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RESUMO:  Manoel  Wenceslau Leite  de Barros  nasceu no Beco da Marinha,  beira  do Rio
Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, em 19 de dezembro de 1916 e “virou árvore” no dia 13 de
novembro de 2014, aos 97 anos, em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Publicou seu
primeiro livro, Poemas concebidos sem pecado, em 1937, mas o reconhecimento do público só
aconteceu 43 anos mais tarde, nos anos 80. Assim como Guimarães Rosa, Manoel arquitetou
uma  dicção  inovadora,  plena  de  neologismos  e,  ao  mesmo  tempo,  apresentando  a  língua
portuguesa em suas ascendências mais profundas e primitivas. É do lócus existencial, o Pantanal
vivido, sentido e experimentado e o Pantanal poeticamente representado, que Manoel de Barros
herdou um gosto pelas águas e pelas coisas do chão. Para ele, a puerícia habitada no Pantanal
lhe permitiu um lastro que só pode ser matéria de poesia se embaralhado com certo anseio de
mexer com os vocábulos que adquiriu no colégio. As vivências, no pantanal do Mato Grosso, do
cidadão Manoel consubstanciam e matizam, de maneira incisiva, a obra literária do poeta. Tais
informações nos permitem afirmar que a obra poética de Manoel de Barros possui um caráter
autobiográfico que o singulariza exatamente por se manifestar por meio de suas “memórias
inventadas”. Tais memórias, parcialmente inventadas como toda e qualquer memória, dão o tom
e a cor à produção poética do autor.  Dessa forma, objetivamos refletir,  por meio do corpus
poético, o quanto a memória e as reminiscências ocupam um lugar no processo escritural de
Manoel de Barros. Reminiscências, que se convertem em modulações autorais, de uma infância
vivida no Pantanal, mas ressignificada pelos ditames da imaginação criativa.
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A memória, os recursos mnemônicos e o seu duplo – o esquecimento - tem sido,

ao longo do tempo, objeto de apreciações crítico-reflexivas que sempre apontam para a

complexidade  da  temática  no  campo  dos  estudos  filosóficos  e  literários.  Aqui,  nos

interessa elucidar, por um lado, a maneira como essa memória modula as representações

autorais do poeta Manoel de Barros, e, por, outro, o quanto essas mesmas memórias são

moduladas pelos ditames da imaginação criativa. 

Paul Ricoeur (2007) afirma que é sob o símbolo da associação de ideias que está

situada  uma  espécie  de  curto-circuito  entre  memória  e  imaginação:  se  essas  duas
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afecções permanecem vinculadas por contiguidade, evocar uma – portanto, imaginar – é

evocar a outra, consequentemente,  lembrar-se dela3.  Assim, a memória,  restringida à

rememoração, atua na esteira e nos vestígios da imaginação. A imaginação, por sua vez,

considerada em si mesma e subjulgada pelo viés do racionalismo, está situada na parte

inferior da escala hierárquica dos modos de conhecimento. O autor diz que a memória

considerada como modo de educação, em razão da memorização dos textos tradicionais,

tem má reputação e que nada vem em auxílio da memória como função específica do

acesso ao passado. E continua:

É  na  contracorrente  dessa  tradição  de  desvalorização  da  memória,  nas
margens  de  uma  crítica  da  imaginação,  que  se  deve  proceder  a  uma
dissociação da imaginação e da memória, levando essa operação tão longe
quanto possível.  Sua ideia diretriz  é  a  diferença,  que podemos chamar  de
eidética, entre dois objetivos, duas intencionalidades: uma, a da imaginação,
voltada para o fantástico, a ficção, o irreal, o possível, o utópico; a outra, a da
memória, voltada para a realidade anterior,  a anterioridade que constitui a
marca temporal por excelência da “coisa lembrada”, do “lembrado” como tal.
(RICOEUR, 2007, p.25-6)

Essa  dissociação  entre  memória  e  imaginação,  apregoada  e  defendida  por

Ricoeur, não é viável, tampouco possível se quisermos empreender reflexões e análises

críticas  acerca  da  poética  manoelina.  Os  vareios  da  imaginação  e  a  inventividade

poética  do  autor  não  estão  rigidamente  demarcados  e/ou  enclausurados  numa  zona

distante da memória.  Antes, elas dialogam, namoram, se tocam e, por desobediência

poética,  tornam movediças  as  fronteiras  entre  uma e  outra.  É  o próprio Manoel  de

Barros que alerta o leitor para a especificidade de suas memórias inventadas.

