos da goiabeira” indicam um 

quintal e um modo de vida caipiras, e a concepção de namoro não poderia 

demonstrar aqui menor inocência, pois, conforme sinaliza ou eu-lírico, trata-se 

de um tempo e de um espaço totalmente deslocados da atualidade e dos 

grandes centros. O impedimento do amor, conforme as referências que vão de 
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Shakespeare a José de Alencar, não é aqui a diferença de classe social entre 

os amantes nem coisa que o valha, mas sim, literalmente, “um muro alto” entre 

suas casas, que lhes impede a comunicação, pois nesse passado ainda não 

havia e-mail. O impecilho desta história de amor é uma releitura moderna, 

menos dramática e bastante bem-humorada das clássicas histórias de amor 

que a literatura ocidental conhece. 

Ao realizarmos a tradução do poema, deparamos com algumas questões 

a serem resolvidas. Destacarei a seguir três delas e suas respectivas soluções. 

A primeira encontra-se no quarto verso: “O pai era uma onça.” Aqui a metáfora 

se dá na medida em que o pai assume as caracteríticas de onça para designar 

a intensidade de sua ferocidade. A relação lógica está implícita na frase, e esse 

tipo de construção é comum na fala e no imaginário popular brasileiro, mas não 

se faz presente no imaginário de um leitor francófono. Por essa razão, 

escolhemos traduzir esse verso como “Le père était un fauve”, a fim de evitar o 

estranhamento que uma tradução literal traria. 

O segundo ponto discutido foi a tradução do sétimo verso: “E pinchava a 

pedra no quintal da casa dela.” O verbo pinchar36 significa o mesmo que lançar, 

jogar, arremessar. Como se trata de um verbo mais utilizado na fala, optamos 

por traduzí-lo como “balancer”, que, no francês popular, significa o mesmo que 

“jeter”, jogar, lançar37. O verso ficou traduzido como: “Et balançait la pierre dans 

le jardin38 de chez elle.” 

 O terceiro ponto, e mais complexo, foi a tradução de último verso: “No 

tempo do onça era assim.” A expressão “no tempo do onça”39, serve, então, 

                                                           
36

 Pinchar 1. Impelir, fazendo saltar ; empurrar ; derrubar. 2. Atirar com ímpeto, lançar com 

força, arremessar, apinchar. (FERREIRA, s/a, p.1086) 
37

 Jeter 1. Envoyer à quelque distance de soi, dans une direction déterminée ou non. 1. Lancer. 

Jeter une balle, une pierre. [...]2. Laisser tomber, faire tomber (qqch) balancer. » (ROBERT, 

1995, p. 1224)
 

 
38

 Aqui foi escolhida a palavra “jardin”, que significa « Terrain, généralement clos, où l‟on cultive 

des végétaux utiles ou d‟agrement [...] Jardin, fruitier, potager. 2. Clos, 1. Fruitier, pépinière, 

potager, verger... » (ROBERT, 1995, p. 1220) O termo mais usado para “quintal” é “potager”, 

mas optamos por harmonizar a sonoridade do verso e o termo mais sonoro dentro da frase era, 

para nós, “jardin”. 
39

 “A frase foi criada para se referir a algo muito antigo. Entre 1725 e 1732, o Rio de Janeiro foi 

governado pelo capitão Luís Vahia Monteiro, apelidado de “Onça”. Por isso, quando os 

cariocas queriam dizer que algo tinha acontecido havia bastante tempo, diziam que aquilo era 

“do tempo do Onça”. Há quem defenda a existência de outro “Onça”. Teria sido um chefe de 

polícia de Pernambuco que também viveu no século XVIII e foi apelidado de Onça pela 
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para designar um tempo deslocado no passado. O tempo do onça é um tempo 

muito remoto, perdido, e, por isso, não datado. Trata-se do tempo das coisas 

ultrapassadas. Sendo assim, pensamos em preservar a expressão popular, 

traduzindo-na por outra expressão popular francesa, e a dificuldade foi 

justamente encontrar uma que se adequasse à proposta da expressão de 

“origem”. Pensamos, então, em algumas possibilidades, como “Ça fait des 

lustres.”; “La nuit des temps.”; “Il y a belles lurettes.”; optamos, por fim,  em 

razão da sonoridade e de se tratar de uma expressão bastante oral, por 

traduzir como “Il y a un bail, c‟était comme ça.”  

 

6. Poema 

Em “Poema”, o sexto dos dezoito poemas que compõem a primeira parte 

do Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001), o eu-lírico vai compondo os 

versos, com aliterações em [p] e assonâncias marcantes em [a], à medida que 

lista aqueles que parecem ser os objetivos máximos da poética de Manoel de 

Barros: “Sobre o nada eu tenho profundidades” (verso 4). Como quem anuncia 

o poema no plano do som, da forma e do sentido, o eu-lírico é ele mesmo 

confundido com poema: “Não tenho conexões com a realidade”, pois a voz da 

poesia é justamente essa e a literatura está em descompromisso com o dito 

Real. A única coisa que é possível saber dentro do terreno do poema já está 

gravada no primeiro e segundo versos: “A poesia está guardada nas palavras – 

é tudo que/ eu sei.” O eu que sabe é o eu-poema, o seu “fado é o de não saber 

quase tudo” (verso 3) e ter “profundidades” (verso 4) sobre o nada.  

E aqui está uma importante questão da tradução desse poema: a palavra 

“fado”. Em francês, é possível encontrar no dicionário o significado para “fado”: 

“FADO [fado] n. m. – 1907; mot port. «destin», lat. Fatum Chant portugais sur 

des poésies populaires sentimentales et dramatiques” (ROBERT, 1995, p. 882). 

Conforme indicado na definição do dicionário Petit Robert, em português a 

palavra possui dois sentidos, o de canto e o de destino. Dentro do poema 

abordado, a polissemia dessa palavra enriquece a versão em português, em 

                                                                                                                                                                          
coragem e pelo temperamento violento. (DUARTE, M. O guia dos curiosos: língua portuguesa. 

São Paulo: Editora Panda, 2003, p. 177-178.) 
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que a frase se desdobra em duas: “meu canto é de não saber...” ou “meu 

destino é o de não saber quase tudo”. Em francês, o mesmo não acontece, 

entretanto, e para não privar o leitor das duas leituras possíveis do poema 

original, resolvemos colocar uma nota explicativa acompanhando o poema, a 

fim de, pelo menos, esclarecer ao leitor não nativo o sentido não revelado à 

primeira vista em sua leitura, além de tentar manter fidelidade ao texto original. 

O humor é parte importante na poesia de Manoel de Barros. Se 

pensarmos no rebaixamento provocado pelas inversões e perturbações de 

valores que suas palavras evocam, num quiasmo, ele inverte o sentido da 

palavra “poderoso”, nos versos 6, 7 e 8, em que diz: “Poderoso para mim não é 

aquele que descobre ouro./ Para mim poderoso é aquele que descobre as/ 

insignificâncias (do mundo e as nossas).” Usando dessa figura de linguagem, o 

eu-lírico-poema acaba por estabelecer a superioridade da “insignificância” 

(palavra esta que nem sequer pode ser encontrada em dicionário) em relação 

ao ouro, metal mais valioso em nossa cultura, símbolo do poder aquisitivo. O 

que a inversão nos apresenta é um reino novo, em que, no espaço da página, 

é possível inverter valores muito enraizados, como a atribuição de valor à 

palavra, objeto cultural que não possui valor de compra, imaterial e que 

pertence a todos, ao contrário do ouro.  

O humor é produzido quando, finalmente, o eu-poema diz que por essa 

sentença o “elogiaram de imbecil” (verso 9), pelo que ficou emocionado e 

chorou. Há, portanto, uma quebra na expectativa quanto aos valores regulares 

atribuídos ao dinheiro no ocidente. O poema, ao contrário dos tratados, das 

gramáticas, da língua enquanto função, não tem medo do ridículo e, sem 

acanhamento, converte “imbecil” em elogio, porque nessa poética, mais vale o 

inútil, o imbecilizado e o criançamento do mundo. Assim, o livro todo apresenta 

as “grandezas do ínfimo”, e entre elas, o poema é ao mesmo tempo matéria-

prima e manufatura. Ao poeta do século XX não cabe mais o status de ser 

artista, a arte não tem utilidade em meio às máquinas, aos bens de consumo e, 

por esse motivo, é inútil e autêntica. 

Sendo assim, o poema não deseja ser a linguagem portadora da 

mensagem, nem tampouco a linguagem objetiva do mundo. Quer ser o 
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contraponto da praticidade. O poema deseja ser a palavra em estado 

selvagem. A poesia, quando emprega uma palavra em estado livre, 

diferentemente da prosa, não direciona os sentidos das construções, mas ao 

contrário, explora a linguagem em estado mais próximo ao original: o 

polissêmico. Enquanto isso, segundo Octavio Paz, na Introdução a O arco e a 

lira (2012): 

A linguagem falada está mais perto da poesia que da prosa; é menos 
reflexiva e mais natural, e por isso é mais fácil ser poeta sem sabê-la 
que prosador. Na prosa a palavra tende a se identificar com um de 
seus possíveis significados, em detrimento dos outros: pão, pão; 
queijo, queijo. Essa operação é de caráter analítico e não se realiza 
sem violência, já que a palavra tem vários significados latentes, é 
determinada potencialidade de direções e sentidos. O poeta, em 
compensação, jamais atenta contra a ambiguidade do vocábulo. No 
poema a linguagem recupera sua originalidade primeira, mutilada 
pela redução que a prosa e a fala cotidiana lhe impõem. A 
reconquista de sua natureza é total e afeta os valores sonoros e 
plásticos tanto quanto os de significado. A palavra, finalmente em 
liberdade, mostra todas as suas vísceras, todos os seus sentidos e 
alusões, como um fruto amadurecido ou como os fogos de artifício no 
momento em que explodem no céu. O poeta põe sua matéria em 
liberdade. O prosador a aprisiona. (PAZ, 2012, p. 29-30) 

 Para ele, na prosa a linguagem é mutilada pela objetividade do que se 

deseja exprimir. Se por um lado a prosa doma a linguagem, a poesia a 

aproxima de seu estado mais primitivo. 

 

7. Tributo a J. G. Rosa 

O poema “Tributo a J. G. Rosa”, sexto poema do TGGI, apresenta um 

diálogo com a linguagem poética de Guimarães Rosa, mais especificamente, a 

partir de uma frase retirada do conto “A menina de lá”40. O conto trata da 

história de Nhinhinha, uma menina de quatro anos de idade que, com a 

limitação de sua fala, inventa frases disparatadas, incompreendidas pelos 

adultos. As frases ditas por Nhinhinha são a própria poesia e sua figura de 

criança, uma espécie de encarnação da linguagem “de lá”, feita, muitas vezes, 

de silêncio: “e não se fazia notada, a não ser pela perfeita calma, imobilidade e 

silêncios” (p. 20). Ela inventa, numa fusão de elementos, uma linguagem 

alternativa à realidade vigente. Diz, por exemplo: “Alturas de urubuir” (p. 21), ou 
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  ROSA, J. G. Primeiras Estórias. 4.
 
ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1968. 
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então “Tatu não vê a lua” (p. 20), “Eeu? Tou fazendo saudade” (p. 21). A frase 

de onde surge o poema em questão é uma observação de Nhinhinha: “Aí, 

observou: –  „O passarinho desapareceu de cantar...‟ De fato, o passarinho 

estava cantando, e, no escorregar do tempo, eu pensava que não estivesse 

ouvindo; agora, êle se interrompera” (p. 21). No poema, “Passarinho parou de 

cantar” é uma informação, enquanto “Passarinho desapareceu de cantar” é um 

verso de Guimarães Rosa. A oposição colocada pelo eu-lírico é a informação x 

o lirismo. Trata-se de uma reflexão sobre as funções da linguagem, que no 

caso de Guimarães Rosa sempre recairá sobre a função poética. No texto, 

Nhinhinha é considerada santa, pois, quando diz suas poeticidades, a realidade 

se ajusta à sua premonição: ela é a figura do poeta, da pureza, e até mesmo 

do divino. Trata-se da conexão entre a língua de Deus e a língua dos homens 

ou do que mencionou a poeta Matilde Campilho: “atravessar o gramado de 

Deus em bicicleta”41. E, para dizer mais, essa linguagem é capaz de 

transformar a realidade em torno da personagem.  

O eu-lírico diz, nos versos 5 e 6, que “Desapareceu de cantar é uma 

graça verbal/ Poesia é uma graça verbal.” Ao indicar que “desapareceu de 

cantar” é poesia e, portanto, é “graça verbal”, ele explora ao menos três 

sentidos da palavra “graça”42: o de brincadeira, o de dádiva e o de beleza, 

sendo que poesia passa então a assumir os valores de brincadeira, dádiva e 

beleza simultaneamente. Em francês, não foi possível manter os três sentidos 

principais de “graça” por meio da palavra “grâce”43, somente os de dádiva e de 

beleza. Por isso adicionamos nota à tradução, explicando que “graça”, em 

português, possui o sentido de “plaisanterie”. O poema defende a tese da 

poesia como elo entre o homem e o divino, bem como o conto de Guimarães 

                                                           
41

 Referência ao poema “Fevereiro”, da poeta contemporânea portuguesa Matilde Campilho. 

Embora não componha a versão brasileira de seu primeiro livro “Jóquei” (2014), está disponível 

na versão portuguesa do livro. Pode ser encontrada a declamação pela própria poeta, em seu 

canal do YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VasLnEWnAxY>. 

Acesso em: 22/06/17 às 18h12.  
42

 Graça 1. Favor dispensado ou recebido; mercê, benefício, dádiva. 2. Benevolência, estima, 

boa vontade. [...] 9. Dom ou virtude especial concedido por Deus como meio de salvação ou 

santificação (FERREIRA, s/a, p. 695). 
43

 Grâce “aide de Dieu” 1. Ce qu‟on acorde à qqn pour lui être agréable, sans que cela soit dû. 

[...] III. Charme, agrément (des formes, des mouvements...) attrait. (p. 1035). 

https://www.youtube.com/watch?v=VasLnEWnAxY
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Rosa também abre espaço, ainda que menos explicitamente, para a mesma 

ideia: a palavra como instrumento divinizante da fala do homem. 

 

8. O Vidente 

O poema “O vidente” pode ser dividido em três partes que se 

complementam. Nele, o eu-lírico conta a história de um menino que, passo-a-

passo, vai redescobrindo o mundo à sua volta e contando sobre suas 

descobertas para as outras crianças, aqui representadas pela palavra “turma”. 

As outras crianças questionam suas afirmações, mas o menino continua 

convicto dessa nova experiência. A primeira parte do poema contempla os 

quatro primeiros versos, com aliterações principalmente em [t] e [p]: 

Primeiro o menino viu uma estrela pousada nas 
pétalas da noite 
E foi contar para a turma. 
A turma falou que o menino zoroava. 
 

Os dois primeiros versos do poema constroem uma imagem poética, que 

consiste na visão do menino. Partindo indicado pelo título, trata-se, por um 

lado, de uma premonição, uma visão do futuro, e por outro, de uma construção 

imagética e poética, pois “pousa uma estrela” (verso1) nas “pétalas da noite” 

(verso 2) – o poeta isola o segundo verso, por meio de um recurso conhecido 

como “enjambement”, a fim de que se contemple a potência poética desta 

visão. As aliterações em [p] e [t], presentes neste trecho e em todo o poema, 

aproximam as figuras do vidente e do poeta. O primeiro aparece claramente no 

título, enquanto o segundo está implícito na própria forma, na construção das 

imagens, na maneira como o eu-lírico compõe sua história, no uso da 

linguagem. Nos versos 3 e 4, a turma duvida da sanidade do menino dizendo 

que ele “zoroava”, isto é, na linguagem popular, que ele delirava. 

A segunda parte, composta pelos versos de 5 a 9, traz uma outra visão: 

“o dia parado em cima de uma lata” (versos 5 e 6), o que, fazendo uso de um 

paralelismo semântico, aproxima-se da ideia seguinte, “Igual que um pássaro 

pousado sobre uma pedra” (verso 7). Esta imagem, usada para ilustrar a 

primeira ideia, faz que se estabeleça uma equivalência entre “dia” e “pássaro”. 
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Esses dois conceitos não são equivalentes dentro da linguagem comum. Trata-

se de objetos pertencentes a naturezas distintas: o primeiro, “dia”, é um 

conceito abstrato e o segundo, “pássaro”, pode ser encontrado no mundo real e 

palpável. Ao formar uma simetria entre essas duas imagens, o menino coloca 

em xeque o real e o abstrato, e mostra que no espaço da poesia essa 

equivalência se torna possível, reafirmando, ainda, o papel da poesia em meio 

ao que, aqui, representa a “turma”. Além disso, o menino avança: “Dava a 

impressão que a lata amparava o dia” (verso 8). Nesse verso, o menino inverte 

a grandeza contida na palavra “dia”, que em sua abstração, comporta a 

amplitude, a duração de um ciclo solar e lunar, as vinte e quatro horas do dia, a 

claridade e a escuridão, enquanto a “lata”, um objeto real, tátil, está 

possivelmente descartado num canto qualquer da rua, sem valor. Este objeto 

menor, de segunda ordem, é, na poesia, capaz de amparar o dia. A “turma”, 

representação do olhar viciado pelo cotidiano, da monossemia da língua, da 

função referencial da linguagem, caçoa mais uma vez da visão do menino-

poeta. 

