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RESUMO 

Este artigo busca, através da análise dos poemas encontrados nos livros da trilogia 

de Manoel de Barros: “Memórias inventadas – A Infância (2003)”, “Memórias Inventadas – A 

Segunda Infância (2006)” e “Memórias Inventadas – A Terceira infância (2008)”, comprovar 

que as memórias descritas pelo eu lírico – termo do qual iremos nos furtar devido à mistura de 

papeis entre o sujeito de Manoel e o sujeito do Poema – não são apenas as lembranças 

saudosas de um menino que viveu na roça. 

 As análises dos poemas nos levaram a perceber que a formação e a identidade 

deste autor que rompeu com os valores da Literatura vigentes até então e trouxe uma nova 

forma de enxergar o que pode ser arte, vêm desde a infância, quando em meio as brincadeiras 

ele se reconhecia como poeta e via que sua realidade, vista como sem valor pela sociedade, 

poderia ser matéria de produção literária, e consequentemente ser reconhecida como 

Literatura.  

 

Palavras-Chave: Manoel de Barros; Poeta; Autobiografia; Literatura; Infância.  
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ABSTRACT 

This paper seeks, through analyzing the poems found in the books of Manoel de 

Barros trilogy: "The Childhood", "The Second Childhood" and "The Third Childhood", 

proving that the memories described by the lyrical I - term from which we are going to steal 

ourselves due to the role mix between Manoel the subject and the subject from the Poem - 

those not only the nostalgic memories of a boy who used to live in the farm. 

The analysis of the poems led us to realize that the formation and the identity of 

this author who broke the values of the current Literature to this day and brought a new way 

of seeing what can be art, comes since the childhood, when among playing, he recognized 

himself as a poet and saw that his reality, seen as worthless by society, could be matter of 

literary production, and consequently be recognized as Literature. 

Keywords: Manoel de Barros, Brazilian Poet, Autobiography, Literature; Childhood 
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A formação da identidade do poeta Manoel de Barros - Análise da trilogia “Memórias 

Inventadas” 

Sulian Luisi da Silva de Oliveira 

 O propósito deste artigo é abordar a trilogia de Manoel de Barros, Memórias 

Inventadas, trazendo para a análise o estudo da formação do sujeito escritor na infância do 

autor.  

Percebe-se, a partir da análise de poemas dessas três infâncias: Memórias 

inventadas – A Infância (2003), Memórias Inventadas – A Segunda Infância (2006) e 

Memórias Inventadas – A Terceira infância (2008) que há vários indícios de que o eu lírico 

não tenta só romper com os valores estéticos e literários vigentes até então, muito menos 

contar apenas memórias de uma infância na “roça”; veremos que por trás dessas memórias, 

explorando ao máximo cada palavra e sua significação, Manoel de Barros mostra que sua 

vivência diferenciada aliada a seu talento para escrever formaram seu oficio de escritor logo 

na infância e contribuíram para sua identidade poética.  

 Nestas obras Manoel de Barros traz como tema e matéria principal de sua poesia o 

ínfimo e o inútil aos olhos da Literatura tradicional. Em toda a obra a construção das 

memórias é feita a partir desses elementos que, aparentemente, não servem para construir arte. 

Porém, Manoel apresenta uma obra toda construída com esses elementos no papel principal, e 

o mais importante: refinando-os com o uso das palavras e suas significações, que usadas dessa 

forma, instigam o leitor a ver que este não se trata de um livro produzido apenas para contar 

memórias. 

 Olhando com estes olhos refinados para o que é natural, simples e muitas vezes 

considerado feio, podemos pensar em que elementos e com que argumentos o poeta propõe 

essa ruptura nos valores literários, trazendo uma nova matéria para a poesia e, 

consequentemente, uma nova maneira de enxergar beleza nas coisas, propondo uma matéria e 

uma estética nunca usadas até então; e além disso, pensaremos em como essa maneira de 

valorizar o que não tem valor unido com a novidade de sua estética o fez descobrir-se poeta, e 

como essa maneira de ver a vida e trabalhar com as palavras em seu significado mais 

profundo contribuem para a formação de sua identidade de escritor retratada nessas obras. 