Não queremos afirmar que memória e imaginação são representações unívocas.

Sabemos  que  nem  toda  imaginação  é  memória,  sendo  verdadeira  a  recíproca.  No

entanto, o fenômeno literário, por questões orgânicas, sabota visceralmente as leituras

de  quem constrói  seu  horizonte  de  expectativas  baseado  na  rigidez  do  pensamento

logocêntrico que acredita na obediência passiva das coisas e dos fenômenos, como se os

mesmos pudessem permanecer inertes em seus respectivos quadrados.

3 Ricoeur (op.cit.) amparado em Husserl afirma que  a percepção não é instantânea e que a retenção não é
uma forma de imaginação, mas consiste numa modificação da percepção. A percepção de alguma coisa
dura.  O  distanciamento  do  instante  presente  atual  ainda  é  um  fenômeno  de  percepção  e  não  de
imaginação.



A  modernidade,  seus  autômatos  e  sua  velocidade  põem  os  signos  em  um

processo  acelerado  e  ininterrupto  de  rotação.  Na  rotação  orbital  do  espaço  poético

manoelino, imaginação e memória se corroboram no processo criativo4, vejamos:

A voz do meu pai

Sou um sujeito magro
Nasci magro.
Estou nos acontecimentos como um vendaval: dobrado
Recurvo de espanto
E Verdes...
(...)
Fecho os olhos.
Descanso.
Os ventos levam-me longe...
Longe...
Entro na casa onde nasci.
O tempo emprestou sem dó uma cor amarela às suas paredes.
Um amarelo sujo nas raízes, um amarelo de urina de crianças nas paredes.
Lembro-me bem.
Era um casarão baixo.
Crianças lambiam o barro das paredes.
Na solidão rondavam os cavalos.
Bezerros mascavam a roupa dos vaqueiros.
(...)
Vaqueiros vinham sentar-se à porta do galpão, de tarde
Olhando as nuvens...
Galinhas ciscavam por ali, no meio do bamburro.
No algibe repleto, o sapo sentado como um doutor.
(...)
Abro os olhos para pensar nos homens que me viram crescer.
Homens tristes como seus cavalos.
Abro os olhos e sinto
E sei
Que a força que me inclina hoje para a terra
Essa avidez que as minhas mãos possuem
E a frescura que minha alma adquire quando as chuvas molham estas plantas,
A vontade de sair sozinho, de noite, e de chorar copiosamente sobre as ruínas
– 
Sei bem
Que todas essas coisas têm raízes na casa
No menino selvagem que deixava crescer os cabelos
Ate caídos na estrada
Colhidos, como flor de lixeira
Na estrada...
Fecho os olhos de novo.
Descanso.

4 De acordo com Platão  apud Ricoeur (2007, p. 35), é preciso dizer que as coisas que são objetos de
memória são todas aquelas que dependem da imaginação, e que as que não existem sem essa faculdade o
são acidentalmente.



Logo sinto fluir de mim
Como um veio de água saindo dos flancos de uma pedra,
A imagem do meu pai
Ouço bem o seu chamado.
Sinto bem sua presença.
E reconheço o timbre da sua voz:
- Venha, meu filho,
Vamos ver os bois no campo e as canas amadurecendo ao sol,
Ver a força obscura da terra que os frutos alimenta,
Vamos ouvi-la e vê-la:
(...)
Abro os olhos.
Não vejo mais meu pai.
Não ouço mais a voz do meu pai.
Estou só. (...) (BARROS, 2010, p. 77-8)

No poema,  o  vento  é  o  elemento  desencadeador  de  memórias  e  lembranças

recônditas e esparsas no tempo, o vento é o sopro, é o meio de condução até a casa onde

nasceu o eu-lírico.  Aqui, diferente de outros poemas, a lembrança é mais vigorosa e

detalhista. É possível notar a diferença na cor das paredes, agora amareladas pela urina

das crianças.  A solidão,  mais  uma vez,  se faz presente nesse espaço rememorado, a

mesma solidão que o acompanhava desde sempre,  rondava os homens que eram tão

tristes quanto os cavalos. O vento aí é o condutor de uma representação presente de

coisas e de realidades ausentes, ou seja, por meio do vento-sopro é que se torna possível

a presença do ausente anteriormente percebido, experimentado e apreendido.