Na terceira parte, finalmente, o menino alcança o desprendimento total do 

mundo prático e começa a “apertar parafuso no vento”, enquanto a turma, polo 

oposto ao da linguagem poética, questiona: “Mas como você pode apertar 

parafuso/ no vento/ Se o vento nem tem organismo” (versos 11-13).  O ato 

de apertar parafuso no vento é a metáfora do poeta que se descobriu. Trata-se 

de um fazer inútil diante do olhar da “turma”. O vento é uma movimentação do 

ar, e o ar não é palpável, não é possível agarrá-lo, nem tampouco vê-lo, mas, 

ainda assim, o ar é um elemento vital e é possível senti-lo em sua agitação. 

Assim, traça-se um paralelo: ser poeta, trabalhar com os elementos da língua, 

é como manusear o vento. O menino, sendo um vidente, é capaz de enxergar a 

poesia como quem enxerga o vento e se atreve a apertar parafusos nele. Por 

isso, o menino passa a ter, nessa terceira parte, convicção sobre seu ato. Não 

mais tem “impressão” (verso 8) de que a lata ampara o dia, mas “afirma” (verso 

14) que o vento possui organismo e continua seu trabalho de apertar parafuso 

no vento, como um ato de resistência.  
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Berta Waldman, em seu texto “Poesia ao rés do chão”, que serve como 

introdução à Gramática expositiva do chão (poesia quase toda) (1990)44, 

defende que a poética de Manoel de Barros se volta ao rasteiro e se posiciona 

contrariamente à cidade, para ceder lugar à natureza e ao sonho. Para ela, a 

motivação do poeta é a de construir por meio da linguagem um universo único, 

partindo sempre da terra fértil da infância, da oralidade, das construções que 

desafiam as normas. Para Waldman, há um protesto diluído no discurso do 

poeta, isso porque ele elege a pobreza, os andarilhos, os objetos sem valor 

para o corpo do poema: 

  

A eleição da pobreza, dos objetos que não têm valor de troca, dos 
homens desligados da produção (loucos, andarilhos, vagabundos, 
idiotas de estrada), formam um conjunto residual que é a sobra da 
sociedade capitalista; o que ela põe de lado, o poeta incorpora, 
trocando os sinais. (1990, p. 26) 
 

No poema “O vidente”, o menino-poeta posiciona-se em defesa de sua 

visão, de modo a causar uma inversão quanto às imagens, aos valores e 

também quanto à linguagem de uso comum. 

Durante o processo de análise e tradução deste poema, foi inevitável sua 

associação com a carta que Rimbaud escreveu a Paul Demeny, poeta francês 

a quem confiou seus manuscritos e com quem discute a poesia ocidental, 

dizendo: “Il faut être voyant” (É preciso ser vidente.), a fim de propor uma 

revolução dentro da poesia francesa. As cartas em que Rimbaud concebe tais 

críticas ficaram conhecidas como “Lettres du voyant” (Cartas do vidente). A 

primeira delas data de 13 de maio de 1871 e foi endereçada a Georges 

Izambard, a segunda, data de 15 de maio do mesmo ano e foi endereçada ao 

poeta Paul Demeny. É inegável, a partir de poemas como “O vidente”, a 

admiração de Manoel de Barros pelo poeta francês. Outras alusões ao autor de 

“Une saison en enfer” (1873) podem ser encontradas em sua obra. Por esse 

motivo, talvez a tradução desse poema ganhe uma nova dimensão, ainda mais 

clara, para o possível leitor francófono, mais familiarizado com tal referência, 

que faz parte do cânone francês. 

                                                           
44

 WALDMAN, Berta. A poesia ao rés do chão. In: BARROS, Manoel de. Gramática expositiva 

do chão: poesia quase toda. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1990, p. 11-32. 
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“Le voyant”, no entanto, apresentou certos desafios durante sua tradução. 

O primeiro deles, que julgamos importante citar foi a tradução da palavra 

“turma”, presente nos versos 3, 4 e 9. Conforme explicitamos acima, a palavra 

“turma”, num primeiro momento, significa o mesmo que “as outras crianças”, 

provavelmente da mesma idade do menino-vidente, mas numa segunda leitura, 

carrega-se de maior significado, representando as ideias que farão oposição às 

visões do menino. A princípio, julgamos interessante traduzir o termo por “la 

bande”, como um grupo de outros meninos. Em francês, entretanto, o termo “la 

bande” possui uma conotação negativa, que não seria interessante empregar, 

pois o poema não opõe bem e mal, e sim, maneiras distintas de se encarar o 

mundo e a linguagem. Dessa forma, optamos por manter o termo “les gamins”, 

que não atribui juízo de valor semelhante ao de “la bande”, mas mantém o 

sentido de “garotos” ou “meninos” comuns. 

As marcas de oralidade são um dos desafios mais consideráveis dessa 

tradução. Neste poema, há, ao menos, dois que podemos citar: “A turma falou 

que o menino zoroava” (verso 4) e “Igual que um pássaro pousado sobre uma 

pedra” (verso 7). Os termos “zoroava” e “Igual que” marcam a incorporação do 

registro oral da língua dentro do discurso poético. Esse fato, obviamente, não é 

acidental dentro do poema, mas envolve uma série de propósitos. O primeiro 

deles, podemos dizer que se trata de compor a fala da criança. No poema, o 

menino não possui voz ativa, mas, ao adotar a fala popular, o eu-lírico se põe 

próximo do menino e também da turma. Num outro plano de análise, podemos 

dizer que tal recurso, muito recorrente dentro da poética barriana, tem origem 

fincada nas características da literatura moderna no Ocidente, à qual a obra de 

Manoel de Barros  pertence e faz referência, ao aludir à poesia de Rimbaud, e 

mais que isso, ao seu projeto poético. Na segunda “Carta do Vidente”, 

endereçada a Paul Demeny, o poeta propõe uma revolução na poesia francesa 

da época, chegando a negar os poetas românticos e a dizer que é preciso 

encontrar uma língua universal para a poesia. Em certa altura da carta, 

Rimbaud diz sobre o papel do poeta: “Ele é responsável pela humanidade, 

pelos animais mesmo; ele deverá fazer sentir, palpar, escutar suas invenções. 

Se aquilo que ele traz do lado de lá tem forma, ele dá a forma; se for disforme, 
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ele dá a disformidade. Encontrar uma língua” 45. Ao traduzirmos “zoroava”, 

tentamos encontrar um verbo equivalente primeiro em português e depois em 

francês, já que “zoroar” não é um verbo presente na norma culta da língua 

portuguesa e não encontramos palavra do registro popular do francês que 

pudesse dialogar semântica e sonoramente com a palavra empregada no 

original. Sendo assim, optamos por utilizar o verbo “délirer”, que acreditamos 

servir ao objetivo semântico do verso e também retoma o som de [R], embora, 

em francês, os sons de R sejam guturais e em português, o som de R aqui 

presente seja intervocálico. Além de guardar o som da letra R, mesmo que 

sofrendo as alterações de uma língua e outra, o uso do verbo “délirer” alude à 

própria obra de Manoel de Barros, quando no Livro das Ignorãças (1993), na 

primeira parte do livro, chamada “Uma didática da invenção”, o eu-lírico diz:  

VII 
 
No descomeço era o verbo. 
Só depois é que veio o delírio do verbo. 
O delírio do verbo estava no começo, lá onde a  
criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 
A criança não sabe que o verbo escutar não funciona 
para cor, mas para som, 
Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 
E pois. 
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer  
nascimentos –  
O verbo tem que pegar delírio. (BARROS, 1993, p. 301) 

 

No livro mencionado, quarto poema, o poeta também menciona um 

“Tratado das Grandezas do Ínfimo”, que provavelmente daria origem ao título 

do objeto deste estudo.  

Outros desafios foram, por exemplo, no sétimo verso, a tradução da 

expressão “Igual que...”, que marca a oralidade do poema e também aproxima 

a linguagem da fala infantil. Nesse caso, prezamos por manter o sentido, pois a 

sonoridade está calcada sobre a repetição de [p]: “Igual que um pássaro 

pousado sobre uma pedra.”. E esta aliteração pôde ser mantida em francês 

com uma pequena alteração: “Pareil qu‟un petit oiseau posé sur une pierre.”, 

                                                           
45

 “Il est chargé de l'humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper, écouter ses 

inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme ; si c'est informe, il donne de 

l'informe. Trouver une langue.” (Tradução da autora). 
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assim, escolhemos traduzir “pássaro” pelo equivalente a “passarinho”, ou seja, 

“petit oiseau”, a fim de preservar a sonoridade. 

 

9. O Urubuzeiro 

O poema “O Urubuzeiro” conta os acontecimentos da vida de Sabastião. 

O eu-lírico já adulto relembra a história do amigo que, ainda criança, perdera as 

duas pernas ao mergulhar contra uma pedra na Cacimba da Saúde. Os 

indícios de que isso aconteceu num tempo remoto, em que eram crianças, 

estão, inclusive, no uso do nome “Sabastião” em vez de “Sebastião”, como 

uma pronúncia alterada pela dificuldade em dizer certas palavras, característica 

própria da primeira infância. 

O poema pode ser dividido em três momentos: o tempo da infância 

(versos 1 a 3), quarenta anos mais tarde, quando assume a função de 

“urubuzeiro” (versos 4 a 17), e, finalmente, “um dia”, quando foi pego falando 

com os urubus (versos 18 a 29). Podemos considerar os três momentos de 

Sabastião como um paralelo à ascensão do homem dito comum ao seu estado 

de poeta. No famoso poema “L‟albatros” de Baudelaire, o poeta é comparado 

ao albatroz, que voando no céu é capaz de expressar sua total beleza, mas 

posto no chão torna-se feio, desajeitado e motivo de piada entre os “homens 

comuns”. Isto porque o chão, metaforicamente, não é seu lugar. O poeta, para 

Baudelaire e sua geração, ocupa um espaço sublime:  

L'albatros 
 
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. 
 
A peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d'eux. 
 
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! 
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! 
L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait! 
 
Le Poète est semblable au prince des nuées 
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Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher

46
 

 O poeta na figura do urubuzeiro é comparado ao louco, ao ridículo, 

àquele capaz de falar a língua das aves carniceiras, sem nenhum esplendor. 

Ao contrário da figura presente no “Albatroz”, o poeta moderno percorreu um 

caminho cada vez mais calcado nos detritos de si mesmo e do mundo. Dessa 

forma, o poeta deixa de ser aquele que voa, mas alcança o elo perdido entre o 

homem e a natureza por um outro viés. Neste poema é ele quem aprende a 

língua dos urubus e não o contrário. Os homens continuam rindo de seu dom, 

mas, como um louco, ele parece alheio ao julgamento dos olhos “razoáveis”: 

“As coisas não querem mais ser vistas por pessoas/ razoáveis: Elas desejam 

ser olhadas de azul...” (BARROS, 1993, p. 302).47 

O título do poema trouxe uma questão importante para a tradução. De um 

lado, tínhamos à disposição na língua francesa a palavra “vautour”48, de outro, 

o termo “urubu”49, que também consta em dicionário e é ainda mais específico 
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 O albatroz 
 
Às vezes, por prazer, os homens de equipagem 
Pegam um albatroz, enorme ave marinha, 
Que segue, companheiro indolente de viagem, 
O navio que sobre os abismos caminha. 
 
Mal o põem no convés por sobre as pranchas rasas, 
Esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado, 
Deixa doridamente as grandes e alvas asas 
Como remos cair e arrastar-se a seu lado.  
 
Que sem graça é o viajor alado sem seu nimbo! 
Ave tão bela, como está cômica e feia! 
Um o irrita chegando ao seu bico um cachimbo,  
Outro põe-se a imitar o enfermo que coxeia! 
 
O poeta é semelhante ao príncipe da altura 
Que busca a tempestade e ri da flecha no ar; 
Exilado no chão, em meio à corja impura, 
A asa de gigante impedem-no de andar. 
 

BAUDELAIRE, C. "O albatroz". Tradução de Guilherme de Almeida. In: MAGALHÃES JÚNIOR, 

R. Antologia de poetas franceses do século XV ao século XX. Rio de Janeiro: Gráfica Tupy, 

1950. 
47

 Trecho retirado do poema XIII, contido no Livro das ignorãças (1993). 
48

 Vautour 1. Oiseau rapace, de grande taille, au bec crochu, à la tête et au cou dénudés, qui se 

nourrit de charognes et de détritus. Charognard, condor, griffon, gypaète, percnoptère 

(ROBERT, 1995, p. 2363). 
49

 Urubu Vautour de petite taille, répandu à l‟Amérique tropicale (ROBERT, 2000 p. 2346). 
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em relação ao outro. Sendo assim, a questão era justamente escolher entre um 

termo que designasse uma ave do imaginário geral ou pontualmente a ave à 

qual o poema se refere. Por questões de sonoridade, escolhemos manter a 

palavra “urubu” e adaptá-la ao título, criando um neologismo, bem como no 

poema original: “L‟Urubusier” (O Urubuzeiro). 

No primeiro momento do poema, os versos 1 e 2 indicam uma frase típica 

da linguagem oral: “estourou a infância dele e mais duas pernas”. Ao usar o 

verbo “estourar”, o eu-lírico propõe pelo menos duas acepções da palavra, 

sendo a mais evidente e popular a de “arrebentar-se”50, podendo ser 

interpretada, a seguir, com o sentido de “inauguração”, algo que estoura é algo 

que aparece repentinamente. Sua associação com a ideia de infância confirma 

a imagem construída pelo segundo sentido colocado em evidência, pois esse 

momento da vida é o da descoberta do mundo e de si mesmo. Sendo assim, 

“mais duas pernas” é, no poema, apenas uma consequência de uma infância já 

comprometida. O verbo “estourar” possui alguns sinônimos bem mais literais 

em francês51, e foi por essa razão que decidimos traduzi-lo como “se casser”52, 

de modo que o verso foi traduzido como: “Mon ami Sabastião s‟est cassé 

l‟enfance et les/ deux jambes...”. Outro ponto de longa reflexão foi o de decidir 

se manteríamos o original “Sabastião” ou adaptaríamos o nome próprio para 

um correspondente francês também levemente alterado para produzir o efeito 

de fala da criança: “Sabastien”. A princípio, traduzir também o nome próprio 

pareceu razoável, já que o sufixo “ão” não é facilmente reconhecido nem 

pronunciado pelo nativo de língua francesa, de modo que “Sabastien” produz 

um som nasalado mais próximo do original e também de como seria uma 

leitura real do poema. No entanto, o conflito se aprofundou quando deparamos 

com a mesma dúvida quanto ao nome próprio do lugar: “Cacimba da Saúde”. 

                                                           
50

 “Estourar 1. Dar estouro; rebentar com estrondo; explodir, ribombar. [...] 2. Soar com 

estrépito. 3. Fazer-se em pedaços; rebentar. 4. Latejar de dor, estalar.  Pop. Arrebentar-se, 

machucar-se. “ (FERREIRA, s/a, p. 584) Por se tratar da assimilação da linguagem oral, 

interpretamos o verso a partir de sua acepção mais popular, a de arrebentar-se. 
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 Como “claquer” ou “éclater”, por exemplo. 
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 Casser [...] 2.Disjoindre l‟articulation ou rompre l‟os de ( um membre, le nez, etc.) Le coup lui 

a cassé le bras. Il lui a cassé trois dents d’un coup de poing. Il s’est cassé la jambe en faisant 

du ski. fracturer (ROBERT, 1995, p.316-317). 
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Tivemos, então, de optar entre traduzir ambos ou nenhum dos dois nomes 

próprios, sendo que ficamos com a segunda opção. 

No segundo momento, se podemos assim dizer, o poema apresenta a 

história que mudaria a vida de Sabastião, um homem acometido pela infância e 

pela deformidade que ela causou, inclusive, quanto à proposta poética, se 

tomarmos a deformidade em sua origem como desvio da forma. Em dado 

momento, quarenta anos adiante de seu acidente, Sabastião, ao pedir emprego 

ao patrão, assume a função de “urubuzeiro”, função esta de espantar urubus. 

