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Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

Então paralisados, mas não há desespero, 

há calma e frescura na superfície intacta. 

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 

Convive com teus poemas, antes de escrevê-los. 

Tem paciência, se obscuro. Calma, se te provocam. 

Espera que cada um se realize e consuma 

com seu poder de palavra e 

seu poder de silêncio [...] 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta 

pobre e terrível, que lhe deres: 

- Trouxeste a chave? 

 

Repara: 

êrmas de melodia e conceito, 

elas se refugiaram na noite, as palavras. 

 

 

(Carlos Drummond de Andrade: Antologia Poética. 7ª Ed. Edições Sabiá. Rio de Janeiro. 

1973) 



8 
 

GAMA, Anailton de Souza. Itinerários Semióticos em “Caramujo-Flor”, curta-metragem 

de Joel Pizzini sobre a poesia de Manoel de Barros. Doutorado em Letras – Estudos do 
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar os procedimentos semióticos presentes 

no curta-metragem Caramujo-Flor, do cineasta Joel Pizzini, quando da leitura da obra do 

poeta Manoel de Barros. Dentre os procedimentos semióticos, procura-se analisar como um 

texto visual poético trata do texto verbal poético, isto é, como se dá a passagem de um sistema 

semiótico verbal para o sistema semiótico visual em alguns momentos do curta-metragem; 

como se constrói o semissimbolismo num texto sincrético e como se articulam os aspectos 

verbal e visual na obra de Manoel de Barros e no curta-metragem Caramujo-Flor. Os 

pressupostos teóricos e metodológicos são os da Semiótica discursiva de origem francesa. 

Para a Semiótica francesa todo texto tem um plano de conteúdo, lugar dos conceitos, ou 

―onde o texto diz o que diz‖, e um plano de expressão, a parte ―material‖ ou ―sensível‖ de um 

texto, que sustenta os conteúdos. Esta pesquisa propõe analisar, a partir desses pressupostos, o 

plano do conteúdo, com ênfase nos temas e figuras do discurso, o plano da expressão, o 

verbal e o visual, e as relações entre os dois planos do texto sincrético Caramujo-Flor. 

Abordando as relações que podem ser estabelecidas entre a expressão e o conteúdo 

procuramos estabelecer os sistemas semissimbólicos  construídos no processo de leitura 

utilizado por Pizzini. Para a concretização da pesquisa, usamos principalmente as abordagens 

semióticas realizadas por Greimas (1976); Greimas; Courtés (1979); Floch (1985, 2001) e 

Barros (2000), dentre outros. É de Floch a proposta de análise do semissimbolismo e do 

sincretismo nos textos, processos de significação que nos permitem trabalhar as relações entre 

expressão e conteúdo no texto. Em vista das contribuições trazidas pelas propostas da 

semiótica e de Floch, em particular, espera-se que a sua aplicação a um maior número de 

objetos possa levar a esclarecimentos sobre a construção dos sentidos em textos sincréticos e 

poéticos, como o curta-metragem examinado nesta tese.  

Palavras-Chave: Plano de Conteúdo, Plano de Expressão, Semiótica Plástica, 

Semissimbolismo, Semiótica Narrativa. 



9 
 

GAMA, Anailton de Souza. Itinéraires Semiotic dans, Snail-Flower, court-métrage de Joel 

Pizzini sur la poésie de Manoel de Barros. Doctorat en Littérature - Texte et études de 

discours. Université Presbytérienne Mackenzie. São Paulo-SP. 2016. 

 

Résumé: Cette recherche vise à analyser les procédures sémiotiques utilisées par Joel Pizzini 

dans le court métrage (Caramujo-Flor) lorsque la lecture du poète travail Manoel de Barros. 

Parmi les procédures sémiotiques, cherche à analyser comme une poésie visuelle texte traite 

du texte verbal poétique, qui est, comment est le passage d'un système sémiotique verbale 

système sémiotique visuelle parfois du court-métrage; comment construire semissimbolisme  

un texte syncrétique et comment articuler les aspects verbaux et visuels de l'œuvre de Manoel 

de Barros et courts métrages Caramujo-Flor. Les hypothèses théoriques et méthodologiques 

sont les sémiologie discursives d'origine française. Pour les Sémiotique français tout le texte 

a un plan de contenu, au lieu de concepts, ou "où le texte dit ce qu'il dit", et un plan 

d'expression, de „trucs‟ ou „sensible‟ d'un texte, qui prend en charge le contenu . Cette 

recherche vise à analyser, sur la base de ces hypothèses, le contenu du plan, en mettant 

l'accent sur des thèmes et des figures de discours, le plan de l'expression, visuelle et sonore, 

et les relations entre les deux textes syncrétique prévoit „Caramujo-Flor‟.  Aborder les 

relations qui peuvent être établies entre l'expression et le contenu que nous allons exposer les 

systèmes de semissimbolices  construits dans le processus de (re) lecture utilisée par Pizzini. 

En la mise en œuvre de la recherche, nous utilisons principalement les approches sémiotiques 

par Greimas (1976); Greimas; Courtes (1979); Floch (1985, 2001) et Barros (2000), entre 

autres. Il FLOCH analyse de la proposition semissimbolisme  et syncrétisme dans le texte, 

des processus qui nous permettent de travailler la relation entre l'expression et le contenu et 

la visualité et le son texte signifie. Compte tenu des contributions apportées par les 

propositions de la sémiotique et Floch, en particulier, il est prévu que son application à un 

grand nombre d'objets peut conduire à une clarification de la construction des sens dans les 

textes syncrétiques et poétiques, comme court-métrage examiné cette thèse. 

 

 

Mots-clés: Plan Contenu, Plan d'Expression, Semisimbolisme, Sémiotique Plastic, Sémiotique 

Narrative. 
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GAMA, Anailton de Souza. Semiotic Itineraries in "Clam-Flower”, short film by Joel 

Pizzini on Manoel de Barros’ poetry. Doctorate in Letters - Text and Discourse Studies. 

Mackenzie Presbiterian University. Sao Paulo-SP. 2016. 

ABSTRACT: This research aims to analyze the semiotic procedures used by Joel Pizzini in 

“Clam-Flower” short film on Manoel de Barros poet‟s rereading work. Among the semiotic 

procedures, it is intended to analyze as a poetic visual text deals with the poetic verbal text, 

that is, how it is the passage from a verbal semiotic system to a visual semiotic system at 

times of the short film; how the semisymbolism is built in a syncretic text and how the visual 

and audio aspects from Manoel de Barros‟ work and Clam-Flower short film are articulated. 

The theoretical and methodological assumptions are the discursive semiotics of French 

origin. For the French Semiotics all text has a plan of content , a place of concepts , it means 

" where the text says what it says ," and a plan of expression, in which it can be" sensitive " or 

“material” part of a text that supports such contents . This research aims to analyze , based 

on these assumptions , the content of the plan, with particular emphasis on themes and figures 

of speech, the plan of expression, visual and audible , and relations between the two Clam-

Flower syncretic text plans. Taking up the relationships that can be established between the 

expression and the content we seek to establish the semisymbolism systems built in the 

process of rereading used by Pizzini . For implementing of the research, we mainly use the 

semiotic approaches by Greimas (1976); Greimas; Courtes (1979 ) ; Floch (1985, 2001) and 

Barros (2000), among others. It is Floch‟s semisymbolism and syncretism analysis proposal 

in the text , meaning processes that allow us to work the relationship between expression and 

content and visuality and the sound of a text. In view of the contributions from proposals of 

semiotics and Floch‟s , in particular, it is expected that its application to a large number of 

objects can lead to clarification of the construction of the senses in syncretic and poetic texts, 

as that short film examined in this thesis. 

Keywords: Plan of Content,  Plan of Expression, Semiotcs Plastic, Semysimbolism, Semiotics 

Narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 
Prefácio 

Assim é que elas foram feitas (todas as coisas) – 

sem nome. 

Depois é que veio a harpa e a fêmea em pé. 

Insetos errados de cor caíam no mar. 

A voz se estendeu na direção da boca. 

Caranguejos apertavam mangues. 

Vendo que havia na terra 

Dependimentos demais 

E tarefas muitas – 

Os homens começaram a roer unhas. 

Ficou certo pois não 

Que as moscas iriam iluminar 

O silêncio das coisas anônimas. 

Porém, vendo o Homem 

Que as moscas não davam conta de iluminar o 

Silêncio das coisas anônimas – 

Passaram essa tarefa para os poetas. 

 

(Manoel de Barros - Concerto a céu aberto para solos de ave- 

Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. 1991) 
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Esta  pesquisa surge a partir do nosso interesse pela leitura realizada por Joel Pizzini 

da obra de Manoel de Barros no curta-metragem Caramujo-Flor.  O curta tem a duração de 

20 minutos sendo totalmente dedicado ao poeta Manoel de Barros e a seus textos poéticos e 

foi apresentado ao público no final da década de 1980.  

Manoel de Barros  nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, em 19 de Dezembro de 19161. 

Mudou-se para Corumbá, estado de Mato Grosso do Sul, onde se fixou de tal forma que 

chegou a ser considerado corumbaense ou sul-mato-grossense. Durante muitos anos morou 

em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul onde faleceu no mês de novembro de 

2014. O próprio poeta, em poema intitulado Autorretrato Falado, publicado em Poesia 

Completa,  pela Editora Leya (2010), expressa esse desejo de (d)escrever e inscrever-se nesse 

Pantanal: 

 

 

Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 

Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 

Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 

aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 

entre pedras e lagartos. 

Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto  

meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  

abençoado a garças. 

Me procurei a vida inteira e não me achei — pelo que 

fui salvo. 

Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 

Os bois me recriam.  

Agora eu sou tão ocaso! 

Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 

coisas inúteis. 

No meu morrer tem uma dor de árvore. 

 

 

Nequinho, como era chamado carinhosamente por amigos e familiares, cresceu 

brincando no terreiro em frente à casa, pé no chão, entre os currais e as coisas 

―desimportantes‖ que dariam um cunho pessoal e marcariam a sua obra para sempre.  

                                                           
1
 Os dados biográficos organizados nesta introdução foram recolhidos em suas biografias publicadas em seus 

vários livros e em estudos realizados por outros autores sobre o poeta, dentre eles o livro de José Castello, 

Inventário de Sombras, o site da Fundação Manoel de Barros. 
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 Aos oito anos de idade foi para o colégio interno em Campo Grande e depois para o 

Rio de Janeiro.  Nos dez anos de internato manteve contato com os livros de Padre Vieira 

onde descobriu o encantamento pela linguagem; esses dez anos lhe ensinaram a disciplina e 

os clássicos, a rebeldia da escrita. Logo após sua saída do internato teve contato com a obra 

de Arthur Rimbaud, de quem herdou o sentido total de liberdade a ponto de saber que poderia 

misturar em sua poesia todos os sentidos. Engajou-se na política, leu Marx e filiou-se ao 

Partido Comunista. 

