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MEMÓRIAS, NARRATIVAS, MARCAS E REPRESENTAÇÕES DE SUJEITOS:
“O RASCUNHO DE UM SONHO”
Célia Beatriz Piatti
Sônia da Cunha Urt
A obra “Encontros1 - Manoel de Barros- de Egberto Gismonti e Adalberto Müller”
aborda as narrativas do poeta Manoel de Barros que revelam alguns episódios de sua vida. O
poeta inicia afirmando que se considera “o rascunho de um sonho”, explica que é rascunho,
pois o ser humano nunca está acabado. Revela que tudo é poesia, inclusive a entrevista.
Afirma que “a escrita recolhe, e acolhe, ao contrário da palavra falada, lugar de dispersão e de
timidez”. As entrevistas selecionadas na obra revelam um homem tímido, mas completo nas
palavras escritas e/ou faladas.
Na obra em questão, a entrevista com o poeta resgata sua história valendo-se da
linguagem informal, com questões inéditas de sua vida, perpassando infância, juventude e
vida adulta. Nesta perspectiva, buscou-se apontar elementos que evidenciam a contribuição
das narrativas na voz do poeta como recurso possível no reconhecimento de sujeitos e
contextos.
A partir da história de Manoel de Barros, nossa intenção é encontrar indícios de
como aconteceu seu processo de formação e como se deu sua escolha pela poesia; e ainda:
que características foram atribuídas à sua prática de escritor; qual a influência do lugar onde
viveu para a sua criação e quais as influências importantes para seu percurso.

Algumas reflexões: as narrativas em pauta

As pesquisas com uso de narrativas conquistaram espaços nas ciências humanas e na
educação, ao surgirem na Europa ao final da década de 80 e, no Brasil, ao final dos anos 90.
1

Todas as falas do poeta foram retiradas da obra: GISMONTI, E; MÜLLER, A. Encontros - Manoel de Barros.
Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010.
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Autores como Dominicé (1988); Goodson (2001); Josso (2006); Nóvoa (1992, 2007); Catani
(1997), Bueno (2011) dentre outros, consideram a relevância significativa desse recurso para
a compreensão dos processos de formação docente.
Josso (1999) nos leva a refletir acerca de como situar esse fascínio pelo singular, a
individualidade, o sujeito, o vivido, o experiencial, a globalidade concreta, o existencial, na
complexidade dos processos de formação, permitindo - nos encarar a relação da história de
vida com a história da sociedade. Afirma que, nos últimos anos, há um crescimento
considerável desse recurso metodológico consubstanciando-se nos estudos apresentados em
eventos relacionados à pesquisa educacional.
Apesar da adesão cada vez maior ao uso das narrativas, esse recurso suscita críticas
diversas, em sua maioria centralizadas na menção à individualidade, na fragilidade
metodológica que essas narrativas representam ou pela falta de

validade científica, sob o

olhar de alguns pesquisadores.
A despeito das críticas, entendemos que as narrativas podem contribuir para as
pesquisas educacionais, pois nas narrações reside a possibilidade de pensar sobre fatos da
infância, da vida adulta, que significam escolhas, tomadas de decisão, autoanálise e
conhecimento de si.
Atualmente, as narrativas deixaram de compor apenas o meio ficcional para ocupar
lugar de destaque nas pesquisas em ciências humanas e sociais. Ouvir o “outro” tem
oportunizado compreender lugares, tempos e espaços. As vozes que ecoam, carregam não
apenas a subjetividade, mas há uma riqueza de fatos que contribuem para reconhecer o que
permeia a história de quem está narrando aliada à história da sociedade.
Conforme nos aponta André (2006) há espaço para todos os tipos de pesquisa,
porém, é preciso levar em conta o rigor que cada uma delas exige. A coleta minuciosa de
dados, a análise bem fundamentada, as conclusões com base fidedigna dos dados analisados.
Por meio da pesquisa, provem a possibilidade de reconhecer sujeitos, lugares,
problemas e situações que, uma vez bem trabalhadas, oferecem à pesquisa um quadro
produtivo de abrangência aos temas mais pesquisados e que discutidos podem trazer à tona
inúmeras respostas ao que se estuda.
Há um crescimento nas pesquisas qualitativas de estudos que apresentam como
metodologia as narrativas. As questões narradas são singulares, mas ao serem analisadas e
interpretadas trazem em seu bojo a universalidade.
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Entretanto, cabe ressaltar que nenhuma narrativa por mais cuidadosa que seja
conseguirá integralidade da memória. Ao narrar há sempre uma seleção de fatos, recortes que
o sujeito faz e conforme nos aponta Rego (2003) nenhuma (auto) biografia (em forma de
livro, filme ou documentário), por mais bem elaborada que seja, conseguirá reconstituir o
personagem na sua complexidade e integridade, tampouco o tempo vivido na sua inteireza.
Ela será sempre um olhar, um recorte entre muitos outros possíveis, que
busca apreender e registrar, a posteriori, a complexidade de um ser humano,
que sempre é múltiplo, dinâmico, composto pelas experiências vividas e
imaginadas, pelas fantasias e projetos sonhados e realizados. Assim como
nenhuma pessoa cabe inteiramente em uma biografia, nenhuma biografia é
definitiva (REGO, 2003, p.06)