Como símbolo da oposição entre a função e a disfunção, temos o embate entre 

o “patrão” (razão, linguagem funcional, detentor do capital e dos meios de 

produção) versus o “urubuzeiro” (delírio, linguagem oral/poética/onírica, homem 

sem função). Nesse duelo, o urubuzeiro, tido como louco, inverte sua função e 

oferece o deleite aos urubus que, inicialmente, deveria espantar. Assim como 

um Peter Pan, dá à massa o biscoito fino que se fabrica, sonho de toda a 

Poesia: na contrariedade do mister, oferecer aquilo que o sistema retém, a 

linguagem que transborda, o homem e a língua em função de não cumprir.  

Neste trecho, destacaremos a tradução do sexto verso: “E deu o barranco 

de uma charqueada.” Sendo a “charqueada” um “estabelecimento onde se 

charqueia a carne; saladeiro, tablada.” , segundo a definição do Novo 

Dicionário Aurélio (s/a, p. 315), Sabastião teria topado com o barranco do lugar 

e escalado para pedir um emprego ao patrão. Como se trata de um trecho 

bastante oral, a dificuldade na tradução aumentou, sobretudo com a expressão 

“deu o barranco”, que até mesmo em português causa estranhamento, pois 

traz uma linguagem extremamente informal. Interpretamos como um 

acontecimento totalmente inesperado, como algo que surge, e, por essa razão, 

utilizamos em francês o verbo “surgir”53. Sendo assim, traduzimos o trecho 

como: “Et a surgi le talus d‟un séchoir”. 

A ascensão do homem comum ao estado de poeta só se completa 

quando a inutilidade de Sabastião alcança a plenitude: compreende desde a 

deformidade do nome até a inauguração de um elo entre os animais e o ser, a 

                                                           
53

 Surgir 1. Apparaître ou naître brusquement em s‟élevant, en sortant de. Jaillir. [...] Se montrer 

montrer brusquement. (ROBERT, 1995, p. 2179) 
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partir da língua incompreensível compartilhada com os urubus que deveria 

espantar, razão pela qual é mandado ao manicômio. Aqui, entre as palavras 

“asile” e “hospice”, preferimos a segunda opção. Nem mesmo o lugar em que a 

insanidade é acolhida foi capaz de entender o que dizia Sabastião, porque sua 

língua é a própria poesia, e no mundo ordinário ela não tem vez. Nessa terceira 

parte, a maior dificuldade de tradução talvez tenha sido encontrada nos versos 

21 e 22: “fizessem farra nas carnes/ Os urubus faziam farra e conversavam em 

estrangeiro...”. Primeiramente pensamos na expressão “faire la fête”, mas seu 

uso comprometeria o sentido do verso, pois seu sentido não alcança, como em 

português, o de esbanjar-se. Sendo assim, encontramos como solução traduzi-

lo por “se régaler avec”, o mesmo que “regalar-se”, comumente usado no 

português: “Les urubus se régalaient et conversaient en langue étrangère.” No 

verso 27, em razão de tentar chegar a um sentido ainda mais próximo, fizemos 

uma pequena modificação posterior à primeira versão da tradução: Em vez de 

“de façon que”, preferimos empregar “si bien que” (de tal modo que/ de tal 

forma que). O verso ficou, então: “À l‟hospice personne ne comprenait la 

langue de/ Sabastião/ si bien que Sabastião est sorti de son état normal”. 

10.  A Pedra 

Ao analisarmos os poemas contidos no Tratado geral das grandezas do 

ínfimo (2001), constatamos um movimento como o de quem procura narrar a 

história de um mundo natural a partir do ponto de vista da Natureza ou dos que 

mais se aproximam dela. Falamos em aproximação apenas, pois a visão do 

homem ocidental separa o humano do natural como se um estivesse apartado 

do outro por meio da razão. Admitindo essa diferença, são eles, os animais, as 

plantas, os minerais e também as pessoas marginalizadas, retratadas aqui, em 

figuras como a do alter-ego Bernardo da Mata: “Bernardo já estava uma árvore 

quando/ eu o conheci./ Passarinhos já construíam casas na palha/ do seu 
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chapéu.”54 Nota-se em toda a sua obra um esforço para reestabelecer o elo 

perdido entre o Homem e a Natureza. Para Walquíria Gonçalves Béda55: 

Através da representação das imagens construídas pelo poeta, 
podemos afirmar que uma temática constante na poesia barriana é a 
de enaltecer os seres e objetos rejeitados pela sociedade. Barros 
utiliza como material de sua linguagem todo tipo de destroços, a 
matéria rejeitada pela sociedade e o homem inútil. Sua poesia elege 
os loucos, as crianças, os bêbados, os seres e coisas que a 
sociedade marginaliza. (2007, p. 94) 

  Se observarmos o poema “A Pedra”, nono poema da primeira parte do 

livro, vemos o eu-lírico transformado em pedra, “jazendo no chão” (verso 2) 

junto aos lagartos, às borboletas e aos musgos. Quem nos fala é a pedra não 

totalmente antropomorfizada, mas aquela que, dotada de sentidos, é capaz de 

perceber o ambiente em torno de si. Essa representação da pedra não busca 

deixar de lado sua origem mineral, mas dentro de sua própria experiência, de 

sua forma e de sua posição diante do mundo, faz que fale a língua 

compartilhada pelo homem. A pedra é a voz ativa, que enumera as vantagens 

de enxergar sob a sua perspectiva e, sobretudo, encontra-se num estado de 

comunhão total com todos os seres viventes. Isso é percebido na medida em 

que homem (leitor) e pedra (eu-lírico) comunicam-se, e, por meio do uso da voz 

em primeira pessoa, não se sabe ao certo quem assumiu a forma de quem, 

nem tampouco qual a origem dessa língua. Há, portanto, uma comunhão 

também no âmbito da linguagem, que caminha, possivelmente, para uma 

língua-pangeia, aquela que seria própria da origem das coisas e que é a língua 

universal da poesia. 

Em Os filhos do barro (2014), Octavio Paz diz que a poesia moderna 

deseja reestabelecer um tempo primordial, encontrado fora da história 

diacrônica, como a conhecemos hoje. Para ele, esse também é o objetivo 

revolucionário da modernidade em geral e é por isso que em nosso tempo a 

esperança no futuro, herança cristã, nos move até um passado remoto, ao 

tempo adâmico da poesia:  
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 Trecho retirado do poema “Bernardo”, contido no livro infanto-juvenil O fazedor de 
amanhecer (2001). 
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 BÉDA, Walquíria Gonçalves. A construção poética de si mesmo: Manoel de Barros e a 

Autobiografia. 2007. Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista, Assis, 2007, pp. 61-

128. 
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A poesia moderna afirma que é a voz de um princípio anterior à 
história, a revelação de uma palavra original de fundação. A poesia é 
a linguagem original da sociedade – paixão e sensibilidade – e por 
isso mesmo é a verdadeira linguagem de todas as revelações e 
revoluções. Esse princípio é social, revolucionário: regresso ao pacto 
do começo, de antes da desigualdade; esse princípio é individual e 
diz respeito a cada homem e a cada mulher: reconquista da inocência 
original. Dupla oposição, à modernidade e ao cristianismo, que é uma 
dupla confirmação tanto do tempo histórico da modernidade 
(revolução) como do tempo mítico do cristianismo (inocência original). 
Num extremo, o tema da instauração de outra sociedade é um tema 
revolucionário que insere no futuro o tempo do começo; no outro 
extremo, o tema da restauração da inocência original é um tema 
religioso que insere o futuro cristão num passado anterior à Queda. A 
história da poesia moderna é a história das oscilações entre dois 
extremos: a tentação revolucionária e a tentação religiosa. (PAZ, 
2014, p. 45) 

Assim, para o autor, sendo o poema um ato que desvenda a máquina do 

mundo, faz que revelação e revolução andem lado a lado. 

Parece próprio da poesia moderna o movimento de reaproximação do 

Homem e da Natureza, como quem tenta uma reconciliação. Essa ideia de 

reintegração tem início junto com ideia de modernidade, mas pode-se dizer, 

que esse pensamento foi cultivado com ainda mais força durante o século XIX 

em países como a França, que, influenciados pela moda do “japonismo”, 

incorporaram muitos princípios da filosofia Zen na maneira de pensar a arte. 

Poetas como Rimbaud e Baudelaire, que também defenderam essa 

aproximação, acabaram por exercer forte influência sobre a poesia produzida 

aqui no Brasil, e, portanto, também contribuíram para a perpetuação da ideia 

da poesia como um elo entre o Homem e o Mundo. Essa influência foi maior ou 

menor dependendo da proposta do poeta, seja na poesia sublime do século 

XIX ou na poesia moderna do século XX. Em Manoel de Barros, é possível 

dizer que ela se manifesta na medida em que o poeta parte numa jornada em 

busca da origem de si mesmo, do ser primeiro, da criança, da poesia primordial 

e da própria origem da linguagem. Há uma tese impressa em seu projeto 

poético, aquela de que a poesia é a busca do momento da comunhão. Se para 

a poesia sublime, o momento de total comunhão se dava por meio do 

rebuscamento, da fala de um poeta porta-voz da divindade, e que, portanto, 

precisava expressar-se através de uma linguagem à altura, na poesia de 

Manoel de Barros, a iluminação acontece na humildade dos seres e da 

linguagem sem ornamentos, mas, ainda assim, poeticamente requintada.  Na 
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modernidade o poeta é visto como um porta-voz do conhecimento universal, da 

música das esferas, ou como o que Octavio Paz chamou de “decifrador”:  

Cada poema é uma leitura da realidade; essa leitura é uma tradução; 
essa tradução é uma escrita: um voltar a cifrar a realidade que se 
decifra. O poema é um duplo do universo: uma escrita secreta, um 
espaço coberto de hieróglifos. Escrever um poema é decifrar o 
universo para poder cifrá-lo de novo. (PAZ, 2012, p. 79) 

O momento de comunhão total, nesse livro, acontece somente no poema 

“Pedra”. Para Octavio Paz, a poesia e a religião possuem uma origem comum, 

mas enquanto as religiões, sobretudo as ocidentais, abrem mão da vida 

presente em prol da vida eterna, a poesia traz à tona essa vida, e sua 

transcendência é a totalidade diante do agora. Sendo a revelação do instante, 

a poesia é também a revelação do ser: 

A revelação não descobre algo externo, que estava ali, alheio: o ato 
de descobrir implica a criação do que vai ser descoberto, o nosso 
próprio ser. E nesse sentido pode-se dizer, sem temor de cair em 
contradição, que o poeta cria o ser. Porque o ser não é algo dado, no 
qual se apoia o nosso existir, mas algo que se faz. O ser não pode se 
apoiar em nada, porque o nada é o seu fundamento. Então, não há 
outro recurso senão captar a si mesmo, criar-se a cada instante. O 
nosso ser só consiste em uma possibilidade de ser. Só resta ao ser o 
ser-se. (PAZ, 2012, p. 161) 

O retorno à natureza do homem e da linguagem é, aqui, um retorno a si 

mesmo.  Enquanto pedra, o eu-lírico descreve o que percebe e, então, compõe 

o poema, com a visão de quem recebe os estímulos do mundo e os sente e 

revela num pacto indissolúvel entre as criaturas. Nesse aspecto, pode ser 

considerado um símbolo do que prevê o projeto poético de Manoel de Barros: a 

par dos princípios da poesia moderna, deseja trazer a revelação poética do 

mundo, reestabelecer o diálogo com o mundo natural, e, sobretudo, ser a 

linguagem debruçada sobre a própria linguagem. 

Para Huizinga56, a formação e a essência das representações míticas e 

místicas partem de um processo de personificação. Segundo ele, “a 

representação em forma humana de coisas incorpóreas ou inanimadas é a 

essência de toda formação mítica e de quase toda a poesia” (2007, p. 151). 
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Isso porque, como já é sabido, a poesia surge em um contexto não dissociado 

do ritual, da invocação religiosa e, portanto, ela mesma personifica os sentidos 

humanos, dando forma àquilo que não se pode representar de outra maneira. 

Nesse poema o eu-lírico serve-se do processo inverso, e tenta personificar-se 

não na espécie de maior esplendor na natureza, mas na banalidade de uma 

pedra. “Pedra sendo/ eu tenho gosto de jazer no chão” (versos 1 e 2). Trata-se 

aqui do jogo da representação. Na poesia o eu pode ser pedra e, nesse 

momento mágico de total participação, esse eu assume as propriedades de 

pedra e vice-versa. Trata-se de um momento de totalidade e essa comunhão é 

divinizante e poetizante ao mesmo tempo. Propõe o retorno à origem que a 

pedra manifesta e, portanto, ao mito, ao rito em que há participação de um ser 

no outro, num processo ontológico. Sendo assim, o eu-lírico, consciente dessa 

espécie de personificação,  põe-se “louvoso” e lista uma série de supostos 

“privilégios” de transformar-se em pedra: “a – eu irrito o silêncio dos insetos/ b – 

Sou batido de luar nas solitudes./ c – tomo banho de orvalho de manhã./ d – E 

o sol me cumprimenta por primeiro” (versos 10 a 13). Todas essas vantagens 

só poderiam ser válidas para o mundo da poesia e do jogo. Para exprimir 

tamanha riqueza, o eu-lírico faz uso até mesmo de palavras e imagens mais 

requintadas como “solitudes” e “orvalho” (versos 11 e 12), mas sem perder de 

vista a simplicidade que a oralidade pode oferecer: “o sol me cumprimenta por 

primeiro” (versos 13). Vejamos agora algumas considerações acerca da 

tradução desse mesmo poema para a língua francesa. 

A PEDRA 
 
Pedra sendo 
Eu tenho gosto de jazer no chão. 
Só privo com lagarto e borboletas. 
Certas conchas se abrigam em mim. 

De meus   interstícios crescem musgos. 
Passarinhos me usam para afiar seus bicos. 
Às vezes uma garça me ocupa de dia. 
Fico louvoso. 
Há outros privilégios de ser pedra: 
a – Eu irrito o silêncio dos insetos. 
b – Sou batido de luar nas solitudes. 
c – Tomo banho de orvalho de manhã. 
d – E o sol me cumprimenta por primeiro. 
 

     LA PIERRE 
 
Pierre étant 
J‟ai le plaisir de gésir par terre. 
Je fréquente seulement des lézards et des papillons. 
Certains coquillages s‟abritent en moi. 
De mes insterstices poussent des mousses. 
Petits oiseaux m‟utilisent pour aiguiser leurs becs. 
Dès fois un héron m‟occupe de jour. 
Je suis louangeur. 
Il y a d‟autres privilèges d‟être pierre : 
a – J‟irrite les silence des insectes. 
b – Je suis érodé par la lune dans les solitudes. 
c – Je prends un bain de rosée le matin. 
d – Et le soleil me salue d‟abord. 
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O poema “A Pedra” foi um dos textos escolhidos pela premiada tradutora 

Idra Novey para compor a coletânea Birds for a demolition, traduzida 

diretamente do português e publicada pela Carnegie Mellon University Press 

em 2010, nos Estados Unidos. A coletânea reúne poemas retirados de livros 

diversos e divididos, primeiramente, por período: “Poems 1960-1982”; “Poems 

1985-1993”; três poemas “from The book of nothing, 1996”; e “Poems 1998-

2009”. Nesta última parte, podem ser encontrados dois poemas presentes em 

Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001): “Of Birds” (“De passarinhos”), 

que dá título ao presente trabalho, e “The Rock” (“A Pedra”). 

Na versão que fizemos para o francês, podemos listar algumas questões 

relacionadas ao desafio da tradução poética. Logo no terceiro verso do poema 

já é possível encontrar uma dessas instigações: “Só privo com lagarto e 

borboletas”. A chave de poeticidade deste verso está concentrada no verbo 

“privar”, que, segundo o Novo Dicionário Aurélio, em português pode significar 

“v.t.d.i.1. Despojar, desapossar alguém de alguma coisa; destituir, tolher, 

fraudar. [...]3. Conviver intimamente; ser íntimo; tratar. O rapaz priva com gente 

rica e importante. [...] 4. Tirar a si mesmo o gozo (de alguma coisa)” 

(FERREIRA, s/a, p. 1139). Nossa interpretação partiu, sobretudo, da terceira 

definição, já que, acompanhado da preposição “com”, trata-se de um verbo 

transitivo indireto e que tem seu sentido ampliado conforme o decorrer do 

poema, em que enumera os privilégios de pertencer à sua natureza. Na 

coletânea Birds for a Demolition (2010), a tradutora Idra Novey opta por manter 

o verbo “to deprive”, que segundo a versão online do Cambridge Dictionary, 

significa “to take something, especially something necessary or pleasant, away 

from someone”. Essa definição corresponde à do verbo “priver” existente na 

língua francesa, cuja definição presente no Le Nouveau Petit Robert (1995) é 

“1. Empêcher (qqn) de jouir d‟un bien, d‟un avantage présent ou futur; lui ôter 

ce qu‟il a, lui refuser ce qu‟il espère. Déposseder, frustrer, sevrer, spolier. 