 Manoel de Barros escreveu seu primeiro livro aos 18 anos, mas o mesmo não foi 

publicado; consta em suas biografias que a brochura intitulada Nossa Senhora de minha 

Escuridão fora apreendida pela polícia em troca de sua liberdade. 

 Passou uns tempos na Bolívia e no Peru ―tomando pinga de milho‖, ―vivendo sempre 

no meio da indigência, não fazia nada, simplesmente vivia [...] Eu vivia no meio deles, 

empenhado apenas em conhecer aquelas pequenezas‖, diz o poeta em entrevista ao jornalista 

José Castello (CASTELLO, 1997). 

 Da Bolívia foi direto pra Nova York morando por lá durante um ano. Em Nova York 

fez curso sobre cinema e sobre pintura no Museu de Arte Moderna e o contato com as obras 

de Picasso, Chagall, Miró, Van Gogh e Braque reforçaram seu sentido de liberdade a ponto de 

sua poesia ser alimentada de imagens, quadros e filmes. De Chaplin vem a despreocupação 

com a linearidade; de Frederico Fellini, Akira Kurosawa, Luis Buñel e Jim Jarmusch vem a 

admiração pela imagem. 

 Volta ao Brasil, para o Rio de Janeiro, e casa-se com a mineira Stella.  

 Seu primeiro livro, com exceção da brochura comentada anteriormente, foi publicado 

no Rio de Janeiro em 1937, intitulado Poemas Concebidos sem Pecado, cujo título original 

era Cabeludinho. Segundo consta, foi impresso de forma artesanal, feito por 20 amigos, numa 

tiragem de 20 exemplares e mais um, que ficou com o autor. 

Nos anos 80, Millôr Fernandes começou a mostrar ao público, em suas colunas nas 

revistas Veja e Istoé e no Jornal do Brasil, a poesia de Manoel de Barros. Outros fizeram o 

mesmo: Fausto Wolff, Antônio Houaiss, entre eles. Os intelectuais iniciaram, através de tanta 

recomendação, o conhecimento dos poemas que a Editora Civilização Brasileira publicou, em 

quase a sua totalidade, sob o título de Gramática expositiva do chão. 

Hoje o poeta é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos mais originais 

do século e mais importantes do Brasil. Guimarães Rosa, que fez a maior revolução na prosa 

brasileira, comparou os textos de Manoel a um "doce de coco". Foi também comparado a São 

Francisco de Assis pelo filólogo Antonio Houaiss, "na humildade diante das coisas [...] Sob a 
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aparência surrealista, a poesia de Manoel de Barros  é de uma enorme racionalidade. Suas 

visões, oníricas num primeiro instante, logo se revelam muito reais, sem fugir a um substrato 

ético muito profundo. Tenho por sua obra a mais alta admiração e muito amor." Segundo o 

escritor João Antônio, a poesia de Barros vai além dessa racionalidade: "Tem a força de um 

estampido em surdina. Carrega a alegria do choro." Millôr Fernandes afirmou que a obra do 

poeta  é "única, inaugural, apogeu do chão." E Geraldo Carneiro afirma: "Viva Manoel violer 

d'amores violador da última flor do Laço inculta e bela. Desde Guimarães Rosa a nossa língua 

não se submete a tamanha instabilidade semântica". Manoel, o tímido Nequinho, se diz 

encabulado com os elogios que "agradam seu coração". 

Agraciado com o Prêmio Orlando Dantas em 1960, conferido pela Academia 

Brasileira de Letras ao livro Compêndio para uso dos pássaros, Manoel de Barros recebeu, 

em 1969, o Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal pela obra Gramática expositiva 

do chão; em 1997, o  Prêmio Nestlé de âmbito nacional por o Livro Sobre Nada e em 1998 o 

Prêmio Cecília Meireles (literatura/poesia), concedido  pelo Ministério da Cultura, pelo 

conjunto da obra, dentre outros, tais como: 

2000  - Prêmio Odilo Costa Filho - Fundação do Livro Infanto Juvenil, com o livro Exercício 

de ser criança; 

2000 - Prêmio Academia Brasileira de Letras, com o livro Exercício de ser criança; 

2002 - Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria livro de ficção, com O fazedor de amanhecer; 

2005 - Prêmio APCA 2004 de melhor poesia, com o livro Poemas rupestres; 

2006 - Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira, com o livro Poemas rupestres 

Conforme Torchi (2008, p. 50): ―Se ganhar prêmios for mesmo indicador para avaliar 

um bom poeta, Manoel de Barros é o maior poeta em atividade no Brasil, pois ‗já conquistou 

todos os prêmios de poesia, inclusive dois Jabutis‘‖. 

Dentre as publicações de suas obras no exterior, constam: 

Portugal: 

2000 - Encantador de Palavras. Organização e seleção Walter Hugo Mãe. Vila Nova de 

Famalicão, Quasi, 2000. 

 

França: 

2003 - La Parole sans Limites. Une Didactique de Invention [O Livro das Ignorãças]. Édition 

Bilingue. Tradução e apresentação Celso Libânio. Ilustração Cicero Dias. Paris: Éditions 

Jangada. 
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Espanha: 

2005 - Riba del dessemblat (Antologia Poética), Ed. Catal? Lleonard Muntaner, Editor. 

 

Na Gramática Expositiva do Chão – Poesia Quase Toda, uma das obras de Manoel de 

Barros que serve de inspiração para o curta-metragem Caramujo-Flor, o poeta nos convida a 

perceber a conexão livre entre chão e água, entre chão e natureza, entre chão e homem, entre 

cultura e natureza. Segundo Barros (1999, p. 131): ―O chão reproduz/do mar/ o chão reproduz 

para o mar/ o chão reproduz/ com o mar‖ e é tão grande essa conexão na visão do poeta que 

―O chão viça do homem/ no olho/ do pássaro, viça/ nas pernas/ do lagarto/ e na pedra‖ (p. 

131). Na Gramática Expositiva de Barros: ―O chão pare a árvore/ pare o passarinho/ pare a/ rã 

– o chão/ pare com a rã/ o chão pare de rãs/ e de passarinhos/ o chão pare/ do mar‖ (p. 131).  

A Gramática Expositiva é um espaço que ―reproduz‖, que ―pare‖ e que ―viça‖; lugar 

em que o poeta recupera a dimensão sensorial das palavras encontrando no ―chão‖ motivos 

para ―(re)produzir‖, por meio do ―viço‖, com a linguagem, figuras que Pizzini as relê com 

uma visão cinematográfica, impondo o seu olhar sensível, estilizado, filtrado através dos 

sentidos e ―transubstanciado‖ em linguagem visual. 

Joel Pizzini Filho é considerado um cineasta e documentarista sul-mato-

grossense. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ) em 1960, mas foi criado na cidade de 

Dourados, estado de Mato Grosso do Sul para onde foi ainda aos dois anos de idade. É casado 

com Paloma Rocha, filha de Glauber e é também co-diretor do projeto de restauração dos 

filmes de Glauber Rocha. Colabora com o Tempo Glauber, projeto de preservação da 

memória do cineasta baiano. 

Como um dos mais promissores cineastas brasileiros, tem seu primeiro contato com o 

cinema logo nos primeiros anos de vida quando acompanhava a mãe ao cinema, pois a mesma 

não tinha com quem deixá-lo. Ainda sem idade para ver filmes de aventura e bang-bang, 

pedia ao seu pai para que contasse detalhadamente cada passagem do que assistira, o que 

aguçava a sua imaginação e despertava o desejo pela sétima arte. Sua decisão de fazer cinema 

surge quando, já adulto, vê Limite, único filme do poeta Mário Peixoto, em cópia restaurada 

na Cinemateca de Curitiba. O cineasta nasce desse encontro cinematográfico. Pizzini se dá 

conta de que era possível construir um texto essencialmente poético com linguagem 

cinematográfica. 

De volta a Campo Grande, após um período de estudos em Curitiba, ele participa do 

Cine Clube e trabalha na Fundação de Cultura do Estado desenvolvendo projetos na área e 
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fazendo suas primeiras experiências em vídeo. Sua primeira atuação profissional é como 

assistente de direção no filme Guerra do Brasil, de Silvio Back. 

Pizzini estreia no cinema em 1990, com o curta-metragem documental e 

experimental Caramujo-Flor, dedicado ao poeta Manoel de Barros (1916-2014). Focou em 

seguida no universo da pintura em obras como O Pintor (1995) sobre o artista plástico Iberê 

Camargo e Enigma de um Dia (1996), inspirado em quadro do italiano Giorgio De Chiricco. 

Depois de dirigir documentários para a televisão, realizou para o cinema Depois do 

Transe (2003), co-dirigido com Paloma Rocha e que tem duração de 32 minutos. O 

documentário é um retrato da vida e da trajetória da atriz Glauce Rocha (1930-1971), uma das 

mais importantes do cinema brasileiro. Para reconstruir o percurso artístico de Glauce, o filme 

acaba recuperando 20 anos da história da sétima arte no Brasil e conta com a participação 

especial de Paulo Autran. Pizzini dirigiu também 500 Almas (2004), eleito melhor 

documentário pelo júri oficial do Festival do Rio 2005, recebeu o prêmio Best Latin-

American Movie International Award em Mar Del Plata Festival (2006); e Dormentes (2005), 

selecionado para a edição 2006 do Festival É Tudo Verdade. 

Dentre alguns trabalhos do cineasta Joel Pizzini, destacam-se: Olho Nu (90‘ / 35mm), 

Mr. Sganzerla (90‘ / Digital ), Anabazys (98‘ / 35mm / HDCam), Helena Zero (15‘ / Mini-

DV), Manual de Barros (61‘ / Mini-DV) - Canal Brasil, Dormente (15‘ / Beta-SP), Retrato da 

Terra (50‘ / Beta Digital), Elogio da Luz (50‘/ Beta Digital), 500 Almas (90' / 35 mm), 

Caramujo-Flor (21' / 35 mm), dentre outros, conforme segue no anexo. 

Como cineasta e documentarista, seu trabalho inclui direção, roteiro, produção e 

cinematografia. Recebeu inúmeros prêmios por seus filmes, entre eles o Prêmio Internacional 

de Cinema da Bahia, por Enigma de um Dia, o Prêmio de Melhor Filme do Festival de 

Cinema de Brasília, por 500 Almas (2004) e o prêmio de Melhor Documentário - Prêmio 

CPFL Energia - "Janela para o Contemporâneo" para Mr. Sganzerla – Os Signos da 

Luz (2012). Além disso, Joel Pizzini ganhou o prêmio principal no 160º Festival de Figueira 

da Foz (Portugal), além de representar oficialmente o Brasil na 54ª Venice Festival e 16ª 

Pompidou Art Biennial in Paris. 