Quando o sujeito narra busca em outras fontes compreender o que está informando.
Para Halbwachs (1990)
Fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também
para completar, o que sabemos de um evento do qual já estamos informados
de alguma forma, embora muitas circunstâncias nos pareçam obscuras. Ora a
primeira testemunha, à qual podemos sempre apelar, é a nós próprios.
(HALBWACHS, 1990, p.413)

Bosi (1994) indica ainda que
Para localizar uma lembrança não basta um fio de Ariadne, é preciso
desenrolar fios de meadas diversas, pois ela é um ponto de encontro de
vários caminhos, é um ponto complexo de convergência dos muitos planos
do nosso passado (BOSI, 1994, p.413).

Depreende-se que há contribuição das narrativas na pesquisa educacional, e, para
este estudo selecionamos para ilustrar nossas discussões, a narrativa do poeta Manoel de
Barros, expressa na obra “Encontros - Manoel de Barros-” (2010). Partindo de alguns recortes
da “fala” do poeta, buscamos evidenciar elementos que apontem a contribuição das narrativas
enquanto recurso metodológico nas pesquisas em educação.
Nos escritos de Manoel de Barros, um dos principais autores contemporâneos e
considerado um dos poetas mais originais do país, encontramos revelada a sua história em
passagens da infância vividas no contato com a natureza, entre bichos e plantas, da juventude
à vida adulta. Esse poeta maior apresenta a natureza como a palavra inspiradora, traz a
singularidade de lugares universalizando-os em sua poesia.
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Destacamos alguns apontamentos acerca da importância das histórias de vida na
identificação e reconhecimento dos sujeitos da pesquisa. As narrativas revelam detalhes e
particularidades da vida dos sujeitos.
Ao recordar sua infância, Barros (2010) assim se expressa:
Minha infância é marcada por gestos de peixes, por entes que alçam tipo
borboletas e bem-te-vis, por entes que rastejam tipo lesma, lagarto. Meu olho
é marcado por árvores, por rios e mais cinco pessoas: meu pai, minha mãe,
meu irmão e três vaqueiros. Aprendi até sete anos só coisas que analfabetam.
Vi cartilha com oito. Aprendi a soletrar, somar e dividir com nove. Nunca vi
livros com histórias infantis. Tive que fazer eu mesmo as artices da infância.
Até hoje as histórias e estórias não me atraem. O que alimenta meu espírito
não é ler. É inventar. Fui criado no mato isolado. Acho que isso me obrigava
a ampliar o meu mundo com o imaginário. Inventei meus brinquedos e meu
vocabulário. Quando eu não achava a palavra pra nomear a coisa eu
modelava ela com as mãos. (BARROS, 2010, p. 40).