Enlever à (qqn) par châtiment, punition. Déchoir” (1995, pp. 1782-1783). Bem 

como na língua inglesa, o verbo no francês também não alcança todos os 

sentidos do verbo correspondente em português. Sendo assim, escolhemos 

abrir mão do verbo correspondente em prol de um sentido mais próximo do que 
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acreditamos estar mais coerente com nossa interpretação. Dessa forma, 

utilizamos na tradução desse verso o verbo “fréquenter”, que em sua segunda 

acepção alcança o sentido que desejamos para a tradução: “FRÉQUENTER 

[...] Avoir de relations habituelles avec (qqn); rencontrer, voir fréquemment. [...] 

Voir fréquemment pour des raisons sentimentales. Courtiser. « Je suis fâché 

que tu n‟aies pas eu le courage de renoncer à la fréquenter » (Sand)” 

(ROBERT, 1995, p. 972). 

Outros poemas também demostram a proximidade do homem e da 

natureza, mas o fazem de maneira peculiar. Há um paralelo estabelecido entre 

os animais, as plantas e os homens que não os distingue tão facilmente, mas 

os equipara a fim de reestabelecer o elo primordial, como é o caso do poema 

“O Urubuzeiro”. 

 

11. Infantil 

Tendo em vista um dos objetivos do projeto poético de Manoel de Barros, 

o poema “Infantil” é, talvez dentro desta obra, um dos que mais apelam à 

metalinguagem. Isto porque, ao encarnar a Infância, o eu-lírico-menino 

encontra-se em processo de criação. A começar pelo título,“Infantil” indica de 

antemão algo referente a esse universo, próprio das crianças e, mais adiante, 

veremos que o poema todo é construído sobre um “criançamento” da poesia. 

Num ato experimental, o momento da leitura do poema é exatamente o 

momento em que o menino escreve. Inicia o poema com uma frase típica da 

criança em fase de alfabetização, que imita as frases das antigas cartilhas, ao 

modo de “Ivo viu a uva.”, com fortes aliterações em [v] para que a criança 

aprenda a função de cada som dentro de frases simples, o menino escreve: “O 

menino ia no mato/ E a onça comeu ele.” Ao tentar construir uma frase 

seguindo o modelo aprendido na escola, o menino erra, pois sua função, 

segundo as premissas desta poética, é a de “errar a língua”. É daí que nasce a 

poesia. A fantasia, componente fundamental do universo infantil, também 

habita os versos do poeta-menino, que continua: “Depois o caminhão passou 

por dentro do corpo do/ menino/ E ele foi contar para a mãe.” Para a tradução 

que fizemos, um dos momentos críticos foi justamente o momento de “errar”, 
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no segundo verso: “E a onça comeu ele.”. A poesia se fez jogo. O ponto de 

discussão se encontra justamente no fato de em português esse erro quanto ao 

local e o tipo de pronome na frase ser comum na fala popular, sobretudo 

quando se trata da fala da criança em fase de alfabetização. Isso quer dizer 

que quando o eu-lírico diz “a onça comeu ele” em vez de “a onça o comeu”, há 

certa naturalidade ao ouvido de quem escuta a frase. No entanto, em francês, o 

caso é outro. Mesmo as crianças em fase de alfabetização não confundiriam 

um pronome “complemento do objeto direto” com um pronome sujeito, de 

forma que, traduzir o verso dessa forma causaria um estranhamento muito 

maior do que aquele provocado no poema-fonte. O verso ficaria: “Et le jaguar a 

mangé il” em vez do gramaticalmente correto “Et le jaguar l‟a mangé”. 

Pensando sobre a artificialidade não desejada que recairia sobre este verso, 

optamos por traduzi-lo como “Et le jaguar l‟a mangé.” Mesmo tendo procurado 

por um erro que pudesse ser equivalente, sabemos que o efeito seria muito 

mais impactante e soaria demasiado falso para o ouvido francófono. O verso 

anterior também apresentou desafio: a palavra “mato” primeiramente foi 

traduzida como “brousse”, mas como possui sentido de alguma floresta mais 

densa, a imagem ficaria deturpada. Dessa forma, obtivemos a solução: 

“marchait dans les bois”. 

O quinto verso também apresentou uma questão que só na segunda 

etapa da tradução, ou seja, durante a revisão, é que ficou evidente. “E ele foi 

contar pra mãe” havia sido traduzido por “Et il est allé raconter à sa mère.” 

Primeiramente, “contar para a mãe”, em francês pede que se explique a mãe 

de quem. Por isso colocamos um adjetivo possessivo “sa” para indicar que a 

mãe é a do menino. Em segundo lugar, tínhamos o problema do complemento 

do verbo “raconter”. Era preciso explicitar o complemento, já que em francês, 

todas as frases, mesmo aquelas mais orais, necessitam de sujeito, verbo e 

complemento. Contar o quê? Assim, para que o sentido não fosse alterado, 

optamos por “Et il est allé raconter tout à sa mère.”, de forma que a palavra 

“tout” retomasse todo o acontecido e servisse de complemento ao verbo. O 

sexto e sétimo versos do poema apresentam uma ruptura, que introduz a fala 

de sua mãe: “A mãe disse: Mas se a onça comeu você, como é que/ o 

caminhão passou por dentro do seu corpo?” A figura da mãe, representação do 



143 
 

adulto, da autoridade sobre a criança e também sobre a fala da criança, ou 

seja, sobre a linguagem do desvio poético, confronta o poema em construção, 

já que os fatos apresentados pelo menino não condizem com a realidade. Em 

seguida, ele explica para a mãe o verdadeiro significado e a verdadeira função 

da Poesia: servir de contraponto à Razão. Para tanto, diz: “Olha, mãe, eu só 

queria inventar uma poesia./ Eu não preciso de fazer razão” (versos 10 e 11). 

Quanto à tradução desses dois últimos versos, substituímos “Olha, mãe” por 

“Écoute, maman”, que é uma expressão semelhante utilizada pelos franceses. 

O último verso é particularmente difícil para a tradução, pois o estranhamento 

de novo é maior que no poema em português, de forma que escolhemos 

traduzi-lo como “J‟ai pas besoin d‟être logique.”, pois “fazer razão”, literalmente, 

não contemplaria o efeito de oralidade provavelmente pretendido pelo poeta. 

 

12. Os caramujos 

O poema “Os caramujos” traz uma descrição, conforme a 

proposta apresentada pelo título do livro, um “tratado” poético sobre caramujos, 

oposto àqueles formais, científicos. No texto, o eu-lírico apresenta algumas 

características essenciais de um caramujo e de seu comportamento, segundo a 

visão poética. Nesse poema, a primeira parte, que vai dos versos um ao 

décimo, traz a apresentação do animal-lírico. Aqui, as descrições anatômicas 

do bicho são substituídas por construções verbais e imagens que somente a 

poesia seria capaz de produzir. Por exemplo, eles possuem um 

“comportamento de eternidade” (verso 1), o anoitecer se funde com o animal 

de tal forma que ajuda a compor sua beleza (verso 4). Há um movimento 

simbiótico entre os elementos da natureza, representados pelo caramujo, e a 

palavra, representada aqui por “anoitecer”, seja enquanto verbo ou enquanto 

substantivo. Essa simbiose é a responsável, no poema e na imagem criada por 

ele, por sustentar seus efeitos estéticos.  Tais moluscos carregam o “início do 

mundo” (verso 6) e têm como característica uma “voz desconformada por 

dentro” (versos 7 e 8). Os caramujos, segundo sua versão lírica, possuem uma 

voz destoante, ou seja, uma voz que não está em conformidade com a norma e 

que, portanto, não se conforma. Na espiral da concha, traz o símbolo da 
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fertilidade e da permanência, por isso é, poeticamente, um animal que carrega 

em si a origem das coisas. Esta última característica, provinda de uma 

deformidade, sua “boca trôpega” (verso 9), faz que suas verdades sejam 

relativizadas, elas “podem não ser” (verso 10) e, nesse aspecto, as verdades 

ditas pelo caramujo se assemelham àquelas proferidas pelo poeta, pois não 

correspondem à realidade formal em nenhum aspecto. É a voz do poeta e, não 

menos, a voz de toda a poesia. Isto porque é, ao mesmo tempo, origem e 

desvio. Enquanto origem, divide sua fala entre a voz do natural e a voz do 

poético, reforçando a ideia já mencionada anteriormente , de que a poesia é o 

estado natural da língua. 

Em seguida, o eu-lírico diz que, desde pequeno, sabe que os caramujos 

ajudam as árvores a crescerem, mas deixa claro que esse conhecimento é 

quase atávico e de domínio público: para representar essa sabedoria popular, 

utiliza dois artifícios. No primeiro deles, diz que esse saber remonta à época 

em que “a infância nos praticava na beira do rio” (verso 11), no segundo, o eu-

lírico prefere deixar de lado a concordância verbal em prol da aproximação com 

a língua oral popular: “Ajudam as árvores a crescer” (verso 14). O tempo é 

representado pela inversão do agente: quem “praticava” o eu-lírico quando 

criança era a infância como ser ativo e não o contrário. O interlocutor sofre a 

ação cometida pela infância personificada, não se trata de algo que tenha 

escolhido. Desde aquela época, os saberes a respeito de caramujos foram 

consolidados: “Nunca mais deixei de saber que esses pequenos/ moluscos/ 

Ajudam as árvores a crescer” (versos 12, 13 e 14). Na segunda parte do 

poema, ao mencionar sua própria experiência de infância, o eu-lírico se coloca 

ainda mais em prol do gênero metapoético. Finaliza o poema revelando ter 

imaginado que a história que acabara de contar só caberia no impossível: “E 

achei que esta história só caberia no impossível./ Mas não; ela cabe aqui 

também.” O impossível é o espaço da poesia, é onde a impossibilidade ganha 

total liberdade de realização. 

Das dificuldades da tradução desse poema, pode-se destacar, entre 

outras, a pluralidade de sentidos contida no segundo e terceiro versos: “Para 

subir os barrancos de um rio, eles percorrem um/ dia inteiro até chegar 

amanhã.” É possível apreender, ao menos, três sentidos diferentes centrados, 
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sobretudo, na palavra “amanhã”. Numa primeira leitura, os caramujos chegam 

no dia seguinte. Numa segunda leitura, o amanhã, uma espécie de 

personificação do futuro é quem chega. Isso porque os caramujos carregam 

em seu modo lento de locomoção a totalidade do tempo, a eternidade e o início 

do mundo. Portanto, há nessas criaturas, segundo essa visão poética, um certo 

controle temporal. Uma terceira leitura, ainda, traz na oralidade “a manhã”, o 

começo do dia, remetendo aos hábitos noturnos do animal. A língua 

portuguesa permite, ao menos, essas três aberturas de sentido por conta de a 

palavra “amanhã” poder ser lida dessas duas formas diferentes: 1. Amanhã (dia 

seguinte) e 2. Amanhã (futuro), além de ser homófona à expressão “a manhã”, 

que também se sustenta nessa linha de interpretação. O mesmo não ocorre na 

língua francesa, que, para os dois primeiros sentidos, possui duas palavras 

distintas: 1. Amanhã (dia seguinte), em francês “demain”57, e 2. Amanhã 

(futuro) “lendemain”58. Mesmo que seja possível encontrar no dicionário Le 

Nouveau Petit Robert (1995) a palavra “lendemain” como sinônimo de 

“demain”, a diferença está no emprego dos discursos direto e indireto, sendo 

“demain” mais utilizada em discurso direto e “lendemain” mais utilizada em 

discurso indireto. Sendo assim, optamos por traduzir “Para subir os barrancos 

de um rio, eles percorrem um dia/ inteiro até chegar amanhã.” como “Pour 

monter le talus d‟une rivière, ils parcourrent/ tout un jour jusqu‟à arriver le 

lendemain.”. Isso porque traduzir essa palavra por “demain” talvez trouxesse 

um efeito de estranhamento demasiado à frase, conforme o que descreveu 

José Paulo Paes em Tradução: a ponte necessária (1990), no ensaio intitulado 

“Sobre a tradução de poesia”, em que atenta para um perigo da tradução: o da 

sobretradução. Trata-se de um exagero que pode acontecer como “[...] violação 

do código normal da língua por um poeta inovador. Só que na língua-alvo, essa 

violação é muito mais radical do que na língua-fonte...” (PAES, 1990, p. 44-45). 

Nesse caso, não se trata de uma violação, mas de uma escolha que acarretaria 

um resultado de sobretradução. 

                                                           
57

 Le jour suivant immédiatement celui où l‟on parle, ou celui où est censée parler la personne 

dont on rapporte les paroles. [...] 2. L‟avenir „De quoi demain sera-t-il fait?‟ (Hugo) (ROBERT, 

1995, p. 579). 

 
58

 Jour qui suit immédiatement celui dont il est question. Demain. [...] Avenir. [...] 2. Jour qui suit 

immédatement (un évenement, un fait) (ROBERT, 1995, p. 1270). 
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Uma outra questão também abordada na tradução de outros poemas 

dessa mesma obra é a utilização do prefixo “des” em palavras que já o 

possuem em sua formação, como em “voz desconformada” (verso 7), ou então, 

palavras que o poeta altera para produzir efeito de negação - neologismos, 

como em “Amor por seres desimportantes tanto como/ pelas coisas 

desimportantes” (versos 15 e 16).59 O poeta o utiliza com frequência para negar 

as estruturas usuais da língua e isso já é considerado um recurso típico de sua 

obra. No entanto, seu uso acaba por ser uma dificuldade na tradução para a 

língua francesa. Há no francês dois prefixos que podem cumprir este papel, 

“dés” e “dé”, indicando contrário. No entanto, usamos os dois com cautela na 

tradução por receio de produzir estranhamento demasiado nos poemas, já que, 

tratando-se de uma tradução, possui um estranhamento inerente à sua 

estrutura. Por isso, as saídas para a tradução dos momentos em que o poeta 

faz uso desse prefixo são variadas não só em nossa, mas também em outras 

traduções de seus poemas para línguas latinas, como por exemplo em La 

parole sans limites (Une didactique de l’invention) (2003), ou em Il libro sul nulla 

(2014). Nestes dois exemplos, podemos encontrar diversas passagens em que 

o prefixo “des” é empregado de forma a produzir um neologismo. Na versão 

francesa de O livro das ignorãças (1993), encontramos “Desinventar objetos”, 

que o tradutor Celso Libânio verteu como “Désinventer des objets” (p. 21). Em 

seguida, “No descomeço era o verbo” ficou “Au non-commencement était le 

verbe” (p. 25); “A luz das horas me desproporciona” ficou “La lumière des 

heures me disproportionne.”(p. 59); “Às vezes passo por desfolhamentos”, 

“Parfois je passe par des effeuillements” (p. 67). Já na versão italiana do Livro 

sobre nada (1996), o tradutor Giorgio Sica consegue manter-se mais fiel ao uso 

do prefixo “des”: “Nos fundos do quintal era muito riquíssimo/ o nosso 

dessaber”, que ficou traduzido como “Nel fondo del cortile era molto 

ricchissimo/ il nostro dissapere” (p. 37); “O pai desbrincou de nós”, “Papà 

disgiocò di noi” (p. 41); “Estou deslendo”, “Sto disleggendo” (p. 55); “Sou um 

sujeito desacontecido...”, “Sono um soggetto nonsuccesso...” (p. 107). Neste 

poema, optamos por traduzir o trecho como “une voix nonconforme”, uma 

                                                           
59

 Trecho retirado do poema “Disfunção”, poema de abertura de TGGI. 
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aproximação de sentido que agrega à palavra “conforme” um prefixo “non”, 

seguindo a mesma lógica do uso da palavra do poema original.  

 

13. A tartaruga 

 “A tartaruga” é um poema composto por onze versos, todos brancos e 

livres, que não tratam, como sugere o título, da tartaruga e suas características, 

mas usam o animal como ponto de partida para desenvolver um pensamento, 

quando o primeiro deles diz: “Desde a tartaruga nada não era veloz.” Já neste 

primeiro verso encontramos uma dupla negação formada por “nada não era”, 

dando abertura a, pelo menos, duas possibilidades contrárias de leitura: 1) 

nada não era veloz = tudo era veloz, ou 2) nada não era veloz = nada era 

veloz, fazendo uso escrito de uma dupla negação semelhante às ocorrências 

de dupla negação na fala, como em “eu não vi ninguém”, “eu não quero nada”, 

“não precisa, não”. Na tradução desse verso para o francês, a fim de manter o 

estranhamento causado pela construção ambígua, escolhemos negar 

duplamente também em francês, muito embora a negação da frase em língua 

francesa já possua duas marcações, como “ne” e “pas”, por exemplo. Sendo 

assim, o verso ficou “Dès la tortue rien n‟était pas véloce”, de forma que o 

estranhamento da frase fosse também alcançado no francês a partir do uso 

excessivo do elemento “pas”, uma vez que em francês para dizer que “nada 

era veloz”, bastariam os elementos “rien” seguido de “ne”. Neste caso, como se 

produz um efeito incomum no poema original –  “Desde a tartaruga” –, optamos 

também por manter a palavra “Dès”, que possui um sentido de marcação 

temporal semelhante ao do português, a fim de preservar o efeito produzido no 

poema original. AAafinal, o animal é usado aqui como referência temporal, pois 

seu surgimento na evolução das espécies remonta, estima-se, a 200 milhões 

de anos atrás. 