 Pizzini, no conjunto de sua obra, vai fundo na sua pesquisa linguística passando por 

diversas áreas: da instalação de vídeo à performance e experimentos de dança contemporânea. 

O cineasta participou em 2001 da Bienal Internacional em São Paulo, na 2ª e 3ª Visual Arts 

Mercosul Biannual (Voltas and Estação Terminal)  e na 3ª fase do City Art Projetct 

(Travelling) e integrou a seleção oficial do júri do 54º Locarno Festival (Suiça). 
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O curta-metragem Caramujo-Flor tem a função  de reler o conteúdo da poesia de 

Manoel de Barros, o maior autor sul-mato-grossense, a partir de uma juntura, uma coleção de 

fragmentos verbais contando com um elenco de atores e cantores sul-mato-grossenses 

consagrados: Rubens Corrêa, Aracy Balabanian, Ney Matogrosso, Almir Sater e Tetê 

Espíndola. Caramujo-Flor não se enquadra, porém, no estilo regionalista suburbano, mas  vai 

além dos limites do Pantanal e do Mato Grosso do Sul, é atemporal e além-fronteiras e sua 

maior preocupação é transformar as figuras poéticas verbais em figuras poéticas visuais e 

sonoras.  

Tetê Espíndola, Woman in Forest,  incorpora a dimensão vocal do poeta, pontuada 

pela trilha sonora de Livio Tragtenberg, intercalando a melodia com o canto da arara. A 

trajetória musical de Tetê Espíndola, compositora e instrumentista, sempre foi marcada pela 

multiplicidade, incursionando pela vanguarda, pelo pioneirismo regionalista, pelo 

experimentalismo com pássaros, enfim, um leque de opções que sua voz absolutamente rara, 

de timbre ímpar e extensão incomum, lhe proporciona. 

Caramujo-Flor traz também em seu elenco o cantor Almir Sater e a atriz Aracy 

Balabanian, ambos sul-mato-grossenses. Em relação à atriz Aracy Balabanian, no cinema 

brasileiro participou apenas de três filmes que ficaram reconhecidos em cenário mundial pela 

enorme qualificação e sucesso. O primeiro foi em 1975, a Primeira Viagem, em que coube à 

atriz interpretar a personagem Irene. Depois no ano de 1988 fez Caramujo-Flor, ficando 

conhecida como a misteriosa ―mulher vestida de preto‖ - Woman in Black Dress. E por fim 

em 1998, como Marieta, em Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, filme inspirado na 

grandiosa literatura de Lima Barreto.  

Quanto a Almir Sater, seu estilo caracteriza-se pelo experimentalismo e sua música é 

classificada como regional. Agrega a sonoridade tipicamente caipira da viola de 10 cordas e 

também com influências das culturas fronteiriças do estado de Mato Grosso do Sul, como a 

música paraguaia e andina. E o resultado é único: ao mesmo tempo reflete traços populares e 

eruditos, despertando atenção de públicos diversos. Com mais de 30 anos de carreira sólida e 

10 discos solo gravados, Almir tornou-se um dos responsáveis pelo resgate da viola de 10 

cordas; sendo reinventada, o músico acrescentou um toque mais sofisticado ao instrumento, 

temperado com estilos estrangeiros como o blues, o rock e o folk, uma mistura de música 

folclórica, erudita e popular, considerada atemporal.  

 Tendo sua obra já  consagrada pela crítica e pelo público e com inúmeras premiações 

recebidas, Manoel de Barros é considerado um dos maiores poetas da literatura brasileira 
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contemporânea. Quanto à Joel Pizzini, apesar dos vários prêmios recebidos em diversas 

categorias, sua obra ainda está restrita ao círculo reduzido de cinéfilos e de iniciados.  

O filme Caramujo-Flor, ficção poética experimental em cores distribuído pela 

FUNARTE, foi realizado em bitola de 35mm e concluído em 1988. Nesse filme estético, por 

intermédio de uma colagem de fragmentos sonoros e visuais, Pizzini propõe ao expectador 

uma leitura da poesia de Manoel de Barros, características que tornam esse texto também um 

suporte pedagógico de grande valia para a leitura de Barros em sala de aula ou mesmo como 

leitor de sua obra. 

Caramujo-Flor recebeu entre os anos de 1988 e 1999 vários prêmios nacionais e 

internacionais, dentre eles: 

 Melhor Direção - Festival de Brasília 1988  

 Melhor Fotografia - Festival de Brasília 1988 

 Prêmio Especial da UNB - Festival de Brasília 1988 

 Melhor Montagem - Rio Cine 1989 

 Melhor Filme (Júri Oficial) - Festival de Huelva (Espanha) 1988 

 Menção Honrosa - Festival de Curitiba 1989 

 Melhor Filme - Jornada do Maranhão 1989 

 Melhor Fotografia - Jornada do Maranhão 1989 

 Melhor Trilha Original - Jornada do Maranhão 1989 

 

Caramujo-Flor, lançado em 1988, no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, marca 

a estreia de Pizzini no cinema, conquistando prêmios. Desde então, confirmou um estilo 

próprio: o cinema de poesia, buscando seu indicativo em Pier Paolo Pasolini, na década de 60, 

que considerou o cinema como um manancial de potencialidades poéticas por causa da 

afinidade com o universo dos sonhos. 

A importância do poeta Manoel de Barros e do conjunto de sua obra no cenário 

linguístico/literário brasileiro e seu destaque na cultura sul-mato-grossense, apesar de o poeta 

não aceitar nenhum rótulo de classificação ou agrupamento, é uma das justificavas desta 

pesquisa. Acrescem-se a esse fato a importância do cineasta Joel Pizzini, também sul-mato-

grossense e sua contribuição na divulgação da cultura sul-mato-grossense, em especial em 

Caramujo-Flor, e o elenco de atores todos, eles sul-mato-grossenses: Tetê Espíndola, Almir 

Satter, Aracy Balabanian, Rubens Correa, Ney Matogrosso. Apesar disso, Caramujo-Flor não 

é uma produção apenas local, mas ultrapassa as fronteiras sul-mato-grossenses.  
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É a ―leitura‖ dos poemas de Manoel de Barros pela linguagem cinematográfica de 

Pizzini que impulsiona esta pesquisa. Oportuno se faz observar como Joel Pizzini produz os 

efeitos de sentido em sua leitura aplicando as técnicas do enquadramento produzindo ora 

efeitos de objetividade ora de subjetividade; do primeiro plano instaurando as categorias de 

pessoa, tempo e espaço; da montagem com as figuras do visual recobrindo certos temas.  

 Os objetivos que norteiam esta pesquisa são:  

 Refletir, a partir de uma revisão da literatura de Manoel de Barros, como o próprio 

poeta lê a sua poesia;  

 analisar como os críticos leem a poesia de Manoel de Barros e; 

 verificar como é o processo de leitura que o cineasta Joel Pizzini faz da poesia de 

Manoel de Barros, refletindo se  esse processo  se constitui em uma 

‗transubstanciação‘ 

  Diante desses objetivos, algumas questões se impõem, dentre elas: Como o texto 

visual estético trata o texto verbal poético ou como se dá a passagem do verbal para o visual? 

Como se constrói o semissimbolismo no texto visual sincrético? Como se articulam os 

aspectos verbal, visual e sonoro? 

Com o intuito de analisar o curta-metragem Caramujo-Flor conforme os objetivos 

propostos, serão utilizados conceitos da Semiótica de origem francesa e, em particular, um 

dos seus desenvolvimentos, a semiótica visual ou plástica, estudada por Floch (1985) cujos 

trabalhos trouxeram o plano da expressão para o centro das discussões semióticas e, 

consequentemente, o estudo das relações semissimbólicas, compreendidos como um dos tipos 

de conexão que acontece entre as categorias do plano de conteúdo e as categorias do plano da 

expressão.  

É de Floch ainda a proposta de análise do sincretismo nos textos, processos de 

significação que nos permitem trabalhar as relações entre a visualidade e a sonoridade do 

texto com base na proposta metodológica do percurso gerativo do plano da expressão.     

 Através de uma pesquisa bibliográfica, tendo em vista o corpus escolhido, 

pretendemos observar como Manoel de Barros e os outros críticos veem/leem a sua obra, 

quais figuras e temas são destacados nessa leitura e como Joel Pizzini relê essas figuras; como 

essas figuras dão sensorialidade aos temas no metragem Caramujo-Flor. Ao mesmo tempo, 

pretende-se mostrar que o poema Os Caramujos Flores, de Manoel de Barros, constitui a 

―chave de leitura‖ utilizado por Pizzini para a confecção de seu curta e que o mesmo é relido 

pelo cineasta como uma ‗transubstanciação‘. O poema foi escolhido por Pizzini para ser a 



24 
 

figura do ‗seu dizer‘, da sua leitura. A partir do exposto pretende-se, ainda, analisar as 

relações entre conteúdo e expressão, em especial as relações semissimbólicas. 

No CAPÍTULO I apresentamos uma SÍNTESE TEÓRICA dos conceitos semióticos 

utilizados nesta pesquisa, dentre eles, os conceitos de Semiótica e Semiótica Plástica, 

Percurso Gerativo de Sentido, Plano de Conteúdo e Plano de Expressão, simbolismo e 

semissimbolismo. Apresentamos também o conceito de curta-metragem e uma descrição dos 

segmentos que compõem o curta-metragem Caramujo-Flor, objeto desta pesquisa.  

No CAPÍTULO II, denominado UMA LEITURA DAS FIGURAS 

MANOELINAS: O Poeta e a Crítica, apresentamos uma cronologia de acontecimentos 

acadêmicos/artísticos/literários que circundam a apresentação do poeta Manoel de Barros no 

cenário literário brasileiro, destacamos algumas características de suas obras a partir da leitura 

que alguns críticos fazem e também a crítica que próprio poeta Manoel de Barros faz de sua 

obra depreendendo as figuras que possam ser destacadas nessas leituras. Elegemos, para as 

discussões contidas neste capítulo, as reflexões de Andrade Júnior (2014) sobre o anonimato e 

a ascensão de Manoel de Barros no cenário brasileiro e algumas entrevista publicadas em 

jornais e revistas de circulação nacional e, dentre essas entrevista, selecionamos a entrevista 

concedida a José Castello publicada no jornal A Folha de  São  Paulo, em 20 de  outubro de 

1996 no Caderno Mais! intitulada Manoel de Barros faz do absurdo sensatez e os estudos 

realizados por Grácia-Rodrigues (2006) e Torchi (2008). As críticas que o próprio Manoel de 

Barros faz sobre sua obra estão dispersas em sua própria obra e em entrevistas concedidas 

pelo poeta. Ainda neste capítulo, destacamos as figuras dos pequenos seres que habitam o 

obra do poeta: minhocas, caracóis, lesmas e caramujos e a sua ―matéria de poesia‖. 

Finalizamos o capítulo lembrando da morte do poeta e das expectativas ainda em voga em 

torno do seu nome. 