Ao narrar sua infância, há uma fantasia peculiar do universo infantil que permite
demonstrar não só a singularidade vivida, mas aquilo que, como criança, revela ao viver
momentos de imaginação, necessário ao seu crescimento para a vida adulta. É a infância do
poeta que revela tantas outras. As narrativas nos permitem analisar, em cada passagem, a
presença do outro, revelando que o social, a vida pessoal, está articulada ao espaço onde o
sujeito vive a sua história.
Ao narrar sua história vivida "num mato isolado", o poeta apresenta lugares, fatos,
pessoas e, junto com sua história individual, revela invenções de palavras, mostra seu jeito de
ser criança. Sua infância é vivida num lugar onde foi feliz, brincando, criando seus
brinquedos e aprendendo com as palavras a fazer seus exercícios poéticos.
A sua poesia é feita de invenção e reinvenção, apropria-se das palavras criadas e
recriadas, na busca de sua essência profunda e primitiva. "Quando não achava a palavra pra
nomear a coisa eu modelava ela com as mãos" (BARROS, 2010, p.41) Mostra que é um
transgressor de palavras e, nessa transgressão, utiliza-se da narrativa poética para desvelar a
sua infância.
As narrativas revelam a vida de sujeitos; aqui, do poeta. Ao narrar é possível
compreender sua forma de se expressar com as palavras, às vezes, confusas, diferentes, mas
palavras que representam um homem e sua história. Uma história que revela expressões de
uma vida singular, de lugares e pessoas que foram importantes para sua formação.
De acordo com Halbwachs (1990), é preciso reconhecer que as memórias individuais
são construídas a partir de vivências que os sujeitos experimentaram no curso de suas vidas,
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no interior de grupos sociais. A manifestação de memórias individuais decorre da inserção
delas em campos de significados de domínio coletivo, pois, ao lembrarmos de fatos, no ato
de lembrar, nos servimos de alguns significados e são os grupos sociais que nos servem de
pontos de referência.
Ao narrar os tempos da infância, o poeta revela como se tornou um escritor, como
criou seus poemas, como foi inspirado por lugares e pessoas. Como se transformou no poeta
que conhecemos.
Essa riqueza é revelada em suas narrativas.
Acho que foi minha inaptidão para o diálogo que gerou o poeta. Sujeito
complicado, se vou falar uma coisa me bloqueia, me inibe e eu corto a
conversa no meio, como quem é pego defecando e o faz pela metade. Do que
eu poderia dizer, resta sempre um déficit de oitenta por cento. E os vinte por
cento que consigo falar não correspondem senão ao que gostaria de ter dito,o que me deixa um saldo mortal de angustia (BARROS, 2010, p. 41- 42).

Ao se mostrar, o poeta revela seu lado da timidez e reforça que é esse fato que o fez
se tornar o escritor. Afirma que só trancado e sozinho é que consegue se expressar. Sem
linearidade, por trancos, por sugestões, ambíguo - como requer a poesia. Apresenta elementos
da sua vida que influenciaram sua formação. Sua forma de ser, "pela metade" com "inaptidão
para o diálogo", portanto, um inventor de palavras e que por meio delas se manifesta, se
constitui, apresentando ao mundo quem é, como é, como se faz poeta e vive a vida repleta de
poesia.
O tempo social absorve o tempo individual que se aproxima dele. Cada grupo vive
diferentemente o tempo da família, o tempo da escola, o tempo do escritório. Em meios
diferentes ele não corre com a mesma exatidão. (BOSI, 1994, p.418). Assim, aos poucos, por
meio das narrativas, emoções são afloradas, momentos marcantes da história do sujeito, de
forma positiva ou não, são evidenciados.
Estudei dez anos em colégio interno. Interno é preso. Se você prende uma
água ela escapará pelas frinchas. Se você tirar de um ser a liberdade, ele
escapará por metáforas [...] Longe de casa, no internato, eu não sabia o que
fazer e fiz um aparelho de ser inútil. Não estudava abúlico, amorfo, vivia me
esgueirando. Um padre disse: - Não presta pra nada; há de ser poeta! Mas o
que havia é que eu não enxergava as coisas no quadro negro, era míope.
Depois me botaram óculos e eu virei um menino alegre. O padre me dava
livros. Eu não gostava de refletir, de filosofar; mas os desvios linguísticos, os
volteios sintáticos, os erros praticados para enfeitar frases, os coices na
gramática dados por Camilo, Vieira, Camões, Bernardes – me empolgavam.
Ah, eu prestava era praquilo! (BARROS, 2010 p. 57).
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Notamos na expressão “eu prestava praquilo” o despontar da composição de seu
ofício. Os guardados da memória apontam que o sujeito mantém um vínculo em relação aos
espaços institucionais representados pela escola, pela família, pelos amigos. São espaços e
pessoas com significados importantes para compor a sua história. Não é possível narrar uma
história isolada, o outro é evocado para dar sentido ao tempo da narrativa.
As narrativas evidenciam a cultura do sujeito – sua origem, sua linguagem, seu
contexto, seu lugar de pertencimento.
[...] pelo que me dizem, provenho de bugres e portugueses. Bugres do norte
do Mato Grosso [...] minha avó, filha de portugueses, deve ter se encontrado
com meu avô, descendente de índios e se filharam a valer. Somos Barros e
mais Barros. Uns miúdos, outros grandalhões, uns bêbados e loucos, outros
ladinos e ganhadores de dinheiro. Sou dos Barros miúdos e um pouco
loucos. Por lá nasci. Passei dois anos e logo meu pai veio aventurar a vida no
pantanal de Corumbá, onde ajustou-se para fundar uma fazenda. Ali fui
criado entre bichos do chão e árvores. Brinquei de boi de sela, de cavalo de
pau; arrumei cangas pra sapo, fiz amizades com aves, etc. Infância
milionária para meu temperamento. Tomei banho de rio até oito anos. Só
conhecia casa coberta de palha e fogão de barro, até aí. Depois meu pai me
botou num internato em Campo Grande [...] Fui interno durante dez anos.
Episódio dramático era pular o muro do colégio. O muro tira ofendículos.
Do outro lado, a gente sabia, era um guaviral e o encontro certo com as
meninas. Ali se filhavam também precocemente. Depois que aprendi a pular
o muro descobri que liberdade era aquilo (BARROS, 2010, p. 87).