Ao erguer, imageticamente, a presença do ausente, o poema termina por forjar

uma aproximação  deliberada  entre  a  imaginação  e  a  memória.  Ambas  se tocam ao

apresentar o distante, o afastado da corrente temporal mais imediata,  mas tem como

traço diferencial, de um lado, a suspensão de toda posição de realidade e a visão de um

irreal, do outro, a posição de um real anterior. No poema, a memória que revê é marcada

pelo sentimento de déjà vu que pode ser visto como uma passagem do virtual ao efetivo

ou como a materialização de um elemento etéreo.

É como se as nebulosas se condensassem e se corroborassem na formação das

imagens poéticas. O vento que arrebata e enverga o eu-lírico o conduz à reapreensão das

recordações longínquas em um movimento do profundo para superfície, das escuridões

e dos abismos para a claridade, da tensão para o relaxamento, do alto e do elevado para



as camadas e categorias mais baixas da vida psíquica. Eis aí, o movimento primordial de

toda memória que trabalha.

Apesar da distância espaço-temporal, a cena é descrita com riqueza de detalhes

e, não raro, com uma carga emotiva bastante acentuada. Os cavalos, os bois, as galinhas,

o sapo, os vaqueiros, os homens que o viram crescer; nada passa despercebido aos olhos

perscrutadores e atentos do poeta. É o encontro com a casa5 – mediado pela memória e

pela imaginação– que responde algumas questões congênitas e orgânicas concernentes à

personalidade do menino que ali viveu. Vemos, aí, a transição da memória corporal para

a memória do lugar, a casa em especial; é como se as coisas só pudessem ser lembradas

intrinsecamente associadas a lugares. Não é por casualidade que afirmamos, sobre uma

coisa que aconteceu, que ela teve lugar.6

A inclinação para as coisas da terra, a avidez das mãos, a frescura da alma, a

vontade de chorar copiosamente sobre as ruínas tem, de acordo com o eu-lírico, suas

raízes fincadas na casa, como se o passado guardasse em seu âmago as respostas, ainda

que imprecisas, para as questões e os dilemas que se erguem no presente. Esse passado

que só pode ser apreendido por meio das lembranças e que pode ser comparado a uma

possessão e, sobretudo a uma caçada, pois, de acordo com Ricoeur (2007), toda procura

de lembranças é também uma caçada.

Os fatos, o tempo e o espaço, descritos no poema, não são e nem podem ser

plasmados objetivamente por meio da linguagem poética. O elo entre memória corporal

e a memória dos lugares legitima a dessimplicação do espaço e do tempo de sua forma

objetivada. O corpo do eu-lírico constitui, desse ponto de vista, o lugar primordial, o

5  De acordo com Alvarez Ferreira (2013) a casa, primeiro universo do ser humano, é um objeto onírico
de  fundamental  importância  numa  poética  do  espaço.  Ontologicamente,  a  casa  como  um  núcleo
permanente e como um bem acompanha o ser humano ao longo de sua existência. E no silêncio e na
solidão sempre se volta para um outrora que há muito passou, reencontrando a casa nas profundezas de
sua alma sonhadora. A casa está nele, e ele está na casa de seu devaneio.
6 Paul Ricoeur (op. cit.)  afirma que os lugares  de memória funcionam principalmente à maneira dos
indícios de recordação, ao oferecerem alternadamente um apoio à memória que falha, uma luta contra o
esquecimento.  Os  lugares  “permanecem”  como  inscrições,  monumentos  e  potencialmente  como
documentos. Enquanto as lembranças transmitidas unicamente pela voz voam, como voam as palavras.
Amparado em Casey, o autor diz que o lugar não é indiferente à “coisa” que o ocupa, ou melhor, que o
preenche.  O ato de habitar  constitui  a  mais forte  ligação  humana entre a  data e  o  lugar.  Os lugares
habitados  são,  por  excelência,  memoráveis.  Por  estar  a  lembrança  tão  ligadas  a  eles,  a  memória  se
compraz em evocá-los e descrevê-los.