Dando continuidade à pesquisa, realizamos uma análise do poema mote para a 

execução do curta-metragem Caramujo-Flor, um poema de Manoel de Barros denominado de 

Os Caramujos Flores e de outros poemas do poeta em que a temática do caramujo é 

recorrente.  Logo a seguir efetuamos uma análise da cena de abertura do curta-metragem. O 

objetivo é analisar como se dá o processo de leitura de um texto poético para o outro, como 

Joel Pizzini trabalha a ―transubstanciação‖ da imagem poética de Manoel de Barros para o 

curta-metragem utilizando o poema Os Caramujos Flores como a chave de leitura. Procura-se 

compreender por que Joel Pizzini escolheu a palavra ―Caramujo Flor‖ para ser a figura do seu 

dizer, da sua leitura, o que constitui o nosso CAPÍTULO III que segue denominado como A 
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“TRANSUBSTANCIAÇÃO” DO VERBO MANOELINO EM CARAMUJO-FLOR. 

Ainda neste capítulo analisamos a sonoridade expressa no poema Os Caramujos-Flores e a 

―transubstanciação‖ do caramujo em flor. 

O CAPÍTULO IV é destinado à análise da sintaxe e da semântica do discurso de 

Caramujo-Flor. A sintaxe discursiva é examinada através de alguns recursos utilizados pelo 

cineasta Joel Pizzini tais como a técnica do enquadramento e o primeiro plano. Na semântica 

discursiva do curta-metragem analisa-se a figurativização que concretiza e dá sensorialidade 

aos temas. O capítulo é denominado de A  SINTAXE E A SEMÂNTICA DISCURSIVA 

EM CARAMUJO-FLOR. Como procedimento didático, selecionamos algumas imagens e 

algumas cenas do curta-metragem Caramujo-Flor para análise e seguimos apontando as 

figuras e os temas presentes na transubstanciação de Joel Pizzini. O objetivo é mostrar como 

são figurativizados e tematizados no curta-metragem os grandes temas presentes na obra de 

Manoel de Barros. 

No CAPÍTULO V - ITINERÁRIOS SEMISSIMBÓLICOS EM CARAMUJO-FLOR 

analisamos o semissimbolismo em algumas cenas do curta-metragem Caramujo-Flor retomando 

algumas figuras e temas conforme já apresentadas e analisadas anteriormente. O objetivo é 

comprovar que essas figuras e temas são recorrentes nas leituras que os outros fazem da obra de 

Manoel de Barros, da leitura que o próprio poeta faz de sua obra e que Pizzini também (re)lê a 

obra de Barros a partir da ótica dessas figuras e temas. 

 Completa esta tese as nossas CONSIDERAÇÕES FINAIS onde esboçamos mais 

detalhadamente os itinerários semióticos por nós realizados, as REFERÊNCIAS que nos serviu 

de suporte e os ANEXOS onde apresentamos, para fins de ilustração e conhecimento, parte da 

fortuna crítica de e sobre Manoel de Barros, seja em forma de artigos publicados em revistas 

acadêmicas, em revistas/magazines ou em jornais e reportagens sobre o curta-metragem 

Caramujo-Flor e/ou outras obras audiovisuais de Manoel de Barros. Por fim apresentamos um 

quadro das obras de Manoel de Barros. Esses anexos tem como objetivo confirmar a importância 

do poeta e também da obra de Joel Pizzini, o curta-metragem Caramujo-Flor, nosso objeto de 

pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

SÍNTESE TEÓRICA 

 

 

 

 

 

O homem sentiu sempre – e os poetas 

frequentemente cantaram – o poder fundador 

da linguagem, que instaura uma sociedade 

imaginária, anima as coisas inertes, faz ver o 

que ainda não existe, traz de volta o que 

desapareceu. (Émile Benveniste) 
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Neste capítulo apresentamos uma síntese teórica dos conceitos semióticos utilizados nesta 

pesquisa, dentre eles, o conceito de Semiótica, Semiótica Plástica, Percurso Gerativo de 

Sentido, Plano de Conteúdo e Plano de Expressão e semissimbolismo ancorados em Greimas 

(1975, 1976, 2004), Greimas & Courtés (1974), Barros (2000) e Floch (1985, 2001). Como 

forma de melhor contextualizar as discussões que seguem nos capítulos posteriores, 

apresentamos também o conceito de curta-metragem e uma descrição dos segmentos que 

compõem o curta-metragem Caramujo-Flor do cineasta Joel Pizzini, objeto desta pesquisa.  

 

1.1 Sobre a Semiótica Francesa 

A vida, essa busca de sentido 

 (A.J. Greimas) 

A semiótica francesa foi desenvolvida pelo lituano Algirdas Julien Greimas (1917 – 

1992) no final da década de 1960 e tem como base a linguística estrutural de Ferdinand de 

Saussure e Louis Hjelmslev e a antropologia de Lévy-Strauss advindo daí o seu caráter 

interdisciplinar. A semiótica discursiva francesa é uma teoria da significação que se ocupa de 

qualquer texto, seja ele expresso em linguagem verbal ou não-verbal ou mesmo em textos 

sincréticos. A partir dessa base linguística, calcada no Cours de Linguistique Gènerale e nos 

trabalhos de Hjelmslev especialmente, a semiótica francesa desenvolveu uma proposta teórica 

e metodológica de análise de quaisquer tipos de textos.  

A semiótica francesa é uma teoria da significação que propõe um percurso gerativo de 

sentido que se manifesta em qualquer texto, sejam eles expressos verbalmente ou não.  

A Semiótica de base greimasiana foi escolhida como instrumental teórico para a 

análise principalmente por levar em consideração a noção de texto na sua especificidade, 

evitando a submissão à linguagem verbal apenas. Cabe ao intérprete identificar, analisar e 

construir os significados possíveis tanto a partir dos textos visuais e verbais, como pela 

inserção desses significados no contexto histórico e cultural de outros textos.  

Dessa semiótica francesa, interessa-nos sobremaneira o conceito de ―texto‖ que, 

segundo Greimas (1976), é formado pela articulação de um plano de conteúdo, formado por 

estruturas semio-narrativas e discursivas com um plano de expressão em que temos a 

mobilização de uma linguagem (verbal ou não-verbal ou sincrética) para a textualização do 
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discurso entendendo o discurso como ―aquilo que é dito‖. A partir do momento em que temos 

a junção do plano de conteúdo com um plano de expressão ocorre a textualização. Segundo 

Fiorin (1999), o texto é uma unidade que se dirige para a manifestação. 

Independentemente do corpus a ser analisado, a semiótica tem o sentido enquanto 

objeto e o texto é o objeto privilegiado para a análise, constituindo-se não o ponto de chegada 

para a análise semiótica, mas o ponto onde tudo se inicia. De acordo com Fiorin (1999, p. 3): 

―a semiótica não visa propriamente o sentido, mas a sua arquitetura [...] deseja menos estudar 

o que o texto diz ou por que diz o que diz e mais como o texto diz o que diz‖.  

À tendência semiótica de se voltar especificamente para a análise de textos visuais 

Floch deu o nome de semiótica plástica, definindo-a como aquela que se dedica à análise de 

textos concebidos também através de significantes visuais e este desdobramento da teoria 

semiótica teve grande impulso com os trabalhos do próprio Jean-Marie Floch, mais 

precisamente na década de 1980, que confirmaram a aplicabilidade da teoria greimasiana na 

análise de textos plásticos.  

A semiótica plástica se constitui num dos desdobramentos da semiótica de linha 

francesa. De acordo com Floch (1985, p. 15), a semiótica plástica estaria relacionada com o 

estudo da significação de exemplares estéticos e consistiria na realização, em certos tipos de 

substância – a substância visível – da semiótica poética que é autônoma quanto à sua 

organização formal e à sua significação. Para Greimas (2004, p. 93), o ponto de partida da 

semiótica plástica está em considerar os objetos plásticos como objetos significantes, isto é, a 

semiótica plástica se ocupa do estudo da reelaboração do mundo objetivo pela linguagem. 

  

1.1.1 Plano de Conteúdo 

Na teoria semiótica greimasiana conteúdo e expressão são vistos como dois planos de 

significação específicos e interdependentes. O plano de conteúdo é estudado por meio de um 

percurso gerativo de sentido que configura o discurso formado por estruturas semio-narrativas 

e discursivas. Essas estruturas são organizadas em três níveis denominados de: 

a)  Nível Fundamental: aquele que abriga as estruturas elementares; é de natureza 

lógico-conceitual; neste nível determinamos a oposição ou as oposições semânticas a 

partir das quais se constrói o sentido do texto. Constitui-se na unidade mais básica da 

geração de sentido do discurso. Conforme Greimas & Courtés (1979, p. 399), o nível 
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fundamental pode ser definido como; ―um inventário [...] de categorias sêmicas, 

suscetíveis de serem exploradas pelo sujeito da enunciação [...]‖ e são determinadas 

como positivas ou eufóricas  e negativas ou disfóricas organizando-se segundo a 

relação dos sememas que contituem a significação num determinado contexto. Os 

termos das categorias semânticas do nível fundamental transformam-se em valores no 

momento em que o nível da gramática narrativa compreende o sujeito. 

b) Nível Narrativo:  é um dos mais estudados do percurso tendo desdobramentos tão 

complexos que poderiam levá-lo ao status de uma narratologia. Segundo Barros 

(2000, p. 27), é no nível narrativo que encontramos a ação de um sujeito inscrito na 

narrativa. Para Barros (2000, p. 16), o nível narrativo é um ―simulacro do fazer do 

homem no mundo e das suas relações com outros homens‖   da ação deste sobre o 

mundo que o cerca e a inscrição de certos valores em objetos com os quais são 

estabelecidas relações de junção. O nível narrativo estabelece os enunciados do fazer 

que regem os enunciados de estado dos sujeitos responsáveis pela sequência da 

narração e deve ser considerado como a instância de avaliação de valores dos objetos 

do fazer e, conforme Greimas & Courtés (1979, p. 400), pode ser também o ―lugar das 

restrições impostas à combinatória, em que se decide em parte o tipo de discurso a ser 

produzido.‖ 

c) Nível Discursivo: o mais superficial, em que temos a ancoragem do texto nos 

mecanismos enunciativos. É no Nível Discursivo que o discurso se encontra pronto 

para ser articulado a um plano de expressão. O nível discursivo é responsável pela 

oposição entre enunciação e enunciado revelando as unidades discursivas. Segundo 

Barros (2000), as estruturas discursivas devem ser examinadas do ponto de vista das 

relações que se instauram entre a instância da enunciação e o texto-enunciado.  Para 

Barros (2000, p. 14), o nível discursivo ―estabelece percursos temáticos e reveste 

figurativamente os conteúdos da semântica narrativa‖.  