Observamos que os detalhes da história de vida do sujeito podem ser elucidados por
meio do recontar sua história – lembranças de pessoas, objetos, símbolos. Dessa forma, a
linguagem é constituidora do sujeito, é um processo de interação carregado de significados
culturais entre os interlocutores. A linguagem fala ao outro, revela significados, sendo um
instrumento de reflexão do sujeito sobre ele mesmo e essa reflexão torna possível o seu
desenvolvimento na relação com o outro, por meio da narrativa.
Portanto,
Não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou
desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de
um sentido ideológico ou vivencial (BAKHTIN, 1999, p. 95).

A linguagem é constitutivamente humana, tem um lugar de extrema relevância e
importância na construção intersubjetiva do indivíduo, admitindo os seus efeitos de
subjetivação na relação com o outro. É por meio da linguagem que o homem se expressa e
narra a sua história sempre aliada à história do outro.
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Leio pouco e estudo menos. Mariposeio sobre livros. Só paro de vez nalgum
livro quando levo um susto. Quando encontro uma palavra fértil. Fico
sonhando sobre essa palavra, em cima dela. [...] Em geral minhas leituras
acompanham meu faro, meu instinto de criar. No meu cotidiano, afora
vadiar, tomo nota de expressões inusuais que escuto nas ruas, ou que leio nos
livros. Embrulho e misturo tudo para compor algum verso. Porém se
encontro uma expressão muito enfeitosa – desconfio. Preciso me dizer de um
modo magro. Pra responder ao fim: nunca escrevi uma só linha no mato.
Quero estar junto dos meus dicionários, para escrever (BARROS, 2010, p.
22).
Só mais tarde, depois que me vi livre do internato, com 17 anos, talvez,
conheci Oswald de Andrade e Rimbaud [...] Para um bicho do mato criado
em quintal de casa, para um ente arisco, medroso das gentes e dos
relâmpagos, bolinador de paredes pelas quis se esgueirava -, esse Rimbaud
foi a revolução. Eu podia me desnaturar, isto é: desreinar de natureza. Eu
seria desnaturado [...] Queria apenas me ser nas coisas (BARROS, 2010, p.
58).