aqui em relação ao qual todos os outros lugares são lá. A memória dos lugares vive em

um movimento dialético intransponível de dessimplicação do espaço vivido em relação

ao  espaço  geométrico  e  de  reimplicação  de  um  pelo  outro  em  um  processo  de

relacionamento do próprio com o alheio.

Outra imagética bastante forte e contundente diz respeito à imagem do pai fluir

do interior do filho, como “uma água saindo dos flancos de uma pedra”. Essa imagem

fantasmagórica do progenitor, assentada no eu-lírico, atesta o quão a figura paterna está

arraigada e circundante em suas representações/percepções da vida e do mundo. É o pai

quem o convida para ver e ouvir a força obscura da terra e que talvez tenha deflagrado

esse gosto/prazer pelas coisas rasteiras do chão, quase sempre pertencidas de abandono,

tão abandonadas quanto o eu-lírico ao abrir os olhos e perceber que está sozinho.

O eu-lírico,  ainda traz a tona aquilo que Ricoeur denomina de “fenômeno de

escoamento”. Notemos que as mudanças imagético-espaço-temporais são marcadas, no

poema, pelo abrir ou fechar de olhos, é como se o homem, agora menino, saltasse de

cena  em cena  para relembrar/reviver  simbolicamente  as  experiências  do passado.  O

fenômeno do escoamento pode ser assim entendido: “enquanto surge um novo presente,

o  presente  se  torna  um  passado  e,  assim,  toda  a  continuidade  de  escoamento  dos

passados do ponto precedente “vai caindo” uniformemente na profundeza do passado”.

(RICOEUR, 2007, p.51)

No poema, as imagens pretéritas se escoam e se esvanecem. O eu-lírico inicia

sua rememoração, indo ao encontro da casa onde nasceu logo depois, essa imagem se

escoa para dar lugar à lembrança dos homens que o viu nascer e termina com a imagem

–  presença/ausência  -  do  pai.  Dessa  forma,  um  passado  escorre/dá  lugar,

imperiosamente, para que outros passados e outras lembranças possam ser revisitados.

Em  A voz  do  meu pai,  a  memória  corporal  é  povoada  de  lembranças  afetadas  por

diferentes  graus  de  distanciamento  temporal:  a  própria  extensão do lapso  de  tempo

decorrido pode ser percebida, sentida, na forma de saudade ou de nostalgia.

Assim, podemos afirmar que todo o poema supracitado é modulado pelo viés da

memória e é a rememoração que permite, ao eu-lírico, presentificar as reminiscências da

infância ausente e de um passado distante. Bergson (2011), nos diz que a memória pura



registra,  sob  forma de  imagens-recordações,  todos os  acontecimentos  de  nossa  vida

cotidiana à medida que eles se desenvolvem; não negligencia detalhe algum e marcaria

a cada fato, a cada gesto, seu lugar e data. 

Já a memória espontânea é sempre voltada para a ação, assentada no presente e

olhando para o futuro. Para o autor, se ela merece ainda o nome de memória, já não é

mais porque conserva as imagens antigas, e sim porque prolonga o seu efeito útil até o

momento presente7. Na poética em questão, se faz presente a memória pura, mas esse

debruçar-se  sobre a  rememoração  é  balizado,  muitas  vezes,  pela  via  da  ruptura,  da

imprecisão, do fragmento e da ironia como vimos até aqui.

 A  memória  é  uma  faculdade  individual  que,  na  sua  essência,  não  pode  ser

compartilhada com mais ninguém. Assim, as memórias são contadas sob o único foco

possível: o daquele que lembra, de forma que, ao se saber de algo que não prefigura na

memória, tal imagem só se torna viva através de própria faculdade memorial de quem

ouve; a subjetividade intervém remodelando o relato, configurando uma outra memória

criada a partir da narração, sendo similar à narrada, mas não idêntica. Isso leva Ecléa

Bosi a afirmar, ao analisar a memória coletiva e a individual, que “por muito que se

deva à memória coletiva é o indivíduo que recorda” (BOSI, 2004, p. 411). 