Cada um desses níveis comporta uma sintaxe (os mecanismos que organizam, que 

ordenam os conteúdos) e uma semântica (os conteúdos propriamente ditos que são ordenados 

pela sintaxe do texto) que, de acordo com Barros (2000, p. 16), pode ser chamada de 

―gramática semiótica‖ do texto. É no nível discursivo que se dá a discursivização das 

estruturas semio-narrativas e é com o a análise do nível discursivo que procuraremos cumprir 

com os objetivos propostos nesta pesquisa. Para tanto, seguem abaixo as definições de 

Sintaxe e Semântica discursivas. 
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1.1.2 Sintaxe discursiva 

Sendo o nível discursivo o patamar mais superficial do percurso, é também o mais 

próximo da manifestação textual; nele, as estruturas discursivas são mais específicas e 

também mais complexas e enriquecidas semanticamente. Conforme Barros (2000, p. 53), é na 

sintaxe discursiva que o sujeito da enunciação faz uma série de ―escolhas‖, de pessoa, de 

tempo, de espaço, de figuras, e ―conta‖ ou passa a narrativa, transformando-a em discurso. 

Na sintaxe do nível discursivo, temos a relação do enunciador com seu dizer, o que nos 

permite observar as condições da enunciação e os efeitos de sentido presentes no enunciado 

através dos embreantes que, segundo Benveniste (2005), são relacionados às categorias de 

pessoa, espaço e tempo. Essas projeções da enunciação podem ser de dois tipos, conforme 

Fiorin (2002, p. 42-3): 

a) Debreagem ou Desembreagem:  consiste na operação pela qual a enunciação se 

projeta no enunciado através de um EU-AQUI-AGORA (debreagem enunciativa).  

Nessa enunciação enunciada produz-se, geralmente, efeitos de sentido de 

aproximação da enunciação e de relação dialógica entre sujeitos, pois se 

apresentam como simulacros da enunciação, isto é, constroem interações com 

efeitos de subjetividade e são, portanto, predominantemente sensoriais e 

emocionais. A enunciação pode ser instaurada também através de um ELE-LÁ-

ENTÃO (debreagem enunciva). Nesse enunciado-enunciado os efeitos de sentido 

são de objetividade, de distanciamento da enunciação e ―de um certo 

‗monologismo‘ ou autoritarismo das verdades ‗únicas‘ e ‗objetivas‘‖ (BARROS, 

2000, p. 19)   

b) Embreagem: consiste na neutralização das categorias de pessoa e/ou espaço e/ou 

tempo assim como na ―denegação da instância do enunciado‖ (FIORIN, 2002, p. 

48), entendendo o fenômeno enunciativo como pressuposto, como espaço 

antepredicativo onde o discurso se forma 

Na sintaxe discursiva, a questão central  é verificar em que medida as estratégias de 

construção do discurso, no nível da manifestação, contribuem para a expressão. O plano de 

conteúdo é considerado o lugar dos conceitos e onde se configura o discurso e o percurso 

gerativo de sentido é um modelo que permite ao analista observar a atividade de construção 

do sentido do discurso.  



31 
 

De acordo com os postulados da teoria greimasiana, os conceitos abstratos do nível 

sêmio-narrativo são evidenciados por elementos concretos no nível da manifestação, capazes 

de proporcionar a ilusão de realidade, no nível discursivo.  

Nossa preocupação não é apenas identificar aspectos do nível fundamental, narrativo, 

ou mesmo da semântica discursiva. A discussão a qual nos propomos está delimitada na 

sintaxe e na semântica do discurso, uma vez que tem como objetivo detectar quais são as 

estratégias empregadas nesse patamar de estruturação do discurso de Caramujo-Flor.  

 

1.1.3 Semântica Discursiva 

A semântica discursiva é responsável por concretizar e dar sensorialidade aos temas. É 

na semântica discursiva que descrevemos e convertemos os percursos narrativos em percursos 

temáticos e a cobertura desses por meio das figuras. Conforme Possenti (2004, p. 430): 

a tematização e a figurativização constituem realizações do sujeito da enunciação 

que as utiliza como elementos mantenedores da coerência discursiva, na medida em 

que são estabelecidas, com a recorrência de temas e de figuras, isotopias temáticas e 

figurativas, respectivamente. 

 O sujeito da enunciação assegura, graças aos percursos temáticos e figurativos, a 

coerência semântica do discurso e cria, com a concretização figurativa do conteúdo, efeitos de 

sentido sobretudo de realidade. Segundo Barros (2000, p. 118): ―O enunciador utiliza as 

figuras do discurso para fazer-crer, ou seja, para fazer o enunciatário reconhecer ‗figuras do 

mundo‘ e, a partir daí, a ‗verdade‘ do discurso‖. 

 Se a tematização consiste em formular os valores de modo abstrato e organizá-los em 

percursos através de traços semânticos ou semas concebidos abstratamente, a figuratividade é 

responsável por criar na linguagem o efeito de referência ao mundo. Para Barros (2000, p. 

72): ―Pelo procedimento de figurativização, figuras do conteúdo recobrem os percursos 

temáticos abstratos e atribuem-lhes traços de revestimento sensorial.‖ 

  A recorrência dos temas espalhados pelo texto e recobertos pelas figuras constitui-se 

em isotopias. Se o investimento figurativo for esporádico não recobrindo totalmente os 

percursos temáticos e há uma repetição de unidades semânticas abstratas, em um mesmo 

percurso temático temos uma isotopia temática; se as figuras espalham-se pelo discurso todo, 

numa redundância de traços figurativos e associação de figuras aparentadas temos uma 

isotopia figurativa. Segundo Barros (2000, p. 74), as isotopias são responsáveis por assegurar 
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a linha sintagmática do discurso e sua coerência semântica e a recorrência de figuras atribui 

ao discurso uma imagem organizada e completa da realidade e sua análise se faz pelo exame 

de traços semânticos, abstratos e figurativos que se repetem no discurso além de outros 

procedimentos como: a determinação de conectores de isotopias – palavras ou sintagmas que 

podem ser lidos pelo analista e fazem a passagem de uma leitura a outra -,e as relações 

intertextuais. 

   

1.1.4 Plano de Expressão 

Durante certo tempo, a semiótica francesa, mesmo concebendo o texto como objeto 

formado por um plano de conteúdo e um plano de expressão, deixou de lado a análise do 

plano da expressão em detrimento da análise do plano de conteúdo. Foram principalmente os 

trabalhos de Floch em meados dos anos 1980 que trouxeram o plano da expressão para o 

centro das discussões semióticas principalmente por observar que o plano da expressão não se 

limita a expressar o conteúdo apenas, mas cria novas relações com este, as chamadas relações 

simbólicas e semissimbólicas. 

De acordo com Hernandes; Trotta (2005, p. 111): 

Quando alguém tem algo a dizer e não acha as palavras, é porque tem o plano de 

conteúdo, mas não encontrou ainda o plano de expressão. Já entrar em contato com 

um jornal em língua estranha é conectar-se com o plano de expressão (tipos 

gráficos, por exemplo) sem ter acesso ao conteúdo, por desconhecer as regras do 

idioma. Um texto sincrético é o que maneja várias linguagens de manifestação do 

plano de expressão para criar um, e apenas um, conteúdo. Não importa a 

sofisticação de recursos do plano de expressão, eles remetem sempre a um mesmo 

conteúdo. Ele [o plano de expressão] manipula e cria relações ente as diferentes 

linguagens para construir sentidos. 

 

O plano de expressão é construído a partir das particularidades de cada texto podendo 

essa expressão ser verbal, icônica, gestual, etc e é, como vimos, no Nível Discursivo que o 

discurso se encontra pronto para ser articulado a um plano de expressão. De acordo com 

Hernandes (2005, p. 228), o plano de expressão é o ―lugar de trabalho de diferentes 

linguagens que vão, no mínimo, carregar os sentidos do plano de conteúdo‖. 

 A partir desses estudos, foi proposto na Semiótica um percurso gerativo do plano da 

expressão. No nível fundamental, são as cores (dimensão cromática) dependentes da luz e que 

estabelece as tonalidades entre tons claros e escuros que compõem as formas (dimensão 
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eidética) e essas cores resultam da aplicação de cromatismos. Posteriormente, Greimas (2004) 

acrescenta ao plano de expressão das semióticas visuais a dimensão topológica, considerada 

mais profunda em relação às outras (a luz, o cromatismo e a categoria eidética). 

Foram os trabalhos de Floch (1985) que lançaram um olhar mais cuidadoso e 

enfatizador sobre a análise do plano de expressão tendo em vista que o mesmo não se limita a 

expressar o conteúdo, mas cria novas relações com este. Floch (2001) propõe que se 

compreenda o texto semissimbólico pela homologação entre categorias do plano de expressão 

com categorias do plano de conteúdo.  

 

 

1.1.5 Relações entre Plano de Conteúdo e Plano de Expressão 

Enquanto a semiótica francesa enfatiza o plano de conteúdo, a semiótica plástica se 

ocupa com o plano de conteúdo e também com o plano da expressão, principalmente, e das 

relações  entre categorias do conteúdo e categorias da expressão de modo a apreender, sempre 

que ocorrer, o simbolismo e o semissimbolismo, que se instaura quando da homologação 

entre os dois planos. 

É de Floch ainda a proposta de análise do semissimbolismo e do sincretismo nos 

textos, processos de significação que nos permitem trabalhar as relações entre expressão e 

conteúdo e com a visualidade e a sonoridade do texto.  Floch (2001) propõe que se 

compreenda o texto semissimbólico pela homologação entre categorias do plano de expressão 

com categorias do plano de conteúdo. Para Floch (2001, p. 29): ―Os sistemas semissimbólicos 

se definem pela conformidade não entre os elementos isolados dos dois planos, mas entre 

categorias da expressão e categorias do conteúdo [...]‖. 

 Floch (2001) apresenta propostas bastante significativas para o reconhecimento dos 

processos de significação semissimbólicos em textos visuais, isto é, em enunciados 

compostos por um plano de expressão – o componente visual – e um plano de conteúdo, 

ambos homologados, instituindo uma relação semissimbólica. 

De acordo com Barros (2000, p. 80): ―O texto resulta da junção do plano de conteúdo, 

construído sob a forma de um percurso gerativo, com o plano de expressão‖. A expressão 

―produz‖ sentido além de expressar o conteúdo e de assumir outros papéis compondo 
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organizações secundárias, tais como as relações semissimbólicas. Nessa relação 

semissimbólica define-se como ―uma categoria da expressão, não apenas um elemento, mas 

uma oposição de traços, correlaciona-se a uma categoria do conteúdo‖ (BARROS, 2000).  

O plano da expressão, nesse caso, concretiza sensorialmente os temas do plano de 

conteúdo e, além disso, instaura um novo saber sobre o mundo. ―Os sistemas semissimbólicos 

[...] procuram obter os efeitos [...] de recriação da realidade, de adoção de um ponto de vista 

novo na visão e no entendimento do mundo‖ (BARROS, 2000). 