 Em todos os poemas dos três livros teremos a temática da infância como principal. 

Percebemos que alguns personagens como a avó, a as coisas simples da natureza e até alguns 
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sentimentos são fundamentais para o desenrolar dos poemas e também são instrumentos 

usados para que Manoel de Barros expresse em cada um deles além de suas memórias, 

também a sua formação como escritor. Ele ressalta em alguns poemas que sua avó, 

transgressora que era, o ensinou, dentre outras lições, a não desprezar as coisas desprezíveis e 

nem os seres desprezados. Ele, com seu olhar de fraseador e a vivência de menino da “roça”, 

absorveu este ensinamento, que o norteou na produção poética destes livros. O poeta 

conseguiu produzir arte através de um novo olhar sobre a literatura, trazendo o feio e o 

simples com um novo papel de importância na obra para reconstruir suas memórias de 

infância e relatar ao leitor que sua raiz e sua identidade poéticas têm início lá na infância, 

tempo em que ainda em meio a brincadeiras ele se descobre poeta.  Para evidenciar essas 

hipóteses citadas até aqui, farei análises de poemas que podem ser encontrados nas três 

infâncias de Manoel de Barros.  

 Perceberemos com o desenrolar dos poemas e suas análises que as memórias de 

Manoel são um meio encontrado para que ele revelasse como é o processo de formação de um 

escritor, e como ele mesmo se descobriu como tal. As memórias demonstram a raiz de onde 

vem esse desejo por ruptura de valores presente em sua poesia: o personagem que se mistura 

com o Manoel real tenta mostrar novos valores e provar que há beleza, e que representar a 

natureza e as coisas comuns da vida como matéria da poesia pode sim ser Literatura.  

No primeiro poema do livro Memórias inventadas – A Infância (2003), já somos 

apresentados a um Manoel que tem saudades do que não foi; o eu lírico demonstra saudade de 

uma infância peralta que não teve, e apresenta seu ofício de vida adulta: “Acho que agora faço 

o que não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem” que  pode ser claramente 

entendida como a peraltagem com as palavras. A profissão do Manoel adulto tem a ver com a 

brincadeira com as palavras e suas significações, ele joga com elas e suas infinitas 

possibilidades. O eu lírico coloca também neste poema que gostava de brincar de fingir com 

as coisas, e essa “raiz crianceira” permanece em sua produção literária trazendo inovação e 

leveza à sua arte. 

 Ele nos fala que essa raiz que carrega consigo o faz ter uma visão “comungante e 

oblíqua” das coisas, visão esta que vem de sua infância vivida na roça, lugar onde havia 

comunhão das pessoas com as coisas da natureza e isso o fazia entendê-las e sentir-se 

pertencente à elas . Toda essa comunhão mostra o sentido de ele trazer esse tipo de matéria 

para a poesia: Manoel escreve sobre a natureza, os seres esquecidos e desprezados pois 
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pertence a esse universo, e isso é o que o representa.  Este poema inicia o livro nos dando um 

panorama completo de quem é, e quais foram os elementos que contribuíram para a 

construção da identidade e da alma dessa criança da “roça” que virou o Manoel autor.  

Manoel por Manoel 

“Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. 

Por motivo do ermo não fui um menino peralta. 

Agora tenho saudade do que não fui. 

Acho que o que faço agora 

é o que não pude fazer na infância. 

Faço outro tipo de peraltagem. 

Quando era criança 

eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba. 

Mas não havia vizinho. 

Em vez de peraltagem eu fazia solidão. 

Brincava de fingir que pedra era lagarto. 

Que lata era navio. 

Que sabugo era um serzinho mal resolvido 

e igual a um filhote de gafanhoto. 

Cresci brincando no chão, entre formigas. 

De uma infância livre e sem comparamentos. 

Eu tinha mais comunhão com as coisas do que 

comparação. 

Porque se a gente fala a partir de ser criança, 

a gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha, 

de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua 

árvore.  