Nos versos seguintes, do segundo ao quarto, o eu-lírico aponta para o 

surgimento do que chamou de “forde 22” e do “asa-dura”, referindo-se, 

provavelmente ao carro Ford Model T Touring Car, modelo muito popular no 

País no início do século XX, e que foi produzido entre 1908 e 1927; e também 

do avião, que explica logo em seguida. Ao chamá-lo de “forde 22”, o eu-lírico 
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provavelmente refere-se ao modelo lançado em 1922 e traz, ainda, um forte 

traço de oralidade para o poema, na medida em que realiza uma adaptação do 

nome em inglês para sua pronúncia em português. Além disso, pode-se pensar 

que o carro, não por acaso o modelo lançado em 1922, é símbolo da 

modernidade para a época e, sob o ponto de vista da escrita metapoética, faz 

referência ao ano-marco para a literatura e para as outras artes modernas no 

Brasil: a Semana de Arte Moderna de 1922, cujos desdobramentos viriam a 

delinear toda a arte produzida a partir de então no país. Como podemos 

observar nos dois poemas a seguir, Manoel de Barros faz uso de um mesmo 

recurso que usou o poeta Oswald de Andrade em Pau-Brasil (1925), 

considerada uma das mais significativas de suas obras. 

A LAÇADA 
 
O Bento caiu como um touro 
No terreiro 
E o médico veio de Chevrolé 
Trazendo um prognóstico 
E toda a minha infância nos olhos (ANDRADE, 2002, p. 94) 
 
 
VERSOS DE DONA CARRIE 
 
A neblina nos segue como um convidado 
Mas há um carão para as bandas do Loreto 
Cafezais 
Cidades 
Que a Paulista recorta 
Coroa colhe e esparrama em safras 
A nova poesia anda em Gofredo 
Que nos espera de Forde 
Numa roupa clara de fazenda 
É ele quem cuida da plantação 
E organiza a serraria como um poema 
O time feminino nos bate 
Mas Cendrars faz a última carambola 
Soldado de todas as guerras  
Foi ele quem salvou a França na Champagne 
E os homens na partida de bilhar daquela noite 
Terraço 
Rede 
Paineiras pelo céu 
As estrelas de Gonçalves Dias (ANDRADE, 2002, p. 94-95) 

 

Em dois poemas que parecem flagrar alguns traços da transformação que 

o Brasil sofria na época em que foram escritos, Oswald adapta os nomes das 

marcas dos veículos citados a fim de marcar graficamente o registro oral dentro 
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do poema, um recurso extremamente moderno para aquele momento e que 

visava justamente provocar os moldes da poesia produzida por aqui no século 

XIX. As semelhanças entre os poemas de Barros e Oswald de Andrade vão 

além da transposição do registro da linguagem oral para a escrita e se 

assemelham também na produção do humor, uma das características pelas 

quais a poesia de Oswald de Andrade é conhecida. Ao dizer “Desde a tartaruga 

nada não era veloz/ Depois é que veio o forde 22/ E o asa-dura (máquina 

avoadora que imita os/ pássaros, e tem por alcunha avião)”, o eu-lírico dispõe 

elementos díspares de forma paralela, traça uma equivalência entre “tartaruga”, 

animal conhecido pela sua lentidão ao andar, “forde 22”, que chegava a 75km/h 

e tinha somente 20cv de potência,  e ainda o “asa-dura”, que foi começar a ser 

aperfeiçoado entre as duas Guerras Mundiais. Assim, o eu-lírico inicia um 

elogio à lentidão e essa inversão de valores causa um efeito de humor. 

Pode-se dizer que essa equivalência evidencia o caráter subversivo de 

sua poesia. Isso porque além de opor um elemento da natureza (tartaruga) a 

criações do homem (automóvel e avião), ele, a partir da denominação de cada 

objeto, imediatamente sinaliza uma inversão ao adotar “forde 22”, conforme o 

que se fala, e “asa-dura”, explicando em seguida se tratar de uma máquina que 

imita um outro elemento natural (pássaro) e que é apelidada de “avião”, ou 

seja, opta, como é costume em sua poética, por ressignificar a importância dos 

termos. Isso se comprova também pela adoção do adjetivo “avoadora” em vez 

de “voadora”, dando maior importância ao registro popular. 

Em Os filhos do barro (2014), Octavio Paz traz uma reflexão a respeito da 

poesia moderna e sua relação com a “modernidade”, partindo dos românticos 

ingleses e alemães, passando pelo simbolismo francês até chegar às 

vanguardas do século XX. Nesse texto, o autor mostra um paradoxo na noção 

de modernidade, quando ela pode ser e é transformada em tradição. Para ele, 

há na modernidade uma constância, um padrão de rompimento. É justamente 

nessa linearidade que a tradição se instaura: 

A modernidade é uma tradição polêmica que desaloja a tradição 

imperante, seja ela qual for; mas só a desaloja para, no instante 

seguinte, ceder o lugar a outra tradição, que, por sua vez, é mais uma 

manifestação momentânea da atualidade. A modernidade nunca é ela 
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mesma: é sempre outra. O moderno não se caracteriza apenas pela 

novidade, mas pela heterogeneidade. (PAZ, 2014, p. 15) 

Se pensarmos sobre os rompimentos que o Modernismo promoveu no 

Brasil do início do século passado, é possível articular a ideia de uma espécie 

de tradição que se instaurou a partir dele na literatura brasileira. Trata-se de um 

modo de conceber a arte, do qual dificilmente os poetas escapariam. Não é por 

isso que se pode chamar Manoel de Barros de modernista e encaixá-lo numa 

geração, embora isso tenha sido feito por Alfredo Bosi, em sua História 

Concisa da Literatura Brasileira (1970), ao situar  Manoel de Barros lado a lado 

com poetas ditos da geração de 45, como Lêdo Ivo, José Paulo Paes, João 

Cabral de Melo Neto, unicamente por uma questão cronológica, ao mostrar 

uma publicação da época que reuniu poetas surgidos entre 1940 e 1950: a 

antologia “Panorama da Nova Poesia Brasileira”, de Fernando Ferreira de 

Loanda (BOSI, 1970, p. 516). Trata-se, aqui, de uma tentativa de demonstrar 

que o poeta está dialogando o tempo todo com a “tradição” da qual ele também 

faz parte, ainda que não propriamente por conta de seus princípios estéticos. 

Isso acontece, pois há um distanciamento temporal que permite esse diálogo, 

visto que Tratado geral das grandezas do ínfimo foi lançado somente em 2001, 

enquanto Pau-Brasil foi lançado em 1925, mais de sete décadas antes. 

Mais adiante, no poema, no quinto e sexto versos, o eu-lírico se questiona 

sobre a velocidade impressa no ritmo da vida: “Não atinei até agora por que é 

preciso andar tão/ depressa.” Para tanto, utiliza o verbo “atinar”, que segundo o 

dicionário tal significa o mesmo que perceber60 e que por não ter equivalente 

muito próximo em francês, na tradução foi vertido como “Je n‟ai pas saisi”, cujo 

verbo “saisir”61, é sinônimo de “apercevoir” (perceber). Em seguida, nos versos 

7, 8 e 9, temos: “Até há quem tenha cisma com a lesma porque ela/ anda muito 

depressa./ Eu tenho.” A expressão “ter cisma”, é sinônimo de ter desconfiança, 

                                                           
60

 Atinar 1. Descobrir pelo tino, pelo raciocínio, por conjetura ou por indício; acertar com; dar 

com; achar. 2. Dar tino de; notar;  compreender. 3. Descobrir pelo tino, pelo raciocínio, por 

conjetura ou por indício (FERREIRA, s/a, p. 155). 
61

 Saisir [...] 4. Se mettre em mesure de comprendre, de connaître (qqch) par le sens, par la 

raison. [...] Saisir un objet  par le regard, saisir d‟un coup d‟oeil. Apercevoir, embrasser. Saisir 

qqch par l‟intelligence, la pensée..., l‟intuition. Appréhender, comprendre, discerner, percevoir, 

réaliser (ROBERT, 1995, p. 2024). 
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ficar obstinado com alguma coisa62. Assim, na tradução optamos por usar o 

verbo “s‟acharner”63, que significa e tem por sinônimo “s‟obstiner”, de modo que 

os versos ficaram: “Il y a même celui qui s‟acharne contre la limace parce 

qu‟elle /marche très vite./ Je m‟acharne.”. Nos últimos versos, temos “A gente 

só chega ao fim quando o fim chega!/ Então pra que atropelar?” No português 

do Brasil, sabemos que esse “atropelar” se refere a atropelar o tempo, uma 

expressão muito comum. No poema em português, o verbo “atropelar” se 

encontra no infinitivo e sem complemento. Em francês, o uso do verbo 

“bousculer” (atropelar) não possui sentido figurado e, além disso, não poderia 

ser empregado sem o uso de um complemento, pois mesmo se tratando de 

uma linguagem oral, o uso desse verbo sem complemento produziria um 

estranhamento muito maior do que aquele provocado no poema em português. 

Aquilo que José Paulo Paes chamou de “sobretradução”. Trata-se de um 

exagero que pode acontecer como “[...] violação do código normal da língua 

por um poeta inovador. Só que na língua-alvo, essa violação é muito mais 

radical do que na língua-fonte...”. (1990, p. 44-45)64  Diante desse impasse, 

então, escolhemos fazer uso do verbo “accélerer”65, que, além de se manter 

próximo do original pela quantidade de sílabas e pela inicial “a”, não necessita 

de complemento e, semanticamente, se aproxima das outras escolhas lexicais 

do poema traduzido. 

 

14. Sobre importâncias 

O poema “Sobre importâncias” possui vinte e quatro versos brancos e 

livres, que podemos dividir em quatro partes para melhor analisá-lo. Trata-se 

de quatro pequenos “causos” contados pelo eu-lírico para expor seu ponto de 

                                                           
62

 Cisma 1. Ato de cismar; devaneio sonho fantasia. [...] 2.Preocupação, inquietação.3. 

Capricho, teima, obstinação. 4. Desconfiança, suspeita. 5. Implicância, antipatia (FERREIRA, 

s/a, p. 331). 
63

 Acharner [...] 2. S‟acharner sur, Après, Contre...: attaquer, poursuivre, combattre avec 

acharnement. [...] S‟acharner à faire qqch. s‟escrimer, s‟évertuer, s‟obstiner (ROBERT, 1995, p. 

20). 
64

 PAES, José Paulo. Tradução a ponte necessária – Aspectos e problemas da arte de traduzir. 

Sobre a tradução de poesia. São Paulo: Ática, 1990, p. 33-48. 

 
65

 Accélerer 1. Rendre plus rapide. Hâter, presser (ROBERT, 1995, p. 12). 
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vista a respeito da ordem de importância das coisas. Como já é típico dentro da 

poesia de Manoel de Barros, o eu-lírico vai transformar ao longo do poema a 

hierarquia existente entre os elementos, traçando uma tensão entre aquilo que 

é natural e aquilo que é fabricado, o que possui valor de troca e o que possui 

valor estético, a ordem poética e a ordem prática, pois, a tese defendida em 

sua poesia é a de que uma se opõe à outra: a beleza é encontrada justamente 

onde o dinheiro e seus valores não são capazes de prevalecer. 

O primeiro dos quatro causos, que são apresentados dos versos 1 a 5,  

contam a história de uma rã que “se achava importante/ Porque o rio passava 

nas suas margens” (2001, p. 407). A hipótese levantada pelo eu-lírico é a de 

que o animal não dava importância ao rio porque era o rio quem estava aos 

seus pés. É importante observar que o eu-lírico reforça a inversão hierárquica, 

pois em nenhum momento estranha-se que a rã possua margens nas quais 

passa um rio e não o contrário. O que o eu-lírico questiona não é a natureza da 

rã, que no mundo ordinário tem como habitat natural lugares úmidos como as 

margens de rios, nem tampouco o tamanho de uma rã em relação ao tamanho 

de um rio, mas coloca em questão o fato de a rã não dar o devido valor ao rio, 

pois ele se submete a ela colocando-se aos seus pés. Há, portanto, além da 

inversão de valores, uma antropomorfização dos elementos “rã” e “rio”. No 

plano das palavras, ambas possuem uma só sílaba e se aproximam em 

tamanho, e só no plano da poesia essa medida é passível de inversão. Em 

francês, atinge-se um efeito semelhante no plano da escrita, pois a palavra “rã”, 

em francês – “grenouille” – é ainda maior que a palavra “rio” – “rivière” –, e 

ambas possuem duas sílabas. 

A dificuldade encontrada para a tradução desse e de outros trechos foi, 

justamente, a expressão que finaliza alguns dos causos: “Pois Pois.” Em 

português de Portugal, é conhecida como típica da oralidade a expressão: 

“Ora, pois”. Nesse caso, há um emprego novo de uma expressão que parece 

ter sido criada pelo autor, mas que, segundo nossa interpretação, possui valor 

semelhante ao da expressão portuguesa. Sendo assim, optamos por traduzi-la 

como “Et voilà”66, uma expressão também oral em francês. 

                                                           
66

 Voilà 2. [...] Voilà, et voilà, sert à clore une déclaration (ROBERT, 1995, p. 2406).  



153 
 

O segundo “causo” sobre o qual pensaremos a respeito vai do verso 6 ao 

10 e trata das diferentes possibilidades do olhar sobre um mesmo objeto. Aqui 

o eu-lírico apresenta o olhar hipotético de um artista que em seguida especifica 

como sendo um fotógrafo e diz que o “ramo de luz sobre uma lata” (verso 6) 

talvez tenha mais importância para ele do que “o esplendor do sol nos 

oceanos” (verso 9). Quando faz essa afirmação, o eu-lírico põe sobre a mesa 

toda a proposta poética de Manoel de Barros, que consiste em buscar a beleza 

na ruína, naquilo que só é contemplado pelo desprezo. Ao dizer: “Para um 

artista aquele ramo de luz sobre uma lata/ desterrada no canto de uma rua, 

talvez para um fotógrafo, aquele pingo de sol na lata seja mais/ importante do 

que o esplendor do sol nos oceanos” (versos 6, 7 e 8), além de revelar em que 

consiste seu senso estético, o eu-lírico produz imagens tal e qual um fotógrafo, 

e as aliterações em “r”, a sibilante “s”, em “t”, a repetição de “d” e as 

assonâncias, principalmente em “a”, formando rimas toantes, denunciam, por 

meio da musicalidade, sua condição de poeta: “ramo de luz sobre uma 

lata/desterrada”.  

O terceiro “causo” conta que em Roma o que mais lhe chamou a atenção 

foi um prédio que ficava em frente das pombas. Ao empregar “em frente das 

pombas” (verso 12), o eu-lírico já assume um posicionamento afinado com o 

que vinha sendo dito até então. A aliteração em [p], no poema, é capaz de 

nivelar “prédio” e “pombas”, assim como foram diminuídas as diferenças entre 

“rã” e “rio” na primeira parte do poema. Ele reconhece que o prédio era um 

“colosso”, um enorme prédio de estilo bizantino do século IX, mas mesmo 

sendo apreciador das Artes, o eu-lírico pensou que as pombas eram mais 

importantes do que o prédio. Nessa passagem, fica claro o conhecimento 

artístico do eu-lírico, mas isso não impede que ele se posicione de maneira a 

se contrapor às grandes criações do homem, inclusive às artísticas. Faz-nos 

pensar, também, numa crítica sobre a arte inacessível, a arte hermética, que só 

os mais instruídos são capazes de fruir. Leva-nos ao questionamento de para 

quem a arte é produzida, afinal de contas. Por outro lado, pode-se pensar 

também a respeito do embate entre o espaço natural e o espaço fabricado pelo 

homem: na cabeça do poeta e em toda sua poesia, o natural sempre ganhará 

mais destaque do que as fabricações, sendo a pomba um animal urbano, 
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portador de pragas, sem nenhum valor, torna-se aqui objeto ideal para fazer 

oposição com um prédio de estilo bizantino do século IX, ou seja, um tesouro 

da humanidade. Quanto à tradução desse trecho, houve um momento de 

hesitação entre os termos “en face de” e “devant”. A expressão “en face de” 

possui a noção de “de frente” (LAROUSSE, 2013, p. 373), enquanto “devant” 

possui a noção de “diante de” (LAROUSSE, 2013, p. 278). Para evitar a 

impressão de que se igualam prédio e pombas, preferimos usar “devant”, que 

evidencia a inversão proposta pelo poema. Assim, a solução encontrada para a 

tradução em francês ficou: “À Rome, ce qui m‟a le plus attiré l‟attention fut / 

l‟imeuble qui était devant les pigeons.” 