Em Manoel de Barros, a memória se constitui em fonte das formas de apreensão

e expressão do individual,  do situar-se em si mesmo e no que pode ser considerado

exterior a noção de si mesmo. É a cena da escrita que é também, e indissociavelmente,

uma  cena  de  autodesnudamento  do  sujeito  da  escrita.  No  entanto,  nem  sempre

encontramos  em  sua  poética  a  fidelidade  às  experiências  vividas  que  fragilizam  a

extrema aderência aos seus referenciais como podemos notar no poema que se segue:

MARIA-PELEGO-PRETO

Maria-pelego-preto, moça de 18 anos, era abundante de pelos no pente.

7 A memória pura pode, ainda, de acordo com o autor, ser chamada de memória-lembrança, enquanto a
memória espontânea é também uma memória-hábito. A memória-hábito é vivida, é ação e repetição; a
memória-lembrança é representação. A memória pura-lembrança-representação, força motriz da poética
de  Manoel  de  Barros,  permite-nos  subir  a  encosta  de  nossa  vida  passada  para  nela  buscar  uma
determinada imagem.  A memória que repete,  opõe-se  à  memória que imagina  já  que  para  evocar  o
passado em forma de imagens, é preciso poder abstrair-se da ação presente. Talvez o homem seja o único
ser capaz de um esforço desse tipo. 



A gente pagava pra ver o fenômeno.
A moça cobria o rosto com um lençol branco e deixava pra fora só o pelego
preto que se espalhava quase até pra cima do umbigo.
Era uma romaria chimite!
Na porta o pai entrevado recebendo as entradas...
Um senhor respeitável disse que aquilo era uma indignidade e um desrespeito
às instituições da família e da Pátria!
Mas parece que era fome. (BARROS, 2010, p. 22)

Nos chama a atenção,  no poema acima, a utilização da aliteração a partir  do

título.  A linguagem figurada,  coloquial  e eufêmica,  em alguns momentos,  confere o

tom, o ritmo e a musicalidade ao texto. No lugar habitado pela solidão e carente de

grandes  acontecimentos,  ver  a  abundância  de  pelos  pretos  no  pente  de  Maria  se

constituía  em um espetáculo  singular  que  habitava  o  imaginário  dos  moradores  da

região. Esse imaginário continua presente nas memórias do eu-lírico e, esse vínculo –

memória e imaginação – “é assegurado pela pertinência à mesma parte da alma, a alma

sensível, segundo um modo de divisão já praticado por Platão”. (RICOEUR, 2007, p.

35)

O eu-lírico recorda que uma romaria se formava e pagava para ver o fenômeno

que parecia,  aos olhos dos senhores respeitáveis,  indignidade e desrespeito, mas que

para o olhar sensível e pleno de humanidade do poeta era mais um desdobramento da

necessidade,  da carência  extrema e da fome.  Há, nesse rememoramento,  um quê de

denúncia social além de um retrato dos aspectos sociais mais imediatos.

Maria-Pelego-Preto traz, em seu bojo, a polaridade reflexividade e mundanidade

proposta por Ricoeur (2007). Entendemos a reflexividade enquanto a memória de si e a

mundanidade enquanto a memória do outro, do mundo, da alteridade que se encontra

abrigada  no  mesmo  espaço  da  reflexividade,  intimamente  ligada  à  memória  de  si

mesmo.  Isso  porque  não  nos  lembramos  somente  de  nós,  vendo,  experimentando,

aprendendo,  mas  das  situações  do  mundo,  nas  quais  vimos,  experimentamos,

aprendemos. Tais situações implicam o próprio corpo e o corpo dos outros, o espaço

onde se viveu, enfim, o horizonte do mundo e dos mundos, sob o qual alguma coisa

aconteceu.