Então eu trago das minhas raízes crianceiras 

a visão comungante e oblíqua das coisas. 

Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. 

É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem 

pudor. 

Eu tenho que essa visão oblíqua vem 

de eu ter sido criança em algum lugar perdido 

onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. 

Era o menino e os bichinhos. 

Era o menino e o sol. 

O menino e o rio. Era o menino e as árvores”. 

(Barros, Manoel de - Memórias Inventadas – A Infância, 2003) 
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Ele está presente como prefácio dos livros seguintes: Memórias Inventadas – A 

Segunda Infância (2006) e Memórias Inventadas – A Terceira infância (2008), o que indica 

que essa não foi uma escolha arbitrária do autor, que colocou esse poema em todos os livros 

como uma forma de reforçar essa ideia de mostrar sua raiz, para que não só quem leu o 

primeiro livro tenha acesso à essa informação, mas todo leitor que tenha a oportunidade de 

saber mais sobre suas memórias de infância saiba também sobre sua raiz e sobre a formação 

da alma deste poeta. 

No poema Escova (Memórias Inventadas – A Infância, 2003) temos o primeiro 

relato de que logo na infância o autor descobriu seu dom com as palavras e decidiu que 

gostaria de seguir isso como profissão. Observando os arqueólogos e o significado de sua 

profissão a Arqueologia
1
. 

Manoel decidiu que queria então escovar palavras a fim de encontrar os clamores 

antigos guardados em cada uma delas e chegar aos seus primeiros sons. Desde o título temos 

um paralelismo formado entre a profissão de arqueólogo e a profissão de poeta. Essa 

comparação mostra que a noção de ser poeta é algo muito mais profundo do que apenas 

combinar palavras. Em ABC da Literatura, Ezra Pound diz que “literatura é linguagem 

carregada de significado até o máximo grau possível”, assim, entendendo o significado do 

paralelismo com a profissão do arqueólogo e a citação de Pound, o que o eu lírico quer fazer é 

escovar as palavras no sentido de que quer buscar e ir fundo na origem de cada uma delas, 

buscando seus significados mais puros e, a partir disso, com sua profissão, tocar e entender os 

aspectos sociais, psicológicos e culturais do ser humano. 

A partir desse momento, ele começou a passar os dias sentado na escrivaninha 

“escovando palavras”, expressão que remete o trabalho do arqueólogo ao trabalho do autor. 

Através dessa referência ao trabalho de escovar, Manoel mostra que escrever poemas requer 

tempo e dedicação, um poeta tem o trabalho de lapidar as palavras, é um trabalho minucioso, 

escrever poemas é como trabalhar com joias, por isso passava os dias sentados a trabalhar 

com palavras. Sua turma de amigos ao saber que ele passava seus dias escovando palavras 

acha que ele só pode estar ficando louco, e nesse trecho podemos perceber que ele encontra o 

obstáculo do preconceito, não só com os amigos, mas a sociedade em geral, que naquela 

época achava que poeta não era profissão, era coisa de gente à toa. Sua reação inicial foi jogar 

a escova fora, ou seja, abandonar a caneta e o papel.  

                                                           
1
 Arqueologia – Disciplina científica que estuda as culturas e sociedades antigas através da análise dos seus 

vestígios materiais. Disponível em: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008 - 2013 

 https://www.priberam.pt/DLPO/arqueologia 

https://www.priberam.pt/DLPO/arqueologia
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Esse sinal de preconceito com a profissão também pode ser encontrado no poema 

da primeira infância “Fraseador” neste poema ele diz aos pais que não quer ser doutor, nem de 

curar gente, nem de medir terras, nem de fazer casa; ele queria ser fraseador, seu irmão acha 

que ele está “variando” e questiona se essa profissão de fraseador põe mantimento em casa; 

esse questionamento pode ter surgido porque ser poeta não era considerado profissão, não 

tinha importância na sociedade e muito menos trazia status à família, então sugere ao pai que 

coloque uma enxada na mão do menino para que ele desempenhe uma profissão de verdade, 

“o pai fica meio vago... Mas não põe a enxada” esta ação do pai de não colocar a enxada é 

marcante, pois aparece como apoio ao filho, mesmo vago e confuso o pai acreditou em seu 

talento.  