O semissimbolismo, frequentemente estudado pela semiótica plástica, é entendido 

como um dos tipos de conexão significante que ocorre entre categorias do plano de conteúdo 

e do plano de expressão.  

 

1.1.6 O Semissimbolismo 

Pouco desenvolvido na teoria greimasiana, o Dicionário de Semiótica (GREIMAS & 

COURTÉS, 1979, p. 343) define as linguagens chamadas semissimbólicas ou ―molares‖ 

como aquelas que se caracterizam pela correspondência de categorias, e não de elementos 

isolados; essas categorias se apresentam como oposições do plano de conteúdo e do plano de 

expressão e se relacionam por homologação. Mais tarde, Greimas (2004, p. 93) retoma o 

conceito de semissimbolismo e dá o nome de semiótica semissimbólica a: ―esse tipo de 

organização de significação – que se define pela conformidade entre os dois planos de 

linguagem reconhecida como se dando não entre elementos isolados, como acontece nas 

semióticas simbólicas, mas entre suas categorias‖. 

  Posteriormente, Floch (1985, p. 15) desenvolve melhor esse conceito afirmando que 

―os termos de uma categoria do significante podem ser homologadas àqueles de uma 

categoria do significado‖, o que remete aos conceitos saussureanos de significante e 

significado que insere em seu modelo teórico de signo a ―imagem acústica‖, ou seja, é a partir 

do ―som‖ do significante que chegamos ao significado (conceito). Assim, a imagem é um 

elemento de nossa cognição pela linguagem, construção que deriva de nosso contato com o 

significante. 

Para Floch (2001, p. 29): ―Os sistemas semissimbólicos se definem  pela 

conformidade não entre os elementos isolados dos dois planos, mas entre categorias da 
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expressão e categorias do conteúdo [...]‖. De acordo com Barros (2000, p. 80): ―A expressão 

‗produz‘ sentido além de expressar o conteúdo e de assumir outros papéis compondo 

organizações secundárias, tais como as relações semissimbólicas‖. Segundo Barros (2000), 

essa relação semissimbólica define-se como ―uma categoria da expressão, não apenas um 

elemento, mas uma oposição de traços, correlaciona-se a uma categoria do conteúdo.‖ O 

plano da expressão, nesse caso, concretiza sensorialmente os temas do plano de conteúdo e, 

além disso, instaura um novo saber sobre o mundo. ―Os sistemas semissimbólicos [...] 

procuram obter os efeitos [...] de recriação da realidade, de adoção de um ponto de vista novo 

na visão e no entendimento do mundo.‖ (BARROS, 2000)  

Floch (2001) apresenta propostas bastante significativas para o reconhecimento dos 

processos de significação semissimbólicos em textos visuais, isto é, em enunciados 

compostos por um plano de expressão – o componente visual – e um plano de conteúdo, 

ambos homologados, instituindo uma relação semissimbólica. 

Monteiro (2005, p. 45) simplifica a diferença entre relações simbólicas e 

semissimbólicas da seguinte forma: 

Aprendemos na escola que na bandeira brasileira a cor azul simboliza o céu, o verde 

representa nossas matas, o amarelo, nossa riqueza e o branco, a paz. A cada 

elemento cromático (cor) do plano de expressão, associa-se um elemento do plano 

de conteúdo, seja pela representação de objetos do mundo natural como ―céu‖ ou 

―matas‖ (figuratividade), seja através de conceitos abstratos como ―riqueza‖ e ―paz‖ 

(tematicidade). Se quiséssemos contrapor, a partir desse mesmo exemplo, as 

relações simbólicas às semi-simbólicas, poderíamos chamar a atenção para o fato de 

que as categorias abstratas de ―riqueza‖ e ―paz‖ aparecem associadas às cores mais 

claras, ao passo que os elementos concretos ―céu‖ e ―mata‖ aparecem nas 

tonalidades mais escuras. Há uma relação semi-simbólica relacionando a oposição 

entre as categorias claro/escuro do plano da expressão com as categorias 

abstração/concretude do plano de conteúdo. 

 

Existem relações que podem ser estabelecidas entre a expressão e o conteúdo do texto 

e que criam sistemas semissimbólicos.  

Para explicar essa relação, a semiótica apresenta a diferença entre sistemas simbólicos 

e sistemas semióticos. Há, nos sistemas simbólicos, uma correspondência termo a termo entre 

o plano da expressão e o plano do conteúdo, o que significa que existe uma conformidade 

total entre esses dois planos. Fiorin (2003), a partir dos estudos de Hjelmslev (1975), explica 

essa diferença da seguinte forma: 

Por exemplo, a cruz gamada é o símbolo do nazismo. Este é seu conteúdo. A 

expressão e o conteúdo contraem sempre a mesma relação. Da mesma 



36 
 

forma, a foice e o martelo são o símbolo do comunismo. A foice simboliza 

sempre o campesinato; o martelo, o proletariado e o cruzamento dos dois, a 

união dessas duas classes. Já nos sistemas semióticos não há uma 

conformidade entre o plano da expressão e o do conteúdo. Com efeito, o 

conteúdo deixa-se analisar em semas (por exemplo, touro analisa-se em 

/bovino/, /macho/, /reprodutor/) e a mesma coisa ocorre com o plano da 

expressão, que se decompõe em femas. Não há, entretanto, correspondência 

entre as unidades menores da expressão e as do conteúdo, nem entre as 

unidades maiores do sistema. 

 

É possível encontrar muitos trabalhos em semiótica que se interessam pela 

composição do texto poético verbal e do texto poético visual, que tocam em especial nas 

questões semissimbólicas como, por exemplo, alguns trabalhos de Floch (1985) e ainda 

trabalhos específicos sobre cartazes e filmes publicitários em geral. O interesse por essa 

abordagem reside no fato de que essa perspectiva teórica e metodológica pode  trazer luz, no 

curta em análise, à relação entre expressão e conteúdo.  

A Semiótica greimasiana cria, a partir daí, o conceito de sistemas semissimbólicos 

definindo-os como aqueles em que a conformidade entre os planos da expressão e do 

conteúdo não se estabelece a partir de unidades, como nos sistemas simbólicos, mas pela 

correlação entre categorias (oposição que se fundamenta numa identidade) dos dois planos. 

Para Greimas & Courtes (1979, p. 343), os sistemas semissimbólicos constituem a base dos 

textos poéticos. Ao mesmo tempo,  a Semiótica estabelece alguns princípios para o estudo do 

discurso poético: ―a) não é coextensivo ao conceito de literatura; b) em princípio, é 

indiferente à linguagem em que é produzido‖ (GREIMAS, 1976, p.12). A especificidade da 

semiótica poética caracteriza-se pela correlação entre expressão e conteúdo, ou seja, que o 

discurso poético é um discurso duplo, pois projeta suas articulações simultaneamente no 

plano da expressão e no do conteúdo (GREIMAS, 1976, p.12). O estudo dos sistemas 

semissimbólicos estabelece as relações entre o sensível e o inteligível, pois, ao examinar as 

correlações entre categorias da expressão e do conteúdo, está desvelando ―os mecanismos 

reveladores da transfiguração das sensações em manifestações sígnicas‖ (TEIXEIRA, 1998, 

p. 3). O estudo do semissimbolismo tem um alcance teórico e um, analítico. De um lado, 

permite discutir, com profundidade, o papel da percepção sensorial na produção do sentido; 

de outro, possibilita o exame acurado das relações entre expressão e conteúdo (TEIXEIRA, 

1998, p. 5-6), o que permite compreender melhor os textos poéticos (não só das poéticas 

verbais, mas também das poéticas visuais), que se caracterizam pela presença do 

semissimbolismo; as semióticas sincréticas; o processo tradutório, seja a tradução intra-
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semiótica dos textos poéticos, seja a tradução intersemiótica. Em todos esses casos, é preciso 

não perder de vista a importância das correlações entre conteúdo e expressão.  

 

1.2 Sobre o conceito de curta-metragem 

Curta-metragem ou, simplesmente curta, é o nome que se dá a um filme de pequena 

duração. O Dicionário Houaiss (2005) define curta-metragem como "filme com duração de 

até 30 minutos, de intenção estética, informativa, educacional ou publicitária, geralmente 

exibido como complemento de um programa cinematográfico". O termo inglês equivalente a 

curta-metragem - "short film" - começou a ser utilizado nos Estados Unidos na década de 

1910, quando boa parte dos filmes começava a ter durações cada vez maiores.
2
 

A partir da década de 20 entende-se "filme" como uma história contada em imagens 

(e, mais tarde, também sons) com duração entre 90 e 120 minutos. Qualquer coisa que sair 

deste padrão necessita de um qualificativo extra: filme de curta-metragem, filme de duração 

extraordinária. 

Embora não haja um padrão consensual para o tempo máximo de um curta-metragem, 

a maioria dos festivais internacionais de curtas utiliza como referência 20 ou 30 minutos. Para 

a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, em suas regras para 

definir que filmes podem concorrer ao Óscar em cada categoria, o curta-metragem é definido 

como "filme de até 30 minutos, incluindo créditos". 

Curta-metragem pode ser um filme de 30 segundos, feito com uma câmera de celular e 

postado na Internet por uma única pessoa, ou um filme em película, utilizando vários 

cenários, com muitos figurantes. O curta-metragem é um espaço para experimentar 

linguagens e descobrir novos talentos. É uma oportunidade de vivenciar uma produção. 

O curta-metragem permanece na história do cinema como duração alternativa para 

alguns tipos específicos de filmes, dentre eles, os das comédias ligeiras, de humor visual que 

contam histórias que se resolvem satisfatoriamente em um tempo médio de 15 minutos. Surge 

também como duração adequada para o cinema experimental, desde 1928, quando Luiz 

Buñuel e Salvador Dali realizam ―Um cão andaluz‖ com apenas 17 minutos de duração. A 

                                                           
2
 As características e dados sobre curta-metragem contidas neste tópico foram organizadas a partir das 

informações contidas em https://pt.wikipedia.org/wiki/Curta-metragem. Acesso em 01 de abril de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio_Houaiss
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1910
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1910
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Artes_e_Ci%C3%AAncias_Cinematogr%C3%A1ficas
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ditos
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partir de Buñuel e Dali boa parte dos ―filmes-manifesto‖ buscam a duração curta para as suas 

experiências radicais de linguagem. A partir dos anos 40, com os trabalhos dos ingleses John 

Grierson e Basil Wright, no campo do documentário e do filme social, o curta-metragem de 

20 a 30 minutos permanece como padrão. E é também a partir do curta de animação, de seu 

ritmo e forma de utilização da linguagem, de sua evolução em termos de capacidade de 

síntese e impacto visual, que surge o produto audiovisual que movimenta a maior quantidade 

de dólares no mundo inteiro hoje em dia: o comercial de 30 segundos. A verdade é que o 

curta não é mais apenas espaço de experimentação, ou restrito a gêneros específicos, ou 

apenas ensaio para a produção de longas. Curta-metragem é hoje nem mais nem menos que 

um formato de cinema. 