A quarta parte do poema apresenta, finalmente, o momento em que o eu-

lírico conta ter visto um sabiá pousado na Cordilheira dos Andes, e que o 

achou mais importante que toda a Cordilheira. Na realidade objetiva, sabemos 

que não seria possível nem enxergar o pássaro pousado nessas condições, ou 

seja, o poema tornou maior o sabiá. O pessoal em seguida alerta que seu olhar 

é distorcido. E essa é justamente a proposta de toda a poesia, como gênero e 

também como visão de mundo. Não se trata de uma exclusividade em Manoel 

de Barros, mas é a militância de todos os poetas: distorcer o olhar, corromper 

as palavras, descobrir diferentes faces da Realidade, questionar o Real. Ele 

continua despretensioso como é toda sua poesia: “Eu só queria construir 

nadeiras para botar nas/ minhas palavras” (versos 23 e 24). Quanto ao 

neologismo “nadeiras”, presente no penúltimo verso, encontramos a palavra 

“niaiseoires”, um neologismo criado a partir de uma hipótese levantada sobre a 

criação de “nadeiras”: para nós, em português “nadeiras” parece querer brincar 

com as palavras “nada” e “nadadeiras”, de forma que em francês partimos da 

palavra “niaiserie” e adicionamos “nageoires”, de forma a também criar um 

neologismo, “niaiseoires”. 

15. Joaquim Sapé 

O poema conta a história de um homem, um andarilho com um saco de 

latas nas costas, muito semelhante às histórias populares contadas pelos 

adultos às crianças, sobre um homem velho que roubava meninos e meninas 

desobedientes para fazer sabão: o Homem-do-saco. Nesse poema, as crianças 
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não fogem de Joaquim Sapé, mas o rodeiam, pois sua aparência, no âmbito do 

poema, harmoniza com a proposta poética. “Joaquim atravessava as ruelas 

como se fosse/ um Príncipe/ Com aqueles ornamentos de trapo” (versos 3, 4, e 

5). Mesmo “ornamentado” de trapos e sujo, o andarilho vagueia pela Aldeia 

como um príncipe e é sábio como um cientista.  

Evidentemente, há dentro do poema uma perturbação da ordem e da 

normalidade: No campo sonoro, a primeira inversão se dá entre os fonemas de 

“sapé” e “príncipe”, o primeiro com a marcação de [s] e [p], o segundo com [p] e 

[s]. Na tradução foi possível manter essa inversão, na medida em que 

decidimos por manter o nome próprio de Joaquim Sapé e utilizar a palavra 

“Prince” no lugar de “Príncipe” (verso 4). Joaquim carrega como nome próprio a 

palavra “Sapé”, que significa o mesmo que “Gramínea usada para cobrir 

choças” (FERREIRA, 2000, p. 623), isto é, o nome que indicaria a família à 

qual pertence aquele indivíduo é, justamente, o mesmo que um material de 

baixo valor, utilizado pelo interior do Brasil a fora para cobrir casebres 

humildes. Sendo assim, Joaquim está, desde seu nome até suas roupas, 

coberto por trapos. No poema, essa condição o iguala a um príncipe. Outros 

valores são colocados em paralelo: sapé-ornamentos, enquanto “ornamento”, 

segundo a definição do dicionário, significa o mesmo que enfeite67; 

ornamentos-sujos; príncipe-andarilho. Esses valores, quando invertidos, 

tornam-se equiparáveis, e é justamente esse o poder que essa poética revela. 

Logo nos primeiro e segundo versos é possível encontrar uma dificuldade 

para a tradução: “Os ornamentos de trapo de Joaquim Sapé já estavam/ 

criando cabelo de tão sujos.” A expressão “criando cabelo” é empregada aqui 

com o intuito de designar alguma coisa extremamente suja, que está 

abandonada num canto e “criando vida própria”. Para traduzir usando também 

uma expressão mais característica da oralidade, optamos por “tenir debout de 

crasse”, que seria o mesmo que dizer “parando em pé”, por conta da sujeira.  

Nos sexto e sétimo versos: “Quando entrava na Aldeia com o saco de 

latas às/ costas”, encontramos uma dificuldade para traduzir “saco de latas”. 

                                                           
67

 Ornamento sm. 1. Ornamentação. 2. Aquilo que ornamenta ou orna; ornato, adorno: os 
ornamentos góticos. 3. Fig. Floreio de estilo; atavio: os ornamentos de um discurso 
(FERREIRA, s/a p. 1006). 
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Dissemos: “le sac plein de canettes...”, que seria o mesmo que cheio de latas 

(especificamente latas de bebidas). No décimo oitavo verso, utilizamos também 

uma marca de oralidade para traduzir outra expressão típica da linguagem oral 

e informal em português. “Igual quando ele me disse que do lado esquerdo do/ 

sol voam mais andorinhas do que os outros pássaros?”, que ficou “Pareil que 

quand il m‟a dit que du côté gauche du/ soleil volent plus d‟hirondelles que 

d‟autres oiseaux.”  

Talvez o maior dos desafios para a tradução do poema esteja no verso 

17: “Se nem quase formiga tem braço!” Sendo a frase construída como 

revelação do pensamento e da fala primitiva, o eu-lírico se põe indignado 

diante da informação sobre os “braços” diminutos de uma formiga. A ordem 

direta da frase colocaria em uso a expressão “quase nem”, típica da oralidade, 

e ficaria: Se formiga quase nem tem braço. A indignação do eu-lírico se dá no 

tempo da memória, portanto, no espaço da infância, em que a fala é, muitas 

vezes, mais próxima do pensamento e da desordem que ele pode carregar. 

Sendo assim, optamos por traduzi-la como “Si ni même la fourmi n‟a presque 

pas de bras!”, de forma que a ordem não causasse um estranhamento maior 

que o desejado no leitor francófono, mas que fossem mantidos os elementos 

de negação da frase. 

 

16. Miudezas 

O poema “Miudezas” apresenta o olhar sobre um trajeto percorrido todos 

os dias pelo eu-lírico. Trata-se de uma releitura poética do cotidiano de uma 

pessoa, aparentemente comum, e que, no entanto, volta-se para o caminho 

como parte integrante e igualmente importante em relação à chegada, neste 

caso literal, mas que serve também como metáfora. O poeta é como um monge 

tibetano que, ao terminar de construir uma mandala de areia durante três dias 

inteiros, acaba por destruí-la, a fim de demonstrar o desapego às finalidades, 

como um símbolo da inconstância da vida. Nesse poema, o eu-lírico-poeta se 

dispõe a observar as peculiaridades de paredes “Nuas e sujas de idade e 

ventos.” De forma a desconstruir a ideia de “resultado”, o poema revela a 

Beleza que surge a partir da ruína e do abandono: Há “rascunhos de pernas de 
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grilos pregados/ nas pedras” (versos 4 e 5); caracóis que “deixaram suas casas 

pregadas/ nestas pedras/ E suas lesmas saíram por aí à procura de outras/ 

paredes” (versos 8, 9, 10 e 11). A parede, dentro do poema, representa o 

caminho. Até mesmo imageticamente é possível enxergar o muro de que nos 

fala o eu-lírico. A composição dos versos vai pintando uma imagem à medida 

que o eu-lírico-flâneur percorre o caminho.  

A figura do flâneur apresentada aqui não é mais a daquele tipo presente 

em As flores do mal (1857), mas uma releitura da imagem do caminhante das 

ruas de Paris, que trocou as multidões por elementos que representam os 

escombros da sociedade, os restos do capital, e que, no entanto, compõem a 

paleta estética da paisagem e da linguagem. Martha D‟Angelo, em seu artigo 

“A modernidade pelo olhar de Walter Benjamin”68, ressalta a visão sobre o 

flâneur de Baudelaire: 

Em suas transfigurações Baudelaire viveu inúmeros personagens – 
flâneur, dândi, trapeiro –, sempre desafiando as regras do jogo social. 
Recorreu ao uso dessas máscaras tentando salvar o poeta da 
corrosão mercantilista que o ameaçava. A bufonaria do 
comportamento de Baudelaire tem a ver com o fato de ele ser 
“obrigado a reivindicar a dignidade do poeta numa sociedade que já 
não tinha nenhuma espécie de dignidade a conceder.” (BENJAMIN, 
1989, p.159)  

Há, no poema, uma texturização que se dá tanto no âmbito da imagem, 

quanto no âmbito estrutural da linguagem. Se pensarmos nos versos: “Asas 

misgalhadinhas de borboletas tingem de azul/ estas pedras” (BARROS, 2001, 

p. 39), é possível dizer que o poeta, tal e qual um artista plástico, criou uma 

colagem entre a versão popular da palavra “migalhas”, com a variante 

“misgalhas” e o verbo “esmigalhar”. Com a palavra despedaçada, salpica 

pequenas porções de azul sobre as pedras e está formado um novo quadro 

dentro do poema. A observação de elementos cotidianos a partir dessa nova 

perspectiva – a poética – permite ao caminhante voltar-se a si mesmo: 

“Caminho todas as tardes por estes quarteirões/ desertos, é certo./ Mas nunca 
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 D‟ANGELO, Martha. A modernidade pelo olhar de Walter Benjamin. Estudos avançados 

São Paulo. Vol.20 n
o
.56 São Paulo Jan./Apr. 2006. Estudo encontrado na plataforma Scielo: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142006000100016.  Acesso 
em: 28/06/2017, às 11h40. 
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tenho certeza/ Se estou percorrendo o quarteirão deserto/ Ou algum deserto 

em mim” (versos 15-19). 

Quanto à tradução, a primeira questão que nos apresentou dificuldade foi 

o título do poema: “Miudezas”. A primeira palavra que nos veio à cabeça, 

“Petitesses”69, parecia ser uma solução poética, mas logo percebemos que sua 

carga semântica negativa não estava adequada ao termo em português. 

Assim, optamos pela palavra “Minuties”, por conta de sua proximidade com o 

sentido e com a sonoridade em relação à palavra original, “miudezas”. 

Uma outra dificuldade encontrada foi a respeito da escolha entre a 

expressão “pâté de maisons” e a palavra “quartier”, para transpor a palavra 

“quarteirão”, que aparece no primeiro verso. Se por um lado a escolha de “pâté 

de maisons” não alcança a sonoridade do verso em português, por outro, a 

palavra “quartier”, que, quanto ao som, assemelha-se à palavra “quarteirão”, 

mantém essa proximidade somente no plano sonoro.   No plano semântico, as 

duas palavras se distanciam.Nem uma nem outra pareciam contemplar o 

poema original, de forma que foi preciso encontrar um termo que não 

ampliasse a “paisagem” do poema. A presença da palavra “paredes” na 

imagem criada pelo eu-lírico com “quarteirão de paredes” nos conduz a pensar 

que talvez “pâté de maisons de murs” fosse um termo demasiado longo para o 

verso. Então, pensamos em reduzi-lo a “pâté de murs”, apesar de a palavra 

“pâté” evocar outros significados, pois se aproxima da sonoridade da 

construção “quarteirão de paredes” no primeiro verso. 

Os décimo segundo e décimo terceiro versos representaram o maior 

desafio desta tradução: “Asas misgalhadinhas de borboletas tingem de azul/ 

estas pedras.” Na primeira tentativa, o verso ficou traduzido como: “Ailes 

petitement émiettées de papillons teignent de bleu/ ces pierres.” Naquele 

momento, nós ainda tínhamos como título “Petitesses”, mas diante da 

impossibilidade do emprego desse termo, vimos que era preciso modificar o 

advérbio “petitement” para adequá-lo ao título. Em seguida, pensamos em 
                                                           

69
 Petitesse 1. Caractère de ce qui est de petite dimension. [...] 2. Caractère mesquin, sans 

grandeur. Médiocrité (ROBERT, 1995, p. 1650-1651). 
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“minucieusement”, mas não se tratava de uma formulação muito poética nem 

tampouco levava em conta o trabalho poético presente no original. Por esse 

motivo, decidimos por igualmente resolver o desafio com a criação de um outro 

neologismo, seguindo o mesmo processo adotado pelo poeta. Dessa forma, o 

adjetivo “misgalhadinhas”, que provavelmente é resultado da junção entre o 

substantivo “migalhas”, o verbo “esmigalhar” e o sufixo “inha”, em nossa 

tradução transformou-se em “minutiemiettées”, para criar o efeito leveza e 

naturalidade que o poema de Manoel de Barros possui. 

 

17. Ascensão 

O poema “Ascensão”, penúltimo poema da primeira parte do livro, trata da 

ascensão do homem comum à condição de poeta. O homem adulto, segundo o 

eu-lírico, sai de um estado de sensatez, até alcançar um estado de mudez. 

Essa transição apresenta novamente o tema da inversão de valores dentro do 

universo poético: a sensatez, aqui, não consiste num atributo de valor, 

enquanto o silêncio, a mudez, assumem o lugar das qualidades de primeira 

ordem: equivalem a uma espécie de nirvana, algo muito desejado. No primeiro 

verso e também no título, o eu-lírico menciona um processo de ascensão para 

a infância, não de retorno: “Depois que iniciei minha ascensão para a infância,/ 

Foi que vi como o adulto é sensato!” (versos 1 e 2). Sob os reflexos de uma 

ideia budista de plenitude, o eu-lírico-poeta deseja ascender até a infância, não 

somente àquela do corpo, mas também à infância das palavras, à suas 

primeiras formações e, por último, ao mutismo. Neste aspecto, o poema traz à 

tona o projeto poético da modernidade no Ocidente: A palavra flertando com o 

silêncio. E levando em consideração a segunda parte do livro, “O livro de 

Bernardo”, é que o poema e toda a obra ganham outra dimensão: ascendem 

juntos à beira do Nada. Esse Nada é a própria substância da visão poética. 

Nas palavras de Bernardo, a poesia assumirá aspectos da filosofia zen, pois 

trata de atingir, por meio de pouquíssimas palavras e poemas mais enxutos o 

que a poesia japonesa propunha com o haiku: a síntese máxima do instante. 

A proposta do poeta é a de ascender à origem, num movimento cíclico: o 

tempo não é mais diacrônico, ele confunde passado, presente e futuro. De 
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forma que o homem volte ao estado de criança, mas esse retorno não seja 

encarado como um retrocesso, e sim como ascensão no sentido de evolução 

do homem, a fim de alcançar, inclusive, o divino. 

A tradução deste poema apresentou várias questões para que 

refletíssemos. A primeira delas pode ser encontrada já nos dois primeiros 

versos: “Depois que iniciei minha ascensão para a infância,/ Foi que vi como o 

adulto é sensato!” A tradução de “Depois que iniciei” passou por diversas 

opções: “Dès que”, “C‟est après que”, “Après que j‟aie”, e finalmente, “Après 

que j‟ai commencé”. Pensamos, neste caso, que o uso da expressão “après 

que” seguida do emprego do passé composé daria um tom mais informal ao 

verso, enquanto o emprego do subjonctif passé, traria um tom mais formal. O 

segundo ponto de reflexão foi em relação à palavra “como”. A dúvida se 

instaurou quanto ao sentido: “comment” traria a ideia de “de que maneira”, de 

“modo”; “combien”, também bastante usado, traria ao verso a ideia de “valor”, 

“quantia”; e “comme”, funcionaria como advérbio de intensidade. Assim, 

escolhemos usar “comme” não só por conta do sentido, mas também pelo fato 

de estar sonoramente mais próximo ao “como” do poema original, e o verso 

ficou traduzido da seguinte forma: “Après que j‟ai commencé mon ascension 

vers l‟enfance/ que j‟ai vu comme l‟adulte est sensé.”. 

O quarto verso também trouxe uma questão importante: “Como não furar 

lona de circo para ver os palhaços?” Entre verbos como “déchirer”, “trouer” e 

“perforer”, preferimos a expressão “faire de trous”, fazer furos, para tentar 

manter boa sonoridade do verso: “Comment ne pas faire des trous dans la toile 

du cirque pour voir les clowns?” Os versos 5 e 7 trazem o verbo “ascender”, 

que segundo o dicionário Aurélio significa o mesmo que “subir, elevar-se”. Para 

a tradução, a priori, utilizamos o verbo “ascensionner”, que em francês antigo 

significa o mesmo que o verbo “monter”, mas esse verbo, em francês, é usado 

com muito menos naturalidade que em português, e para manter o tom informal 

da linguagem empregada no poema decidimos usar o verbo “monter”. Assim, 

as traduções do quinto e do sétimo versos ficaram: “Comment ne pas monter 

encore plus jusqu‟en l‟absence de la voix?” (verso 5), “Car comment ne pas 

monter jusqu‟à l‟absence de la voix” (verso 7). Nestes dois versos, houve 

também uma outra questão que causou inquietação: o uso do “jusqu‟en” e 
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depois de “jusqu‟à”. Os versos originais trazem: “Como não ascender ainda 

mais até na ausência da voz?”/ “Pois como não ascender até a ausência da 

voz?” No segundo caso, claramente se trata do uso do verbo ascender como 

transitivo indireto, de forma que as expressões “jusque” (até) e “à”, em fusão, 

dão conta da regência do verbo “monter”, neste mesmo sentido, em francês. 