No texto poético, a busca das lembranças longínquas evidencia um dos desígnios

fundamentais  do  ato  de  memória,  a  saber,  pelejar  contra  o  esquecimento,  arrebatar



determinados  estilhaços  e  fragmentos  de  lembrança  à  rapacidade  do  tempo,  ao

sepultamento  inexorável  do  esquecimento.  É  Ricoeur  quem afirma  que  o  dever  da

memória consiste essencialmente em dever de não esquecer8.  E,  como vimos,  o não

esquecer, nessa obra poética, pressupõe o lembrar de si e o lembrar, concomitante, do

outro.

Dessa  forma,  apesar  da  memória  constituir-se  enquanto  um  processo

fundamentalmente subjetivo remete, ao mesmo tempo, a aspectos sociais e arquétipos

culturais. Em outros termos, a reminiscência, em Manoel de Barros e no poema Maria-

Pelego-Preto, abrange dois planos concomitantemente: um singular e outro social.  O

caráter social e cultural da memória é decorrência da influência mútua entre o sujeito

Manoel e o seu meio social, não obstante, a apreensão das experiências sensíveis através

da ação de rememorar, é unicamente pessoal como já vimos nas palavras de Ecléa Bosi.

Por isso a existência de afinidades, distinções, ou mesmo incongruências em relatos e

testemunhos acerca de um acontecimento específico não se assinala como fato peculiar

para o estudo da memória, pelo contrário, seu caráter individual antepara a possibilidade

da existência de memórias precisamente iguais:

A essencialidade do indivíduo é salientada pelo fato da História Oral dizer
respeito  a  versões  do  passado,  ou  seja,  à  memória.  Ainda  que  esta  seja
sempre moldada de diversas formas pelo meio social, em última análise, o ato
e a arte de lembrar jamais deixam de ser profundamente pessoais. A memória
pode existir em elaborações socialmente estruturadas,  mas apenas os seres
humanos são capazes de guardar lembranças. Se considerarmos a memória
um  processo,  e  não  um  depósito  de  dados,  poderemos  constatar  que,  à
semelhança da linguagem, a memória é social, tornando-se concreta apenas
quando mentalizada ou verbalizada pelas pessoas. A memória é um processo
individual,  que  ocorre  em  um  meio  social  dinâmico,  valendo-se  de
instrumentos  socialmente  criados  e  compartilhados.  Em  vista  disso,  as
recordações  podem ser  semelhantes,  contraditórias  ou sobrepostas.  Porém,
em hipótese alguma,  as lembranças de duas pessoas são – assim como as
impressões digitais, ou, bem da verdade, como as vozes – exatamente iguais.
(PORTELLI, 1997, p. 16) 

8  É importante ressaltar que lembrar-se não é somente acolher, receber uma imagem do passado, mas é
também buscá-la, fazer alguma coisa. O ato de fazer memória vem inscrever-se na lista dos poderes, das
capacidades que dependem da categoria do “eu posso”.



A  memória  é,  de  fato,  radicalmente  singular:  minhas  lembranças  não  são

exatamente as dos outros. Não se pode transferir as lembranças de um para a memória

do  outro.  Enquanto  minha,  a  memória  é  um  modelo  de  minhadade,  de  possessão

privada, para todas as experiências vivenciadas pelo sujeito. Se a memória é do passado,

como advertiu Aristóteles, e esse passado é o de minhas impressões; nesse sentido, esse

passado é o meu passado.

É interessante lembrar que a valorização da oralidade e dos recursos da memória

era bastante presente principalmente nas sociedades tradicionais – principalmente no

que tange aos povos ditos sem escrita – enquanto projeções sociais e fonte de poder e

ensinamento. Assim, engendrada pela memória, mas nem fiel a um real biográfico, nem

totalmente ficcional,  podemos pensar a poética de Manoel de Barros como um entre

lugar  testemunhal  situado,  poeticamente,  à  terceira  margem  das  representações  da

memória.