No Brasil, em função da existência da Lei do Curta, buscou-se uma definição de curta-

metragem que fosse compatível com a sua exibição antes do longa, nas sessões comerciais de 

cinema. Por isso, em 1992 a Lei 8.401 já definia o curta-metragem como o filme "cuja 

duração é igual ou inferior a 15 minutos" . Este conceito, com a mesma redação, foi mantido 

pela Medida Provisória 2.228, de 2001 e, portanto, permanece em vigor. 

Para Joel Pizzini, em entrevista à Revista ContraCampo – Questionário Joel Pizzini – 

a opção pelo curta-metragem é: 

 

Pela sua propriedade sintética, pela brevidade que tem tradição no conto, no haikai e 

pode condensar uma experiência intensa em pouco tempo, com muita 

essencialidade. O tempo de duração, a priori, não garante nada. Há desde longas que 

a gente não vê o tempo passar até curtas intermináveis. Depende do ritmo, 

composição e da articulação da montagem [...] O tempo curto, a brevidade, são 

apropriados para um cinema de voltagem poética. Cada filme dita seu tempo 

próprio, interno, subjetivo. Não há regras nesse sentido. Filmes de ensaio, 

experimentais, são quase como música de câmera, procuram ‗esconder o esforço‘ e 

exprimir muitas vezes o mínimo, com economia de meios [...] 

 

 Graças às novas tecnologias houve um considerável crescimento da produção de 

curtas metragens. Produções caseiras ou amadoras podem ter uma ótima qualidade contando 

com uma câmera pequena e portátil. 

 De acordo com Natividade (2014), em artigo intitulado O curta-metragem e a 

experimentação da linguagem, ―o curta-metragem é [...] um filme, uma forma breve de 

expressão audiovisual, com início, fim, unidade temática e com uma altíssima coerência e 

coesão interna‖.  Esta definição afasta imediatamente o conceito de que o curta-metragem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_Curta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longa-metragem
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seria uma parte menor de um longa-metragem ou de que seria uma preparação, um primeiro 

experimento narrativo para um filme de maior duração. Ainda, segundo a autora, a percepção 

temporal do curta-metragem, unida à consciência dos realizadores de que a difusão dessa 

forma breve de expressão se dará por meios não convencionais, são as principais 

características de diferenciação e de autonomia dessa forma de expressão. 

O curta-metragem não é um filme realizado para o mercado tradicional de 

distribuição, mas abre um novo modo de expressão, ―um espaço potencial para a entrada do 

novo, do próprio, da experimentação, do ousado em relação às formas mais tradicionais de 

narração e de linguagem já estabelecidas e testadas nos longas metragens e no cinema 

comercial‖ (NATIVIDADE, 2014). Essa experimentação, para Natividade, acontece no curta-

metragem desde o momento de escritura do roteiro que precisa buscar a concisão e a síntese 

narrativa, muitas vezes criando momentos ininterruptos de tensão para contar com 

objetividade e simplicidade a estória do filme, o que faz com que os idealizadores se 

apropriem de novos conceitos, novos modos de expressão artística e, às vezes, explorem 

novas tecnologias, geralmente impulsionados pelos modestos recursos destinados a sua 

produção em relação aos longas metragem. Enfim, o desafio do curta-metragem é ser 

sintético, ao mesmo tempo em que se é argumentativo e coeso. 

  Algumas propriedades relacionadas ao curta-metragem conferem-lhe peculiaridades 

discursivas importantes como o reduzido número de personagens e diálogos, condensação 

narrativa que, por sua vez, leva à condensação da linguagem e da ação; tempo da história, na 

maioria dos casos linear; verossimilhança com a realidade, grande carga emotiva e sugestiva, 

além de apresentar desfechos geralmente surpreendentes.  

O curta, conforme Alcântara (2014), pode ser inserido na categoria ―filme 

cinematográfico‖ ou mesmo poderíamos classificá-lo como uma ―produção audiovisual‖ 

tendo em vista que sua difusão e propagação não estão, num primeiro momento, direcionadas 

para as telas das salas de cinema, embora se encaixe nas categorias de um filme 

cinematográfico. Pela sua natureza, o curta se constitui num objeto importantíssimo para a 

reflexão de aspectos da interação humana como cultura e linguagem dada a possibilidade de 

ele veicular conteúdos com valores educativos. 

Através dos recursos da linguagem cinematográfica como mudanças de planos, efeitos 

sonoros e imagens, o curta-metragem, no afã de representar a vida, nos conecta ao enunciado. 

As imagens possibilitam ao telespectador associações que, ativando processos cognitivos, 
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induzem à compreensão, estabelecendo realidades semelhantes entre o mundo representado e 

o mundo real do telespectador. 

 

1.3 O Curta-metragem Caramujo-Flor 

O curta-metragem Caramujo-Flor do cineasta Joel Pizzini é um ensaio de ficção 

poética que refaz sonora e visualmente o itinerário da poesia de Manoel de Barros. Nos seus 

20 minutos, Pizzini presta uma homenagem ao poeta Manoel de Barros e ao seu discurso 

poético.  

 Caramujo-Flor é composto de 30 segmentos e 122 cenas
3
 nos quais foram 

selecionados versos e poemas de obras escritas por Manoel de Barros entre os anos 1937 e 

1989. Nesses segmentos e cenas o cineasta Joel Pizzini lança mão de textos escritos por 

Manoel de Barros e, bem ao estilo do poeta, totalmente alheio a uma ordem ou período.   

Segundo Pizzini (1988), Caramujo-Flor é ―um projeto inacabado, rascunho de sonhos, 

veia aberta, jorro incessante, trecho impresso da utopia [...]‖ cujo título foi tirado de um 

poema do livro do poeta Manoel de Barros  Arranjos para Assobio (1982) e a sua poética, 

conforme o cineasta, foi feita pelos versos ―Minhocas arejam a terra, poetas a linguagem‖, do 

Livro de Pré-Coisas (1985) do próprio Manoel de Barros. Ainda, de acordo com Pizzini, 

Caramujo-Flor é ―um filme úmido, com espaço para a expressão do sentimento sensorial; 

nele há lirismo assumido.‖ Pizzini construiu seu curta-metragem a partir de elementos de 

outras ―mídias‖, como a literatura - alguns poemas de Manoel de Barros - e a pintura - o 

quadro Enigma de um Dia, de De Chiricho. Segundo o próprio Manoel de Barros, a respeito 

do curta-metragem de Joel Pizzini: 

 

Joel quis falar de minha poesia antes de mim. O filme quis expressar por imagem 

uma escrita poética. Joel quis dar uma ideia de minha linguagem e não de minha 

vida. Minha vida não tem nada com jacarés nos trilhos de uma estação, mas a minha 

linguagem tem. Um jacaré sobre trilhos é tão insólito como renovar as mesmices. 

Penso que Joel quis mostrar isso. Botou as lesmas lentas e gosmosas dentro de uma 

                                                           
3 Referimo-nos a segmentos quando falamos de sequência de imagens para exprimir uma ideia ou uma sucessão 

de expressões para um único conteúdo; e a cenas quando nos reportamos a um todo de imagens para gerar um 

único conteúdo. 
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casa, mas o lugar das lesmas lentas e gosmosas é subindo pelo muros leprosos das 

casas. O filme tem muito de minha arte e nada de minha vida. Ainda bem. 

 

Joel Pizzini é um cineasta que imprime poesia em sua obra e, goste-se ou não de sua 

estética, é inegável que suas imagens transmitem uma leitura particular, senão única da obra 

de Manoel de Barros. Seu trabalho com a câmera investiga os interstícios para descortinar 

saberes e (re)criar o real, conjugando de modo satisfatório as palavras em imagens, 

―transubstanciando‖, dinamizando a linguagem de modo singular. 

 

 

1.4 Apresentando as sequências: um roteiro de Caramujo-Flor  

Todo e qualquer filme é, sem dúvida, uma produção coletiva, fruto de um trabalho de 

equipe no qual todos desempenham papéis de extrema importância. O sucesso dessa obra 

também depende do empenho de todos os envolvidos. Cada peça colocada nesse dominó 

artisticamente montado é resultado de trabalho integrado e solidário; necessário se faz, de 

antemão, apresentar a ficha técnica completa do filme: 

 

DVD 

CARAMUJO-FLOR 

FICHA TÉCNICA 

Gênero:  

Curta-metragem, experimental. 

Palavras-chave:  

Curta-metragem; cinema de poesia; ficção; literatura; movimento da câmera. 

Foco:  
Linguagens Artísticas. 

 

Tema:  

O universo do homem-poeta Manoel de Barros 

 

Artistas Abordados:  
Joel Pizzini (cineasta), Lívio Tragtenberg (músico), Manoel de Barros (poeta), e os 

atores/músicos Rubens Corrêa, Ney Matogrosso, Aracy Balabanian, Tetê Espíndola e Almir 

Sater 
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Sonorização:  

Geraldo Ribeiro e João Godoy 

 

Montagem: 

 Idê Lacreta 

 

Direção de Arte e Produção Executiva:  

Eliane Bandeira 

 

Direção: 

 Joel Pizzini 

 

Realização/Produção: 

 Polo Cinematográfica, São Paulo 

 

Ano de Produção:  
1988 

 

Duração: 

 23‘ / 35 mm 

 

Colorido 

 

Fotografia:  

Pedro Farkas 

 

 Apresentamos, a seguir, um roteiro dos segmentos que compõem o curta-metragem 

Caramujo-Flor. Como metodologia de pesquisa dividimos o curta-metragem em 30 

segmentos e 122 cenas. Os segmentos seguem aqui descritos sendo os mesmos analisados nos 

capítulos seguintes. 

Segmento 1 – Num fundo totalmente preto aparece grafado em letras cursivas brancas o 

nome do filme  

Segmento 2 - Um homem, em close,  nos fala: ―Olho é uma coisa que participa o silêncio dos 

outros‖. Assim se inicia o curta-metragem Caramujo-Flor do cineasta Joel Pizzini.  

Segmento 3 - Homens bêbados à beira-mar falam poesia numa manhã. Dois homens que 

aludem ao escritor e poeta Manoel de Barros se cruzam na praia: o mais novo – Cabeludinho 

– vestido de terno de linho branco, chapéu, não vê o mais velho – Andarilho.  

Segmento 4 - Cabeludinho passa, se volta, olha para o mais novo e pergunta: ―Por que 

deixam o menino que é do mato, amar o mar com tanta violência?‖  
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Segmento 5 – Numa panorâmica: a cidade, o mar, o mato, o cerrado, o Pantanal.  