Em outro poema Manoel conta que obrou no pé da roseira da avó, mas este verbo não 

tem o mesmo significado comum, ele é usado com um significado diferente, que para ele na 

roça era comum, o mesmo significado de “cacarar”. Neste poema veremos destacada a 

importância de sua avó para a formação do Manoel, não só como pessoa mas também e com 

forte influência como escritor. Ele conta que obrou na roseira da avó, esta atitude geralmente 

seria recriminada, mas ela “não ralhou nem”. A avó não brigou e ainda ensinou-o lições para 

cuidar das plantas, que elas precisavam de esterco orgânico para permanecerem sempre 

bonitas  e também lições para a vida, ela o ensinou que o cago não era coisa desprezível pois 

serviria para outras coisas, assim como as pessoas desprezadas. A avó, transgressora que era, 

sempre contrariava os ensinamentos de seu pai, ela trouxe um conhecimento muito valioso 

que Manoel pratica claramente em sua poesia: não desprezar as coisas desprezíveis nem os 

seres desprezados, pois tudo sempre pode ter outra utilidade e valor diferente para cada 

pessoa. O papel da avó é importante e se mostra presente em todos os poemas, pois ela o 

ajudou a ter um novo olhar sobre a vida e o valor das coisas, que Manoel transmite para seus 

leitores através de sua poesia que falando sobre esses ensinamentos os instiga a repensarem o 

valor das coisas; por isso sua poesia também se mostra transgressora frente às demais formas 

de arte apresentadas até então.  

 No poema “Sobre importâncias” ele conta que aprendeu com um fotógrafo artista que 

a importância das coisas não pode ser medida com fitas métricas ou balanças, a importância 

das coisas deve ser medida pelo encantamento que elas causam em nós. Medir, segundo o 

dicionário, significa determinar extensão, altura ou grandeza de algo. Então por que a 

importância das coisas não pode ser medida com fita métrica ou balança? Nesta estrofe, há 

um deslocamento no real sentido da palavra medir (no dicionário) e medir passa a ter um 



8 
 

sentido pessoal e metafórico, pois importâncias não têm o mesmo valor e tamanho para todos; 

a importância é medida de maneira diferente por cada pessoa que determina o valor de cada 

coisa para si, que pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. “Assim o passarinho na 

mão de uma criança é muito mais importante para ela do que a Cordilheira dos Andes... o cu 

de uma formiga é mais importante para o poeta do que uma usina nuclear.” Isso nos leva a 

pensar por que a usina nuclear sendo o que é não é importante para o poeta? Porque ele na 

particularidade dos seus valores não vê beleza nem poesia na imensidão de uma usina nuclear, 

para ele o cu da formiga enriquece muito mais o seu poema do que uma usina que na 

realidade nem faz parte de sua vivência. 

 Com sua poesia, Manoel nos leva a pensar sobre como agimos, muitas vezes 

enxergamos a importância de algo pelo seu tamanho ou valor financeiro, mas ele traz uma 

inversão de valores, ou quem sabe uma “desinversão” de valores, se pensarmos o porquê de 

muitas vezes darmos importância maior a algo que na realidade nem conhecemos ou nem 

interferem em nossas vidas, quando deveríamos dar importância ao que realmente é real e 

presente. Essa mesma noção de importâncias é citada no poema “Sobre sucatas”, Segunda 

Infância; o eu lírico, que era menino da roça, um dia cresceu e precisou ir para a cidade, lá ele 

se viu cercado de prédios e estátuas, carros e bicicletas, para ele nada daquilo tinha valor, era 

tudo lata, que no fim viraria sucata; para ele nada naquela cidade poderia ser mais bonito do 

que um passarinho. A importância que essas coisas das cidades tem para os moradores de lá 

não é a mesma que tem para ele, pois aquilo não faz parte de sua vida. Mais uma vez ele 

coloca uma coisa que para muitos é tão insignificante, como um passarinho, em uma posição 

de maior beleza e maior valor do que um prédio da cidade, que no fim de tudo vai virar 

sucata, que é lixo. 