Mas, no primeiro caso, há uma ambiguidade formada a partir das palavras “até” 

e “na” (em + a), uma construção tipicamente oral do português. O primeiro 

sentido que poderia ser apreendido seria o de “até mesmo na ausência da 

voz”, “inclusive na ausência da voz”. Outro sentido seria ainda mais informal, o 

de “até atingir a ausência da voz”. Sendo assim, decidimos por traduzir o quinto 

verso com “jusqu‟en”, para criar o sentido de “até na” e o sétimo verso como 

“jusqu‟à”. 

O sexto verso traz um esclarecimento entre parênteses: “(Ausência da 

voz é infantia, com t, em latim.)”. Como se trata de uma espécie de nota 

explicativa, optamos por ser fiel ao não uso de qualquer artigo antes de 

“Ausência”. O mais natural em francês, seria colocar antes um artigo definido, 

mas decidimos fazer uso da licença poética e manter o texto mais próximo ao 

original. No décimo segundo verso, “Por que não voltar a apalpar as primeiras 

formas da /pedra.”, fizemos uso do verbo “recommencer” (recomeçar), em vez 

de “voltar” (“tourner”), de forma que o verso ficou: “Pour quoi ne pas 

recommencer à palper les premières formes de/ la pierre.” E, por fim, fizemos 

uma pequena modificação no décimo sexto verso, que diz: “Como não voltar 

para onde a invenção está virgem?”. Em vez de “para onde”, traduzimos o 

trecho como “là où” (lá onde), indicando um terceiro lugar e fazendo, ao mesmo 

tempo, referência ao “au-delà"70, ideia que se faz muito presente dentro da 

poesia de Baudelaire, por exemplo. 

Aliás, se pararmos para fazer uma breve comparação entre o poema aqui 

analisado e o poema “Élévation”, contido na última parte de Les fleurs du mal 

                                                           
70

 Délà [...] 3.  Au-delà de ou Au delà de. S‟en aller au-delà des mers. Fig. Ce que je vais vous 

dire est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, de toute imagination. Les bus 

« nombreux au-delà de toute vraissemblance » (Romains) Au-delà de telle quantité, de telle 

somme : quand on a dépassé cette quantité, cette somme (ROBERT, 1995, p. 574). 
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(1857), de Baudelaire, constataremos dois movimentos diferentes, mas 

importantes para se entender o movimento buscado por essas duas poesias. 

Élévation 
 
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 
Par delà le soleil, par délà les éthers,  
Par delà les confins des sphères étoilées, 
 
Mon esprit, tu te meus avec agilité, 
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l‟onde, 
Tu sillones gaiement l‟immensité profonde 
Avec une indicible et mâle volupté. 
 
Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides ; 
Va te pufier dans l‟air supérieur, 
Et bois, comme une pure et divine liqueur, 
 
Derrière les ennuis et les vastes chagrins 
Qui chargent de leur poids l‟existence brumeuse. 
Heureux celui qui peut d‟une aile vigoreuse 
S‟élancer vers le champs lumineux et sereins ; 
 
Celui dont les pensers, comme des alouettes, 
Vers les cieux le matin prennent un libre essor, 
-Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 
Le langage des fleurs et des choses muettes.

71
 

                                                           

47 
Elevação 

 
Por sobre os pantanais, os vales orvalhados, 
As montanhas, os bosques, as nuvens, os mares, 
Para além do ígneo sol e do éter que há nos ares, 
Para além dos confins dos tetos estrelados, 
 
Flutuas, meu espírito, ágil peregrino, 
E, como um nadador que nas águas afunda, 
Sulcas alegremente a imensidão profunda 
Com um lascivo e fluido gozo masculino. 
 
Vai mais, vai mais além do lodo repelente, 
Vai te purificar onde o ar se faz mais fino, 
E bebe, qual licor translúcido e divino, 
O puro fogo que enche o espaço transparente. 
 
Depois do tédio e dos desgostos e das penas 
Que gravam com seu peso a vida dolorosa, 
Feliz daquele a quem uma asa vigorosa 
Pode lançar às várzeas claras e serenas; 
 
Aquele que, ao pensar, qual pássaro veloz, 
De manhã rumo aos céus liberto se distende, 
Que paira sobre a vida e sem esforço entende 
A linguagem da flor e das coisas sem voz! 
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Charles Baudelaire é conhecido como o pai da poesia moderna. Foi 

discípulo de Edgar Allan Poe e mestre de Mallarmé e Rimbaud, poetas que 

viriam a transformar drasticamente a concepção de poesia a partir do século 

XIX. No primeiro capítulo de A verdade da poesia (2007), Michel Hamburger diz 

que Baudelaire escreveu para leitores futuros:  

Escrever para os que não haviam nascido era o mesmo que escrever 
para os mortos. O heroísmo de Baudelaire, que em determinada 
época ele relacionou com seu culto ao dandy – “o homem que nunca 
foge de si mesmo”–, foi de um comedimento intencional. Com toda a 
sinceridade, Baudelaire poderia afirmar que “se contentava em 
escrever apenas para os mortos”. (HAMBURGER, 2007, p. 12) 

Hamburger fala, ainda, sobre um legado deixado aos poetas posteriores a 

Baudelaire: o da dúvida em relação à natureza e à função da poesia. Para o 

autor, “Esses problemas podem remontar a um período bem anterior à 

Baudelaire, mas este foi o poeta que permaneceu na encruzilhada da 

modernidade” (2007, p. 14). Com uma temática tendendo mais à poesia 

sublime, o eu-lírico do poema acima propõe uma purificação por meio do 

alcance ao elemento divinizante. Conhecendo a obra de Baudelaire, sabemos 

que é possível aproximar tal proposta do trajeto percorrido pelo poeta até 

chegar ao poema. Mais que isso, até chegar à Poesia. Trata-se de um 

processo que busca a transcendência. 

O eu-lírico diz que feliz daquele que “Plana sobre a vida, e compreende 

sem esforço/ A língua das flores e das coisas mudas.”72 A felicidade do poeta, 

segundo a concepção baudelairiana, é muito próxima do projeto poético 

seguido por muitos dos poetas ditos modernos (e, aqui, não necessariamente 

que compuseram o Modernismo, mas que se inserem numa certa tradição 

moderna de poesia). 

                                                                                                                                                                          
BAUDELAIRE, Charles. "Elévation". In:_____. As flores do mal. Trad. de Ivan Junqueira. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

 

 
72

 Uma tradução simplória dos dois últimos versos do poema: “-Qui plane sur la vie, et 

comprend sans effort/ Le langage des fleurs et des choses muettes.” 
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Ainda segundo Hamburger, Baudelaire transitou entre duas posições 

opostas quanto à poesia. Se por um lado a defendeu como “uma atividade 

autônoma e autotélica” (2007, p. 15), por outro, refutou e adotou posição 

contrária em relação ao mesmo objeto. Para ele: 

Baudelaire não seria o grande poeta e crítico que é se não tivesse se 
esforçado para reconciliar esses pontos de vista conflitantes sobre a 
poesia. Na prática, ele conseguiu isso ao fazer uso alegórico de 
imagens urbanas, que funcionam como uma ligação entre o real e o 
intemporal, o fenômeno e a Ideia; ao combinar um novo realismo a 
sua busca de arquétipos. (2007, p. 16) 

Manoel de Barros, ao fazer referência ao mutismo como o lugar da 

sublimação, alude à tradição poética francesa, ou ainda, a todo esse legado 

poético inaugurado por ela. No entanto, o faz de maneira a “desauratizar” o 

discurso tradicional da poesia vidente, para usar o conceito de “aura”, de 

Walter Benjamin. Para ele, essa busca pelo “tartamudo”, por meio do olhar 

debruçado sobre a “língua das flores e das coisas mudas”, estende-se por toda 

a sua poesia e é reflexo da tendência perpetuada pelos filhos e netos dessa 

tradição, ainda que sua busca esteja muito mais calcada no princípio da 

imanência, como é possível perceber nos poemas. Manoel de Barros, então, 

trata dos temas da alta poesia (sublime, epifania, sacralidade, etc), mas o faz 

por meio de uma linguagem simples: a da infância, a dos loucos. 

A modernidade está constantemente flertando com o silêncio. Em Os 

filhos do barro (2014), Octavio Paz diz que há na modernidade a noção de 

crítica e que o poema se concebe como uma realidade apartada e 

correspondente ao tempo crítico da modernidade. 

Essa tendência tem início no Renascimento e se acentua no século 
XVII, mas só a partir da idade moderna os poetas se dão conta da 
natureza vertiginosa e contraditória da seguinte ideia: escrever um 
poema é construir uma realidade à parte e autossuficiente. É assim 
que se introduz a noção da crítica “dentro” da criação poética. Nada 
mais natural, aparentemente: a literatura moderna, como corresponde 
a uma idade crítica, é uma literatura crítica. (PAZ, 2007, p. 41) 

Sendo uma literatura crítica, traz à tona o próprio processo poético, 

desmascara o ofício e propõe uma poética como demanda a própria Poesia. 
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18. O Catador 

O poema “O catador” é iniciado com uma afirmação que introduz uma 

história: “Um homem catava pregos no chão”. O verbo “catava”, encontrado no 

pretérito imperfeito, ajuda a construir o tom de história que o eu-lírico 

estabelece Isso porque coloca o passado como um tempo indeterminado, não 

pontual, como também não o é a Poesia. Para Octavio Paz, em Os filhos do 

barro (2014), a noção de tempo é transformada pela modernidade. Segundo 

ele, há um rompimento das barreiras entre passado, presente e futuro, o que 

se reflete no tempo da Poesia. Neste trecho, o autor confronta a noção do 

tempo primitivo com a do tempo moderno:  

Para os cristãos, o tempo perfeito é a eternidade: uma abolição do 
tempo, uma anulação da história; para os modernos, se a perfeição 
estiver em um lugar, só pode estar no futuro. Outra diferença: nosso 
futuro é por definição aquilo que não se parece nem com o passado 
nem com o presente: é a região do inesperado, ao passo que o futuro 
dos antigos mediterrâneos e dos orientais sempre desemboca no 
passado. O tempo cíclico transcorre, é história; também é uma 
reiteração que, cada vez que se repete, nega o transcorrer da 
história. (PAZ, 2014, p. 23) 

 O poema traz de volta o tempo remoto dos contos de fadas, das histórias 

orais, populares, ou seja, resgata o tempo desconhecido por meio de um 

passado desprendido. O prego, no poema, é colocado em evidência por meio 

de sua personificação: o homem os encontrava “deitados de comprido,/ ou de 

lado,/ ou de joelhos no chão” (versos 2, 3 e 4). Dentro do poema, o homem 

cumpre uma tarefa importante. Isto porque as coisas inúteis são o ouro dessa 

poesia. E nesse aspecto, milita contra a linguagem objetiva: é a poesia que luta 

pela própria poesia. Por essa razão é capaz de aproximar as palavras 

“privilégio” e “abandono”, porque só a polissemia da Poesia é capaz de ceder 

espaço às inversões de valores do mundo prático, fazendo que essas duas 

palavras de campos semânticos quase que opostos estejam em associação. 

“Privilégio do abandono” é a própria revolução da palavra. 

Cumprir a função da inutilidade, realizar o contrário do que demanda o 

sistema, esta atividade promove certos ensinamentos ao catador e lhe dão 

algum “estado”. Lemos aqui: estado de espírito, algo fora do ordinário, ou 

ainda, a quinta definição encontrada em dicionário, “5. Luxo, pompa” 

(FERREIRA, s/a p. 654). Porque o verso seguinte a este complementa: “Estado 
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de pessoas que se enfeitam a trapos.” O verbo “enfeitar” faz referência direta à 

Beleza e o “enfeite” é contrário ao “trapo”, mas no poema é possível enfeitar-se 

“a trapos”. Ao modo dos monges que abdicam daquilo que não é essencial 

para sua sobrevivência, o catador se ornamenta de trapos para contemplar e 

construir a Beleza, porque a figura do catador é, mais uma vez, a figura do 

poeta, do que Miguel Sanches Neto, em Achados do chão (1997), chamou de 

bricoleur, o artista que cria a partir dos restos. Um dos temas recorrentes nas 

três primeiras obras de Manoel de Barros, apontados por Sanches Neto, é a 

aparição do malandro, do andarilho, criado a partir de um processo de 

bricolage. Trata-se da ideia de um poeta colecionador de objetos inúteis, que 

acaba por personificar os restos em personagens que incorporam as sobras e 

se fazem poéticos a partir de uma existência desvalorizada. O autor mostra 

como essa figura se opõe ao capital e é capaz de sobreviver alheio ao sistema. 

Mostra ainda, como ela permanece representada em diversos momentos na 

Literatura ocidental. É, por exemplo, a figura de Tritão, que aparece no canto VI 

de Os Lusíadas (1572).  

O poeta é um menino que conseguiu sobreviver depois da idade 
adulta. É um infante justamente pela sua preferência por aquilo que 
não tem uma aplicação prática dentro da sociedade. O seu produto, o 
poema, é um „inutensílio‟. E o poeta, uma criança temporã, que vive 
um profundo desejo de retorno às origens. Como não pode voltar ao 
tempo perdido, faz dele o tema de seus poemas. Mais ainda, exercita 
e desenvolve a ignorância primordial. (NETO, 1997, p. 30) 

Diz: “Catar coisas inúteis garante a soberania do Ser./ Garante a 

soberania de Ser mais do que de Ter” (verso 15). Nesse processo, aprende 

que “Ser” é mais importante do que “Ter”. Se tenho o inútil, então melhores são 

as experiências associadas ao ser, aquelas fruídas por meio dos 5 sentidos e 

que ganham corpo dentro da Poesia. 

A tradução deste poema trouxe alguns pontos para que refletíssemos um 

pouco para além do sentido do poema, mas também sobre as escolhas 

lexicais. A primeira questão surgiu com o título: Le Ramasseur73, que a 

princípio havíamos cogitado de traduzir como “L‟éboueur”74, mas por conta da 

utilização do verbo “ramasser”, preferimos manter em ambos o mesmo radical 

                                                           
73

 Ramasseur 1. Personne qui ramasse « chiffonier » (ROBERT, 1995, p. 1859). 
74

 Éboueur 1. Employé chargé du ramassage des ordures ménagères sur la voie publique 

(ROBERT, 1995, p. 701). 
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“ramass”, como em “catador” e “catar”. O segundo verso – “Sempre os 

encontrava deitados de comprido” – também nos lançou um desafio. A 

expressão “de comprido”, pertence às expressões orais e populares do 

português brasileiro e significa o mesmo que na horizontal. A princípio, ela foi 

traduzida de forma quase literal: “en long”, mas a tradução literal da expressão 

não daria conta da imagem produzida no poema original. Sendo assim, a 

substituímos por “sur le dos”, que também acaba por auxiliar na personificação 

do prego. 

Outra tradução literal havia sido feita no quinto verso: “Nunca de ponta.” 

Referindo-se ao prego, a expressão, também popular e oral do português, foi 

traduzida como “de pointe”. Mesmo não sendo uma construção 

demasiadamente estranha em francês, a imagem perdia-se na medida em que 

não se trata de uma expressão utilizada pela língua, em que o equivalente 

poderia ser dito como “pointe en l‟air”. Assim, o verso ficou traduzido como 

“Jamais pointe en l‟air.” No verso seguinte, “Assim eles não furam mais – o 

homem pensava” também acabou sendo modificado por conta da sonoridade. 

Em vez de utilizar o verbo “trouer”75, literalmente furar, acabamos escolhendo o 

verbo “percer”76, que tem o mesmo sentido, mas por conta da sonoridade. De 

modo que o verso ficou: “Ainsi, ils ne percent plus – l‟homme pensait” (grifos 

nossos).  