Enquanto narra suas histórias, fatos e momentos vão sendo reinventados, elementos
vão sendo reconstruídos, sob um “outro olhar”, a partir de um outro contexto. As narrativas
podem ser instrumentos favoráveis para a compreensão da memória e da história dos sujeitos
e, portanto, na compreensão de sua constituição. Elas expressam a igualdade e a diferença.
De acordo com Ciampa (2007) a diferença e a igualdade se formam de acordo com o
grupo social do qual fazermos parte: brasileiro igual a outros brasileiros, diferente dos
estrangeiros (“nós os brasileiros somos... enquanto os estrangeiros são...”); homem ou mulher
(“os homens são... enquanto as mulheres são...”). Conhecer a si próprio é reconhecer o outro,
pois nos identificamos com os grupos sociais. Ao pertencer a um grupo, somos a nossa ação.
Eu só passo a ser alguém, quando descubro o outro, e sem esse reconhecimento não
há como saber quem sou eu, pois não existem elementos de comparação. Desse modo, a
identidade depende de uma diferenciação em relação ao outro. “A identidade é sempre
pressuposta, mas, ao mesmo tempo, tal pressuposição é negada pela atividade, já que, ao
fazer, eu me transformo, o que faz da identidade um processo em permanente movimento.”
(CIAMPA, 2007, p. 207).
Somos diferentes. Eu mexo com palavras. O outro é fazendeiro de gado.
Enquanto o cidadão mantém a casa em ordem, o poeta cultiva
irresponsabilidades. Eu sou o rascunho de um sonho. Ele é pessoa da terra.
Eu tenho um entardecer de angústias. E o outro vai pro bar se esquecer.
Recebo no meu olho beijamento de águas. Me sinto um ralo de sabedoria. E
o outro zomba de mim. Gosto de me multiplicar todos os dias lendo frases
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do Gênesis. Ele se compadece de mim. A inércia é meu ato principal. Ele
mexe com boi. (BARROS, 2010, p. 24).

Ao narrar, o sujeito externa situações que permitem o entendimento de sua própria
constituição, compreende seu mundo e o que o rodeia, se reconhece, se expõe. Revela-se ao
outro e, nessa situação, é capaz de compreender a sua trajetória, a sua busca constante para
reconhecer o que o fez tornar-se quem é, o que é e como é.
Sou um bom escutador e um vedor melhor. Mas só trancado e sozinho é que
consigo me expressar. Assim mesmo sem linearidade, por trancos, por
sugestões, ambíguo – como requer a poesia. Sobre elementos que
influenciaram minha formação, afora essa inaptidão para o diálogo, talvez
um sentimento dentro de mim do fragmentário, laços rompidos, o esboro da
crença ainda na adolescência, saudade de Deus e de casa, ancestralidade
bugra, nostalgia da selva, sei lá. Necessidade de reunir esses pedaços decerto
me fez um poeta. A incapacidade de agir também me mutila. Sou pela
metade sempre ou menos da metade. (BARROS, 2010, p.41).
A outra metade tenho que desforrar nas palavras. Ficar montando em versos,
pedacinhos de mim, ressentidos, caídos por aí, para que tudo afinal não se
disperse. Um esforço para ficar inteiro é que é essa atividade poética. Minha
poesia é, hoje, e foi sempre, uma catação de eus perdidos e ofendidos. Sinto
quase orgasmo nessa tarefa de refazer-me (BARROS, 2010, p. 42).

Ao referir-se às suas características, descreve a simplicidade,
[...] esse olhar para baixo que tenho não sei de onde vem. Não sei explicar
[...] imagino que esse olhar para baixo vem da infância. Fui criado no chão.
Chão mesmo, terreiro. No meio das lagartixas e das formigas (BARROS,
2010, p. 161).
Apresenta-se, como tantos outros, ao explicar que,
[...] os poetas são pessoas comuns que carregam embrulhinhos de pão às seis
horas de tarde pra casa, se encostam em árvores, cortam unha, puxam
válvulas, etc. Mas tudo isso sem grandezas nem estandartes. Tal como um
bobo-alegre que às três da madrugada sai se arrastando nos seus ruídos de
relvas (BARROS, 2010, p.50-51).

Fala de sua timidez, seu temperamento, desde a infância à vida adulta, expressa-se
sem exageros, sem exaltar-se, prefere o recolhimento, as lembranças, as memórias.
Pelo meu temperamento tímido, que é uma sem-graceira demais, nunca
funcionou o diálogo pessoal, entre mim e outros poetas. Senão só o diálogo
livresco. Nunca tive nenhum poeta amigo pessoal de grandes convivências.
De amizade mesmo. Conheço-os assim meio de longe, de apontar com o
dedo na rua: - Olha, aquele ali é o Drummond. Pois fico de mãos frias diante
das pessoas que muito admiro. Por isso, certa vez, voltei da porta do poeta
Manuel Bandeira. Bati na porta de seu apartamento na Esplanada do Castelo,
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no Rio – e fiquei esperando trêmulo de emoção. E como o poeta se
demorasse a abrir a porta, despenquei correndo pelas escadas, seis ou sete
andares, com o pulso a 120, de certo. Tremi quando me levaram a Rosa. E
tremo ainda hoje para falar com o Millôr. Em livro sou íntimo deles e os
converso e os aprovo ou desaprovo e rio com eles. Essa timidez em mim é
intransponível e deve vir de um orgulho incurável e feio (BARROS, 2010, p.
59).