Willian  James,  em  Princípios  de  Psicologia (1974)  pensa,  em  um primeiro

momento,  a  memória  enquanto  atividade  consciente  de  recuperação  voluntária  dos

conteúdos retidos. Para o autor, o recordar, por outro lado, configura-se numa viagem

cujo ponto de partida fica bem marcado no presente e que vai, em direção ao passado,

extrair da memória os seus conteúdos, agora conscientes. James ressalta a necessidade

imperiosa de distinção entre evocação e reminiscência. Enquanto esta se configura em

conteúdos emergentes que, embora não o sejam gratuitamente, o são por motivações e

mecanismos  que  escapam ao sujeito  no momento  do seu reaparecimento;  aquela  se

circunscreve  na  busca  intencional  de  reminiscências,  na  evocação  de  imagens  que

configuram o passado.

A memória, em Manoel de Barros, é movimento, contudo é um movimento que

transcende  as  localizações  físicas  do  espaço  e  do  tempo.  E,  por  ser  movimento,  é

igualmente imaginação. A memória vive das representações que transitam da esquina

sombria e obscura do pretérito para as luminosidades do presente.  Diz o poeta, em um

poema já analisado: "Eu ia dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo

que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor". A iluminação do presente é argumento

para a "teoria dos achadouros". 



Achadouros

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só
descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas
há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como
acontece  com o  amor.  Assim,  as  pedrinhas  do  nosso  quintal  são  sempre
maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo de intimidade.
Mas o que eu queria dizer sobre o nosso quintal é outra coisa. Aquilo que a
negra Pombada, remanescente de escravos do Recife, nos contava. Pombada
contava aos meninos de Corumbá sobre achadouros. Que eram buracos que
os holandeses,  na fuga apressada do Brasil,  faziam nos seus quintais para
esconder suas moedas de ouro, dentro de grandes baús de couro. Os baús
ficavam cheios de moedas dentro daqueles buracos. Mas eu estava a pensar
em achadouros de infâncias. Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira
do quintal, lá estará um guri ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar
um buraco ao pé do galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo de
uma lagartixa. Sou hoje um caçador de achadouros de infância.  Vou meio
dementado e enxada às costas a cavar no meu quintal vestígios dos meninos
que fomos. Hoje encontrei um baú cheio de punhetas. (BARROS, 2008, p.59)

Muitas  são as  importâncias  simbólicas  sobrepujadas  nesse poema,  no entanto

permaneço, por hora, com o verbo "cavar" que surge em duas ocasiões,  atrelado ao

"buraco". Cavar um buraco no pé da goiabeira e cavar um buraco no pé do galinheiro,

de onde brota um guri fazendo peraltagens. É a essa memória que nos referimos.  A

escavação  do  buraco  na  terra,  indiciando  um  poço,  é  uma  linda  metáfora  para  a

recordação; do escuro e sombrio no fundo do poço, o adulto resgata o menino (o guri) e

o traz à claridade.  Da memória,  isto é, do poço, quão uma caverna verticalizada no

cerne da Terra, brotam e nascem as imagens animadas pelos valores emocionais que as

despertaram. Bachelard (1988) dizia que a infância é o poço do ser. O adulto que, no

âmbito poético, escreve suas memórias "inventadas", tornou-se o caçador de achadouros

de infância.

Por  outro  sentido,  o  poeta  acende  novamente  um importante  ponto  de  vista

acerca da memória. Ao aliá-la a terra, notadamente visível nas acepções e sentidos do

verbo "cavar" e dos substantivos "goiabeira",  "galinheiro" e "enxada", define que os

efeitos e as implicações de suas escavações constituirão em "vestígios dos meninos que



fomos". Ora, tal significação remete à configuração estilhaçada e confusa da memória,

já que ela não aflui de maneira inteiriça, mas sim por resquícios, isto é, indício, rastro,

pegada, como também estigma, espectro, destroços. O "vestígio", vocábulo altamente

expressivo para a conjuntura de qualquer obra do gênero autobiográfico,  revela,  por

meio  do episódio  "Achadouros",  o  processo estético-emocional  com o qual  Manoel

compôs suas Memórias inventadas.

Como vimos, os acontecimentos que compõem essa autobiografia, ou "memórias

inventadas", não apresentam datas e tampouco emanam instituídos por qualquer baliza

sequencial de tempo. São dispostos na composição de uma narrativa autobiográfica sob

outro regime, o dos valores afetivo-emocionais das descobertas do menino e do adulto,

e das coisas de que vivem a poesia. 
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