O décimo verso apresentou outra complicação: o poeta constrói a frase 

de modo a dar destaque à palavra “função”. “O homem passava o dia inteiro 

nessa função de catar/ pregos enferrujados” (versos 10 e 11). No entanto, em 

francês optamos por traduzir como “à ramasser” e retirar a função, pois o verso 

soou muito artificial. José Paulo Paes diz, em seu livro Tradução: A ponte 

necessária (1990), que até há certa vantagem quando a tradução produz certo 

estranhamento, pois ela anuncia ao leitor que se trata de uma tradução de um 

poema escrito em língua diversa daquela em que ele está lendo. Ele diz “no 

ensaio justificativo da tradução [...] da Odisséia de Kóstas Karyotákis, poeta 

grego moderno” (PAES, 1990. p. 93): 

                                                           
75

 Trouer 1. Faire um trou, des trous dans (qqch) percer. Perforer. (ROBERT, 1995, p. 2323) 
76

 Percer 1. Creuser, traverser. Faire um trou dans (um objet solide). Perforer, trouer (ROBERT, 

1995, p. 1632). 
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Verter um poema do grego, por exemplo, ou de qualquer outro 
idioma, é, teoricamente pelo menos, reescrevê-lo em português como 
faria seu próprio autor, se tivesse domínio operativo de nossa língua, 
mas sem, no entanto, deixar de ser grego. Sublinho a última frase 
para destacar um ponto que reputo de capital importância. A ideia 
corrente de que boa é a tradução que dá ao leitor a mesma 
impressão de um texto originariamente escrito em sua língua pátria, 
constitui a maior das falácias. Pelo menos desde Humboldt, sabe-se 
que cada idioma consubstancia uma experiência diferencial do 
mundo; é um recorte da realidade diverso, na sua especificidade, dos 
demais recortes operados pelos outros idiomas. Isto não quer dizer 
que sejam acessíveis apenas aos seus respectivos falantes tais 
visões de mundo diferentemente expressas por cada idioma em nível 
tanto léxico quanto morfológico e sintático. A tradução alcança trazê-
la em parte até o entendimento de falantes de outro idioma por via de 
uma operação antes de caráter transpositivo que redutor. Tendo-se 
bem presente o que possa haver de diferencial na língua de partida 
em relação à de chegada, busca-se exprimi-lo através dos recursos 
próprios desta. Nessa operação transpositiva, visa-se portanto menos 
a uma impossível isomorfia – perfeita simetria no espírito e na letra – 
do que a uma possível paramorfia – a similitude de forma e de 
significado que as idiossincrasias dos dois idiomas franqueados pela 
ponte tradutória permita. (PAES, 1990, p. 93) 

Nesse caso, o estranhamento ultrapassou o que esperávamos como 

resultado, de forma que realizamos a seguinte versão: “L‟homme passait  la 

journée entière à ramasser/ des clous rouillés.” E, por último, pontuamos, no 

décimo terceiro verso, a continuação da ideia do verso anterior numa frase 

iniciada sem qualquer artigo. Embora seja uma frase incomum ao ouvido 

francófono, decidimos manter como no original, usando da licença poética e 

também do fato de consistir numa espécie de continuação do verso anterior.  

O LIVRO DE BERNARDO 

Para a análise dos 52 poemas breves, destacaremos dois eixos temáticos 

a fim de organizá-los. Dessa forma, apontaremos algumas das questões que 

concernem o processo de tradução, bem como uma breve análise de alguns 

dos poemas que perpassam os pontos que julgamos mais pertinentes a este 

trabalho. Dividimos os poemas breves entre dois eixos temáticos principais: os 

que trazem motivos da natureza e elementos que remetem à poesia japonesa; 

e aqueles que têm por motivo principal a metalinguagem e, portanto, podem 

ser aproximados das temáticas modernistas, dos poemas-piada, etc. 

O poema 1 dá início aos poemas do alter-ego Bernardo da Mata, que 

segundo a crítica, é um alter-ego baseado nas características de um 

funcionário da fazenda do poeta Manoel de Barros. Bernardo era um homem 
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simples, e pelo que se conta era mudo, por isso o silêncio é uma ideia presente 

em sua poesia. Levanta-se aqui a hipótese de que seria esse o motivo pelo 

qual os poemas de “O livro de Bernardo” são constituídos de três ou quatro 

versos, a fim de reproduzir a limitação de seu vocabulário e, por outro lado, sua 

capacidade de síntese poética. Neste poema, o eu-lírico apresenta novamente 

a figura do “Bandarra” como “cavalo velho solto/ no pasto, às moscas”. A 

incorporação de Bernardo à Natureza é tanta, que Bandarra além de fazer 

referência ao poeta português, é também um dos nomes de uma espécie de 

árvore presente nas regiões sul e sudeste do Brasil.77  

Para a tradução deste primeiro poema tentamos resgatar por meio das 

escolhas lexicais, os sons nasais presentes no primeiro verso, de forma que a 

tradução ficou: “Les gamins me nomment Bandarra.”. A dificuldade maior 

encontrou-se no terceiro verso, para a tradução de “às moscas”. O poeta 

inverte a expressão figurada “estar largado às moscas”, como sinônimo de 

vazio, abandonado e torna, na imagem do poema, algo que é possível ler 

quase como literal. Desta forma, entre “à rien faire”, “abandonné” e “largué”, 

optamos pela terceira solução. 

O segundo poema traz logo no primeiro verso um enigma da linguagem: 

“Não tenho pensa.” Interpretamos “pensa”, como um diminutivo de 

“pensamento”. Bernardo é conhecido na obra de Manoel de Barros por ser o 

mais próximo que um homem consegue daquilo que é Natural, um animal lírico, 

ou um Bernardo-árvore. Como se sabe, na vida real, Bernardo era mudo. Se 

concebermos a linguagem como expressão do pensamento, se não fala, 

Bernardo também não pensa. Não porque não é capaz, mas porque sua 

linguagem é totalmente desvinculada da convencional. Seus instrumentos  de 

expressão são: “ventos, árvores, passarinhos – issos.” Para a tradução deste 

poema, o primeiro verso foi dificultoso. Em francês a palavra “pensamento” – 

“pensé”, já é bastante curta. Não foi possível, então, abreviá-la. Dessa forma, 

primeiramente pensamos em usar o mesmo recurso que usou seu tradutor 

para o italiano78, de modo que a tradução manteria “Je n‟ai pas de pense.”, mas 

                                                           
77

 Conhecida como Bandarra ou Guapuruvu, seu nome científico é Schizolobium Parahyba. 
78

 “Arte não tem pensa.”, verso contido no poema “As lições de R. Q.”, retirado de Livro sobre 
nada (1996), que foi traduzido por Giorgio Sica como “L‟arte non ha pensa”, em Il libro sul nulla 
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julgamos que isso não seria inteligível para um leitor francófono. Assim, 

optamos por “Je n‟ai pas de pensées”. 

Nesta mesma linha de raciocínio, temos no poema 11 a construção de 

uma paisagem que alinha eu-lírico, cavalos e céu, por meio do fenômeno do 

entardecer. Para o Novo Dicionário Aurélio, entardecer significa “Ir caindo a 

tarde; fazer-se tarde. [Impessoal, us. só na 3a pessoa do sing.] 2. S.m. O cair 

da tarde; o ocaso.” (p. 533) O uso da forma verbal entardecer, aqui se faz novo: 

“Cavalos entardecem/ na beira do mato-/ onde entardeço.” Tradicionalmente, 

no haiku japonês, o terceiro verso muitas vezes traz um elemento de surpresa 

em relação à ideia ou à imagem criada nos dois versos anteriores. Para o eu-

lírico, o fenômeno de “entardecimento” dos cavalos é algo tido como natural. 

Dentro da imagem, é verossimilhante, mesmo que sua estrutura produza certo 

estranhamento. O terceiro verso é, então, destacado do segundo e representa 

o elemento novo: trata-se do lugar onde entardece também o eu-lírico e este 

fenômeno o equipara e, mais que isso, o incorpora como componente do 

quadro criado. 

Para a tradução do poema, pensamos em algumas soluções diferentes 

para o verbo entardecer: a primeira foi traduzir por “noircir”; depois pela 

expressão “faire nuit”, que também é impessoal: “il fait nuit”; “s‟assombrir”; 

“ombrer”; “obscurcir”; “s‟ennuager” e “se rembrunir”. Optamos, então pela 

seguinte tradução: Chevaux s‟assombrissent/ au bord de la nature-/ où je 

m‟assombris. 

O terceiro poema faz dupla referência. A primeira delas, num plano mais 

evidente, traz a ideia Zen da contemplação de si mesmo. O eu-lírico, como um 

eremita, um monge, volta-se para si mesmo “como os padres do ermo”. Por 

outro lado, podemos pensar no crustáceo conhecido como “bernardo-eremita”. 

Símbolo daquele que se apropria de “casas abandonadas” e vai “se mudando” 

ao longo da vida, enquanto seu corpo se transforma, sua dinâmica se 

assemelha à proposta poética de Manoel de Barros. Para a tradução, optamos 

por manter o neologismo do segundo verso: “eu me eremito”/ “je m‟ermite”. A 

                                                                                                                                                                          
(2014). Observamos que “pensa” corresponde tanto em português quanto em italiano à terceira 
conjugação do presente do indicativo dos verbos pensar e pensare.  
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palavra “ermo” também não possui correspondente exato, escolhemos então 

um de seus significados por conta da sonoridade: “comme les pères du 

désert.”. 

Com motivos sinestésicos e que remetem também ao sentimento de 

pertencimento, alguns poemas como o 15, 18, 22, e 23 trabalham com a 

mistura dos sentidos e a criação de cores dentro do poema, ou então com a 

construção de referências que podemos aproximar de outras artes e também 

da filosofia zen, da ideia de esvaziamento, de quietude, que os poemas vêm 

preencher como um sopro: 

15 

O silêncio  

está úmido 

de aves. (BARROS, 2001, p. 54) 

O poema acima aciona sinestésicamente pelo menos três dos sentidos 

humanos: a audição, com o som do silêncio; o tato, com a umidade contida no 

som das aves e que, juntas, compõem o silêncio; a visão, na medida em que 

imediatamente se pensa na imagem de uma revoada. É claro que aqui não se 

trata do silêncio absoluto, mas justamente, do silêncio que se encharca de 

outros sons. Não o som das máquinas, dos carros, do movimento das ruas, 

mas da movimentação da natureza. A filosofia Zen trata bastante da ideia do 

silêncio interior, como símbolo do equilíbrio. Aqui, a constatação do eu-lírico, é 

que o silêncio se suja com o som, mas isso se dá de forma harmoniosa. Não 

traz a perturbação do silêncio, mas a imagem de um organismo. Da mesma 

forma, no poema 18, chuva e andorinhas cantam de forma harmônica: 

18 

A chuva  

azula a voz 

das andorinhas.  

O verbo “azular” cria uma paleta de cores dentro do poema. A chuva, 

sendo líquida, tinge a voz dos pássaros e estabelece um canto conjunto. Há 

uma mistura entre o som da chuva e o das andorinhas. Novamente a ideia de 
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equilíbrio se apresenta. Em francês existe um verbo equivalente a “azular”, 

trata-se do verbo “bleuir”: La pluie/ bleuit la voix/ des hirondelles.” O mesmo 

movimento se dá no poema 22: 

22 

O sangue do sol 

nas águas 

atrai mariposas.  

Aqui a cor é construída por meio da imagem do sangue vermelho. Em 

seguida, sabemos que o sangue vem do sol. É sabido que no entardecer o sol 

tinge o céu de tons de rosa, de laranja, de forma que ao diluir-se nas águas, 

pode-se pensar até mesmo em uma cor encontrando a outra, como em uma 

pintura com aquarela. As mariposas vêm atraídas pela luz e como metáfora da 

noite que encontra o dia. Em francês, justamente, são chamadas de “papillons 

de nuit”, “borboletas da noite”, pensamos novamente no momento exato do 

equilíbrio entre a noite e o dia, entre o claro e escuro, ying e yang. Em seguida, 

o eu-lírico anuncia: 

23 

Sou livre 

para o silêncio das formas  

e das cores. 

No poema acima, o eu-lírico novamente de maneira sinestésica mistura 

formas e silêncio e como num pronunciamento, fala sobre a liberdade da 

poesia para com os sentidos e também com as outras artes. Para a 

metalinguagem, é livre no “silêncio das formas” fixas. Trata-se do poema 

liberto. 

O silêncio está presente em muitos dos poemas em “O Livro de 

Bernardo”, seja na palavra que materializa o silêncio: “Dentro dos caramujos -/ 

há silêncios/ remontados.”, seja na criação da calmaria por meio da imagem: 

“Na beira da mosca/ o céu parou/ o dia parou.” No poema 29, a contemplação 

dá-se em vias contrárias às habituais, da mais sublime para o menos sublime. 

É o céu e o dia que param diante da mosca, a fim de contemplá-la, de forma a 

reafirmar o lugar de destaque ocupado pelos seres vivos desprezados dentro 
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desta poética. Além de lembrar ao leitor, que poesia é também contemplação 

do entorno, sublime ou não. O eu-lírico traz ainda outros poemas da mesma 

ordem: 

26 

Passam formigas perdidas 

no lado esquerdo 

da casa. (BARROS, 2001, p. 56) 

A imagem que se cria no poema acima é totalmente corriqueira. No 

entanto, o fato de chamar de poema a constatação do eu-lírico e a troca na 

ordem direta do primeiro verso, trazem a ideia do observador: novamente a 

poesia se faz contemplação do ambiente e de si mesma. Um olhar sobre o 

micro para ressignificar o macro. Espacialmente, pode-se pensar até mesmo 

na reprodução das formigas que passam: a mancha tipográfica que diminui 

também passa pelo lado esquerdo da casa. Para a tradução, optamos por 

manter a mesma ordem do primeiro verso a fim de conservar ao máximo os 

elementos encontrados na análise do poema. 

Chamar a atenção para aquilo que é menor dentro da lógica hierárquica e 

capitalista em que vivemos é uma posição de resistência. O posicionamento do 

eu-lírico diante da realidade, no entanto, parece antes uma “distorção natural”. 

Um dom que ele divide com o leitor, a partir de sua impressão poética e 

reveladora da realidade compartilhada entre ambos. Para ele, é no olho do 

lagarto que surge a nuvem: 

27 

No olho songo 

do lagarto 

nasce um pedaço de nuvem. (BARROS, 2001, p. 56) 

Para a tradução da palavra “songo”, que remete ao “sonso”, utilizamos a 

palavra “nigaud”, que sonoramente parecia mais adequada em relação ao que 

pensamos como alternativa: “duduche”, “bête” ou “niais”. 

Quando não inverte valores, o eu-lírico traz ao homem o valor do 

pertencimento à Natureza. Elimina a separação entre o homem e o natural, 
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estabelece equivalência entre as questões dos homens e dos animais quando 

diz que: 

36 

Estou pousado em mim 

igual que formiga  

sem rumo. (BARROS, 2001, p. 58) 

 

43 

Bom é  

constar das paisagens 

como um rio, uma pedra. (BARROS, 2001, p. 59) 

   

Trata-se de um elogio ao essencial, à origem, ao homem não apartado do 

ambiente. Um homem não animalesco, mas consciente de sua natureza 

compartilhada, da ideia de união entre tudo que existe, inclusive no âmbito da 

linguagem. Trata-se de um homem consciente do lirismo da existência. Na 

sequência de poemas 40, 41 e 42, o eu-lírico constrói poemas que parecem 

estar costurados à ideia do poema anterior. 

40 

Quase vestida de sol 

vi a chuva 

em cima do morro. 

 

41 

Palavras 

Gosto de brincar com elas. 

Tenho preguiça de ser sério. 

 

42 

Tenho candor 

por bobagens. 

Quando eu crescer eu vou ficar criança. 
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Como já dissemos anteriormente, percebemos nos poemas da segunda 

parte do livro duas vertentes temáticas, a primeira, que se põe mais próxima da 

ideia do haiku japonês, e a segunda, que parece delinear o projeto lírico em 

questão. Nos poemas acima, pode-se dizer em linhas gerais, que o eu-lírico 

constata o trabalho poético no momento da escrita. De forma que parece 

comentar o poema anterior no ato de compor um novo poema, dizendo que 

gosta de brincar com as palavras, o que se percebe quando cria a imagem em 

que vê a chuva “quase vestida de sol”. Se formos compará-lo ao haiku japonês, 

é possível dizer que o poema recompõe o momento de iluminação, não só 

quando enxerga a chuva, mas também no flagrante do ato de realização 

poética. Diferentemente da poesia japonesa, o eu-lírico dos poemas de Manoel 

de Barros está a par de uma dessas vertentes poéticas da modernidade, 

consciente da insuficiência e que busca ser contraponto ao olhar mecânico 

sobre o mundo. 

Quanto a tradução, no poema 42 e em diversos outros estivemos sempre 

confrontadas sobre a opção de manter um artigo, neste caso, artigo definido 

“les” ou de respeitar a não colocação de artigo no original. Neste poema, para 

respeitar a mancha tipográfica do poema, além do destaque que o poeta deu à 

palavra “Mots”, que está apartada do restante do poema, decidimos por mantê-

la sem o artigo definido. No entanto, em outros poemas, por questões 

semânticas, optamos por inserir um artigo definido, como por exemplo no 

poema 39: “Andorinhas passeiam/ na chuva/ e no meu ocaso.” Cuja tradução 

ficou sendo: “Des hirondelles se promènent/ sous la pluie/ et sur mon coucher 

de soleil.”. 

Buscamos em cada uma dessas breves análises, contemplar 

questionamentos que foram fundamentais para que nossa tradução fosse 

realizada. Para além da tradução, buscamos, sobretudo, levantar questões 

importantes para a leitura de Manoel de Barros, seja pelo leitor lusófono ou 

francófono. 
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