Nessa timidez, que prefere o isolamento, revela ao mesmo tempo a vaidade de ser
reconhecido pela sua poesia. Nas palavras se engrandece, conta a sua história, mostra como é
o poeta, sua inspiração, sua forma de criar, o resultado dessa timidez que se revela na criação,
na grandiosidade de sua poesia.
Pra mim, ardentes são as coisas desimportantes. Mas gosto quando falam
sobre minha poesia. Incho de orgulho. Igual aquele sapo que estava no brejo
[...] Penso que sou qual o sapo. Estufo muito e disfarço. Orgulho estufa e
desdenha honrarias [...] Sou uma coisa da natureza, como uma árvore. Me
guio pelo faro [...] Tenho um substrato de ambiguidades e disfarces em mim.
Uma semente genética de desencontros que veio desaguar nessa esquisita
coisa de ter orgasmo com as palavras (BARROS, 2010, p. 63).

Entre as histórias apontadas, relembra a morte do pai, fato triste, marcante e de
mudanças na sua vida. Mudar para o Pantanal. Aliás considerado o "poeta do Pantanal", vale
ressaltar que o próprio poeta, não se considera "o poeta do Pantanal'', entretanto, não nega sua
origem pantaneira, consequentemente, "sua poesia não se interessa pela tematização pitoresca
que há no Pantanal, mas sim pela comunhão desse Pantanal que está dentro dele com a sua
linguagem". (GISMONTI; MÜLLER, 2010, p. 21).
Quando meu pai morreu, em 1949, ficaram-me de herança umas terras no
Pantanal de Corumbá. Meu primeiro impulso foi vender aquelas terras pra
ficar no Rio. Mas minha mulher, que é filha de fazendeiros de Minas, me
convenceu do contrário, e propôs vir comigo enfrentar o Pantanal, e fundar
nossa fazenda. Deixamos o grande centro e por aqui ficamos. Não foi difícil
para a raiz pregar-se de novo na terra de origem, Ela, a raiz, no Rio estava
plantada em vaso raso. Chegou então em sua terra e se deu bem. Meu
isolamento literário já existia, mesmo vivendo nos grandes centros. Ele é
fruto das sem-graceiras do meu temperamento. Urbanos ou não, estamos
ligados fisiologicamente à mãe-terra. Ao nosso quintal. Ao quintal da nossa
infância – com direito a árvores, rios e passarinhos. (BARROS, 2010, p. 73).

Em cada fase de sua história, Manoel apresenta diferentes lugares, tempos, pessoas
que marcam sua trajetória. São situações significativas para a sua formação. Nas narrativas
está a possibilidade da subjetividade. O sujeito conta a sua própria história, a sua vida, há um
resgate constante de tempos passados e históricos, vividos por ele, que narra, mas também por
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outros, que são convocados a comparecerem para dar sentido à sua história. Portanto, as
narrativas são plurais, uma vez que não são histórias isoladas, mas de pessoas articuladas a
grupos, a lugares e a tempos históricos vividos por tantos outros sujeitos.
Nessa perspectiva, concordamos com Halbawchs (2004), ao afirmar que nossas
lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate
de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É
porque, em realidade, nunca estamos sós. Não é necessário que outros homens estejam lá, que
se distingam materialmente de nós: porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade
de pessoas que não se confundem.
Ao contar a sua história, Barros se constitui como pai, filho, esposo, poeta, se
descortina e conta ao mundo como tornou-se o escritor, inspirado pela sua própria história
representada em suas poesias. Aliás, podemos dizer que suas poesias são as próprias
narrativas de sua infância, adolescência e vida adulta. Assim como ele afirma:
[...] se pode dizer que as palavras de um poeta vêm adoecidas dele, de suas
raízes, de suas tripas, de seus desejos [...] Eu tenho nostalgia do aventureiro
nômade que eu nunca fui. Sou isso só de livro. Esse aventureiro anda
agarrado em minhas palavras como craca. Quando uma palavra obtém um
lado do poeta é que essa palavra está suja dele, de seus abismos, de sua
infância, de seus escuros (BARROS, 2010, p. 74).