No poema “Invenção” temos mais uma vez a mistura dos papeis de eu lírico e autor: 

“Inventei um menino levado da breca para me ser.” Este menino inventado por ele tem forte 

relação com a natureza, um contato especial e uma visão poética dos bichos. Mesmo sem ter 

conhecimento acadêmico, sabia trabalhar com palavras, e apesar de ainda menino era letrado 

na ciência da natureza. Essa postura de menino da roça e menino poeta fez o personagem e o 

verdadeiro Manoel autor se misturarem não só no poema, mas em toda a obra. No início dos 

três livros há uma frase que instiga o leitor: “tudo que não invento é falso.” Essa frase se torna 

muito mais fácil de entender se analisarmos os poemas e percebermos que a figura do eu 

lírico e a do autor se entrelaçam e fica difícil de distinguir quem é quem nas falas. Isso porque 

o autor inventa uma infância para descrever nesses livros, porém muitas coisas dessa infância 
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podem ser comprovadas na realidade, então por que tudo que não é inventado é falso? Para 

Manoel essa invenção do menino poeta reforça sua realidade de autor no presente. Ele inventa 

essas memórias “falsas” para comprovarem a realidade de sua infância e de sua profissão, 

justificando sua formação e sua alma de poeta.  

Essa mistura fica bem clara mais uma vez no fim do poema quando ele diz “porém o 

menino levado da breca ao fim me falou que ele não fora inventado por esse cara poeta, por 

que fui eu que inventei ele.”  Mais uma vez percebemos a mistura dos papéis, e também a 

comprovação de que durante sua infância, em meio à roça e às brincadeiras ele se descobriu 

escritor, e mais ainda, essa descoberta na infância guiou quem ele é como poeta hoje, pois 

essas memórias estão presentes como matéria de sua produção literária. Através da frase 

“Tudo que não invento é falso”, o poeta nos diz que todas essas memórias que são relatadas 

no livro não têm compromisso de serem verdadeiras, pois trata-se de arte, mas vindo de sua 

imaginação as invenções combinadas com as memórias são a verdade desse autor e ainda 

compõem a matéria de sua poesia. Portanto tudo o que ele (autor e eu lírico) não inventa não 

pode ser verdade para ele.  

Questiona-se se uma autobiografia, como tentamos mostrar que este é um gênero por 

trás da poesia de Manoel de Barros, pode ser escrita em versos. Esse questionamento pode 

surgir, pois não se tem muitos estudos e registros de autobiografia em versos, geralmente ela 

aparece em forma de prosa. Porém, o gênero autobiográfico não se mostra fácil de definir, ele 

pode estar em diversos modos, aparecendo sempre como exceção à uma regra. A 

autobiografia parece sempre depender de eventos reais e potencialmente verificáveis de um 

modo menos ambivalente do que a ficção.  

Em um dos poemas Manoel começa falando “hoje eu completei oitenta e cinco. O 

poeta nasceu de treze...” (Manoel de Barros, Memórias inventadas – A Infância, 2003), essa 

passagem mostra claramente, entre tantas outras estrofes dos poemas, a forte relação entre 

verdade e ficção, o poeta e o eu lírico. Além dessa forma expressa em que Manoel fala em 

primeira pessoa, há alguns poemas em que ele se refere a si mesmo como “menino” ou em 

terceira pessoa “a gente”. Isso mostra uma forma de se revelar escondendo-se, assim o poeta 

mantém um certo distanciamento do texto e não marca um limite claro entre os momentos em 

que fala e os momentos que o eu lírico (ficção) tem voz. Com a análise dos poemas de Barros 

entendemos que estes foram uma forma de registrar, através de suas memórias, como se deu 

sua descoberta como poeta e o processo de formação de sua identidade. Em seus poemas 
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reconhecemos a realidade da criança misturada com a arte da poesia retratando a formação do 

autor. 
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