Nessa subjetividade, instituída em sua poesia, revela o universal, o “outro”
comparece para participar de sua história A interatividade do homem em seu meio é o espaço
de constituição de sua subjetividade. A sua experiência no meio social permite o seu
envolvimento com o outro e, por conseguinte, a construção de significados que se revelam na
cultura. Em todos os estágios do desenvolvimento social
O homem nasce num mundo já “feito”, numa estrutura consuetudinária já
“feita”. Deve então assimilar esses usos, do mesmo modo como assimila as
experiências de trabalho, do mesmo modo como toma posse da história
humana, como “ingressa” na história, e esse é o marco em que o homem
consegue se orientar. (LEONTIEV, 1978, p.116).

Para compreender o desenvolvimento da formação de Manoel de Barros, foi
necessária uma visita a sua história de vida, contada por ele mesmo, acontecimentos que
determinaram sua paixão pelas palavras, pela escrita, pois seu presente se estrutura a partir de
uma série de instantes em que viveu. Sua escolha carrega singularidades do mundo infantil,
adulto, situações únicas e individuais, que se configuram no mundo coletivo, no mundo da
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família, dos amigos, dos professores, pessoas importantes para sua história e, portanto, para
composição de suas poesias.
Segundo o poeta, “fazendeiro lida com a criação de gado”, mas entre o cidadão
fazendeiro encobre o cidadão escritor. Sobre a facilidade de escrever, representa seu oficio
maior, sua formação como poeta.
Assim se expressa:
Não sei como nasceu a vocação de escrever. Penso que isso seja um mistério
ôntico. Ou uma tara ôntica. Percebi aquele gostinho raro, escondido, de
mexer com as palavras até que elas dessem uma resposta de mim. Era uma
aventurinha secreta como fazer atrás o muro. Um gostinho para dentro, tão
obscuro e tão redentor! (BARROS, 2010, p. 87).

Segundo Barros (2010), sua relação com as palavras é orgástica, escreve porque
precisa ter relação com elas para viver em paz. " Depois que uso uma palavra nova, ela me
beija. Quer dizer que gostou de mim". (BARROS, 2010, p.87).
Afirma que,
Escrevo lentamente todos os dias, tentando ajuntar os pedaços de mim
lançados por aí. Ajeito um arremedo do que sou. Escrevo uma pose de mim
[...] Nunca gostei de entrevistas. Só por escrito. Seria ao mesmo tempo
timidez e tática para me ocultar no texto, quer dizer: fazer uma pose de
poeta. Minha palavra só dispara se estou sozinho, falando a mim mesmo, ou
escrevendo [...] Não creio de bom o só fornecer dados. Creio de melhor
inventar. Posso dessa forma melhorar até a vida de um passarinho. Espargir
meus escuros. Gostaria que uma entrevista fosse também um texto poético.
(BARROS, 2010, p. 93).

Entendemos que a utilização das narrativas, enquanto recurso metodológico nas
pesquisas, assume essa prerrogativa de buscar atingir as mais profundas e remotas
lembranças. Portanto, o ofício de escrever utiliza a memória, as lembranças que são contadas.
Nessas narrativas, aprendemos a conhecer o sujeito que conta a sua história. Afinal, quem é
Manoel de Barros? Um poeta, um homem, esposo, pai, filho, amigo, dono de fazendas,
escritor? Um homem capaz de narrar a sua trajetória em poesias? A narrativa responde, pois
as memórias revivem, refazem, reconstroem a história de quem as conta.
Por isso, revela:
[...] O que escrevo resulta de meus armazenamentos ancestrais e de meus
envolvimentos com a vida. Sou filho e neto de bugres andarejos e
portugueses melancólicos. Minha infância levei com árvores e bichos do
chão. Essa mistura jogada depois na grande cidade deu borá: um mel sujo e
amargo. (BARROS, 2010, p. 48).
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O poeta afirma que não fala em público porque gosta de ser recolhido pelas palavras.
“O jeito que eu tenho de me ser não é falando, mas escrevendo. Palavra falada não é capaz de
perfeito. E eu tenho orgulho de querer ser perfeito”. (BARROS, 2010, p. 50- 51).
Assim, como outros que narram suas vidas, há fases, infância, adolescência e vida
adulta, momentos que carregam lembranças da casa em que viveu, de objetos, da rua ou do
bairro onde morou, da escola onde estudou, experiências únicas e que, ao serem
compartilhadas, tornam-se comum ao grupo. Hoje, já com longa caminhada, revela que a
velhice também é passível de compor palavras, de criar novas palavras, e como aponta Bosi
(1994)
Uma forte impressão que esse conjunto de lembranças nos deixa é a divisão
do tempo que nelas se opera. A infância é larga, quase sem margens [...] A
juventude já é transposta com o passo mais desembaraçado. A idade madura
com passo rápido. (BOSI, 1994, p. 415).

O poeta desabafa:
O que me chateia é a velhice. Quem gosta de escombro é a solidão. Nas
minhas paredes começaram a nascer urtigas. Da própria palavra velhice não
gosto. É desarmônica e pornográfica. O fato de ter passado 50 anos em quase
absoluto anonimato não doeu. Passei esse tempo tentando envergar a
linguagem do meu jeito. Fiz isso com volúpia e quase não vi o tempo passar.
Deixei que as palavras me cuidassem. (BARROS, 2010, p. 100).

Em vista dessas considerações, entendemos que a memória caminha em duas
direções: a da consciência individual e da consciência coletiva. A memória é necessária à
atualização da percepção da realidade, sendo o que torna possível a compreensão das
transformações ocorridas na sociedade, possibilitando o reconhecimento de lugares, de
famílias, de contextos que formam histórias.
Segundo Barros (2010), há muitas formas de não dizer nada sobre nós. As memórias
são a melhor maneira. Afirma, "a gente é rascunho mesmo. Falta acabar. O que enriquece o
artista é sua incompletude" (BARROS, 2010, p.164).
As narrativas evidenciam a vida de quem as narram, representa possibilidades de
reconhecer e refletir sobre situações, ofícios, lugares, que podem ser alvo da pesquisa em
educação.

Considerações possíveis
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A utilização das narrativas como recurso metodológico possível na pesquisa
educacional possibilita maior compreensão do contexto histórico e da complexidade da vida
dos sujeitos – detalhes, situações pessoais, exemplos cotidianos pormenores que de outra
forma dificilmente apareceriam.
As tradicionais entrevistas são as mais utilizadas nas pesquisas empíricas, porém,
com questões previamente determinadas, de certa forma, podem limitar ou cercear a
linguagem transmitida pelo entrevistado. As narrativas possibilitam maior liberdade de
expressão, e, embora por vezes o sujeito divague e fuja do tema proposto, ele tem a
oportunidade de se expressar mais livremente.
Ao concebermos o homem como produto e produtor de cultura, as narrativas do
poeta estudado favorecem a compreensão de sujeitos e suas trajetórias. A história de vida de
Manoel de Barros revela como ele se tornou o escritor, sua inspiração, lugares e pessoas que
comparecem em sua poesia. E também: quem é o homem Manoel, o que pensa, o que o
identifica, quem o inspira, em que lugares viveu e o que pensa sobre sua própria criação.
Suas narrativas revelam, além do escritor, o homem que se constitui em poeta, como
ele diz: “O tema de um poeta, é ele mesmo”. [...] Se através da linguagem de nossa poesia a
gente conseguir se expor, o mundo se refletirá em nossas palavras". (BARROS, 2010, p. 22).
Nessas palavras, o demiurgo aponta e desponta, infância e vida adulta se misturam e
representam a sua poesia carregada de sua própria história.
Podemos então conceber as narrativas como construtivas com função social, uma vez
que revelam um processo que apresenta a história de uma sociedade e da cultura de um povo.
Ao narrar, o poeta refaz o percurso de sua vida, por meio do fio que conduz o leitor a como
ele mesmo afirma: "minha poesia faz um avesso inverso de mim. Por isso não me acham
muito". (BARROS, 2010, p. 162). Assim, o procuramos nas palavras que se transformam em
poesia.
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