Segmento 6 - A Usina Velha de Dourados, o Casarão em Corumbá, a Gruta Azul em Bonito e 

outros lugares. 

Segmento 7 - Imagens narram histórias em tempos e planos diferentes como num 

caleidoscópio.  

Segmento 8 - Ora um detalhe, ora um plano geral, ora um rosto, ora um bicho, um inseto.  

Segmento 9 - Um caramujo se move, sozinho, sem pressa.  

Segmento 10 - Uma voz em off fala o que o escritor pensa sobre sua poesia como num jogo 

de perguntas e respostas.  

Segmento 11 - Numa sucessão de rápidos flashs, imagens fotográficas intercalam-se ao 

personagem em um escritório: escrivaninha, óculos, livros, palavras (NADA, NINGUÉM, 

TRAPO), concha de caramujo, mãos, fotografias. Com a concha colada ao ouvido, ele ―ouve‖ 

livros, toca-os.  

Segmento 12 - Um corte e, de repente, uma viagem num trem de ferro. O personagem tem 

um livro de João Guimarães Rosa na mão, um estilingue no peito e um destino.  

Segmento 13 - A pedra lançada com o estilingue percorre cerrados, queimadas, varjões... um 

voo. O que voa é a pedra que foi lançada do estilingue ou é um pássaro que saiu do bolso da 

personagem? Qual o destino? O Pantanal? A pedra e a personagem cumpre o caminho. 

 Segmento 14 - O homem novo sorve uma manga à janela do trem com prazer, da janela do 

trem que está parado; ao fundo a imagem dos cerrados. 

Segmento  15 - Um caramujo se move, sozinho, sem pressa... vagar. 

Segmento  16 - Na roda de tereré, o homem novo e os peões, em frases desconexas, lembram 

da poesia contida na sabedoria popular. Num movimento de vai e vem a câmera traz os 

personagens para perto, aproxima, subjetiva. 

Segmento  17 - Uma Mulher Vestida de Preto – Woman in Black Dress – fala poesia no 

ouvido do poeta que dorme.  

Segmento 18 - Um homem mais velho – Andarilho – olha o homem mais novo – 

Cabeludinho. 

Segmento  19 - Uma lesma se arrasta sobre o relógio. Sem pressa... 
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Segmento  20 - Uma perna de mulher, a água, uma gravidez, uma boca de mulher com batom 

cantam poesia.  

Segmento  21 - Dois caramujos lado a lado. Não mais sozinhos, mas juntos. Sem pressa se 

encontram, se tocam. 

Segmento 22 - Crianças na beira de um rio em algum lugar do Pantanal indagam 

Cabeludinho com jogos de adivinhação. 

Segmento  23 - O homem mais novo, Cabeludinho,  encontra uma harpa na gruta e seus 

dedos simulam uma música em contato com as cordas da harpa.  

Segmento  24 - O homem mais velho - Andarilho - encontra uma moldura em algum brejo do 

Pantanal. A câmera focaliza-o em primeiro plano e ele simula ser o modelo dessa obra. 

Segmento  25 - O homem mais novo aparece nu indo em direção ao rio. 

Segmento 26 - Já dentro da água o personagem simula ser um jacaré com apenas a cabeça 

para fora da água. A cena finaliza com Cabeludinho totalmente imóvel sobre a água tendo ao 

fundo o Pantanal e acima o céu límpido do Pantanal. 

Segmento 27 - Os homens, o novo e o velho – Cabeludinho e Andarilho – num balanço, 

evocam tempos-lugares diferentes.  

Segmento 28 - No fundo intercalam-se imagens do mar e do Pantanal. 

Segmento 29 - Na tela,  num fundo preto escrito em cores brancas, a frase: ―A gente é 

rascunho de pássaro, não acabaram de fazer‖. 

Segmento 30 - Seguem os créditos e no final uma nota explicativa: ―Um filme, inclusive, sob 

poesia de Manoel de Barros‖ 

Nos capítulos seguintes analisamos esses segmentos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

UMA LEITURA DAS FIGURAS MANOELINAS: 

O Poeta e a Crítica 

  

 

 

 

 

 

Eu babo nela. Me alimento. Começo  a sentir que 

todos aqueles apontamentos tem a ver comigo. Que 

saíram de meus extratos míticos. As palavras 

querem me ser. Dou-lhes a boca, o áspero. Tiro-lhes 

o verniz e os vôos metafísicos... Tenho que domar a 

matéria. O assunto não pode subir no poema como 

erva. Desprezo o real porque ele exclui a fantasia. 

O erotismo do chão se enraíza na boca. Aproveito 

do chão assonâncias, ritmos. Aproveito do povo 

sintaxes tortas. Estruturo versos. E só dou por 

achado um poema se a linguagem conteve o assunto 

nas devidas escolhas. As nossas particularidades 

não podem ser universais se comandados pela 

linguagem. Subjugadas por um estilo. (Manoel de 

Barros. In: Bric-a-Bric. Pedras aprendem silêncio 

nele. Brasilia. Turiba e João Borges. N.4, p. 333) 
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Nesse capítulo, apresentamos uma cronologia de acontecimentos 

acadêmicos/artísticos/literários que circundam a apresentação do poeta Manoel de Barros no 

cenário literário brasileiro, destacamos algumas características de suas obras a partir da leitura 

que alguns críticos fazem e também a crítica que próprio poeta Manoel de Barros faz de sua 

obra depreendendo as figuras que possam ser destacadas nessas leituras. 

 

2.1 Das Paredes gosmentas à tela do cinema: A trajetória literária do „Caramujo do 

Pantanal‟ 

Mundo Pequeno 

 

I 

O mundo meu é pequeno, Senhor. 

Tem um rio e um pouco de árvores. 

Nossa casa foi feita de costas para o rio. 

Formigas recortam roseiras da avó. 

Nos fundos do quintal há um menino e suas latas 

maravilhosas. 

Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas 

com aves. 

Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os 

besouros pensam que estão no incêndio. 

Quando o rio está começando um peixe, 

Ele me coisa 

Ele me rã 

Ele me árvore. 

De tarde um velho tocará sua flauta para inverter 

os ocasos. 

(Barros, 2000 ) 

 

De acordo com Andrade Júnior (2004)
4
, o  processo de reconhecimento de Manoel de 

Barros e sua obra no cenário literário brasileiro pode  ser dividido em três momentos  

principais: um primeiro momento de anonimato – que  vai da sua estreia, em 1937, até o fim 

da década de 70 –, o  segundo seria um momento de transição – que compreende a década de 

80 e início dos anos  90 – e o terceiro de notoriedade –  que vai dos 90 até a sua morte 

ocorrida em 13 de Novembro de 2014. 

 Os aparecimentos do poeta na imprensa, no meio literário e na mídia durante a fase de 

transição começam a partir dos anos 80 atrelados a alguns acontecimentos importantes para a 

                                                           
4
 Disponível em: http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%205.2/Antonio_Andrade_Jr--

Manoel_de_Barros-o_apogeu_do_chao.pdf. Acesso em 03/08/2015. 02:18h. 
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divulgação do seu nome na mídia em geral. Dentre esses acontecimentos, segundo Andrade 

Júnior (2004), pode-se assinalar: a inserção ainda que tímida de alguns de seus textos em 

provas de vestibulares e a recomendação da leitura de suas obras para o certame por parte de 

algumas universidades; os depoimentos de Millôr Fernandes e de Antônio Houaiss sobre a 

qualidade da obra de Manoel de Barros; o curta-metragem de Joel Pizzini baseado na poesia 

de Barros lançado em 1987 denominado Caramujo-Flor; a entrevista concedida no periódico 

espanhol El Paseante, no ano de 1988 (CORREA LIMA, Carlos Emilio. Escritos para el 

conocimiento del suelo. El Pasenate. Madri, 1988, nº 11, Ediciones Siruela); uma outra 

entrevista concedida para a revista brasiliense Bric-a Brac (TURIVA & BORGES. Pedras 

aprendem silêncio nele. Bric-a-Brac, III. Brasília. 1989,  Entrevista) cujo trecho serve de 

epígrafe para a abertura deste capítulo, considerada uma das primeiras entrevistas importantes 

dada pelo poeta, por escrito, como a maioria das suas entrevistas em uma revista de poesia da 

região Centro Oeste, a sua região, mais especificamente, de Brasília. Outras entrevistas 

concedidas pelo poeta e trabalhos acadêmicos publicados merecem ser citados, mesmo não 

sendo utilizados nesta pesquisa. No anexo consta um rol de publicações sobre Manoel de 

Barros como forma de assinalar a importância do poeta no cenário linguístico-literário.  

 Caramujo-Flor, além de receber inúmeros prêmios, conforme já discutido 

anteriormente e apresentado no anexo desta pesquisa, teve um papel importantíssimo ao 

chamar a atenção da mídia não especializada em poesia para a obra do poeta Manoel de 

Barros agregando em si inúmeras citações em reportagens e resenhas, artigos e ensaios, 

dissertações e teses, além de matérias jornalísticas publicadas na Folha de São Paulo, Jornal 

do Brasil, O Globo, e em revistas tais como IstoÉ, Veja, dentre outras, no Brasil e no exterior. 

 Impulsionado pela mídia, Caramujo-Flor cumpre a função de disseminar ainda mais 

a obra de Manoel de Barros contando com um elenco de atores já consagrado pela crítica e 

pelo público, conforme já apresentado anteriormente; acrescentamos a esses fatores a 

importância que a arte cinematográfica exerce sobre o público e sobre a divulgação da poesia 

de Manoel de Barros, tendo em vista que o curta-metragem é todo ele sonorizado por textos 

do poeta. 

Soma-se a esses eventos, ainda de acordo com Andrade Júnior (2004),  a telenovela 

veiculada pela extinta TV Manchete denominada Pantanal. É desta época, final da década de 

19(80) e início dos anos 19(90), o surgimento dos movimentos de preservação da natureza, a 

onda ambientalista no discurso do sujeito coletivo, mesmo que já tenhamos como lição de 

casa que não devemos colocar nenhuma bandeira ecológica na mão e na arte de Manoel de 
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Barros. A novela Pantanal surge neste cenário de questões ambientais e, consequentemente, a 

valorização da área pantaneira e sua projeção para o turismo ambientalista, rural são 

alavancados pela mídia impressa e televisiva. É evidente que o tratamento dado ao Pantanal 

na obra de Manoel de Barros está longe do discurso do sujeito coletivo deflagrado na ecologia 

ou no regionalismo, conforme antes comentado. Porém, conforme Andrade Júnior, não há 

como negar que a veiculação da novela Pantanal tenha contribuído para com a curiosidade do 

público com a sua obra e, consequentemente, com o aumento do seu número de leitores tendo 

em vista que o vínculo entre mídia televisiva e mercado editorial impulsiona o mercado 

consumidor. 

 Dos estudos realizados por Andrade Júnior destacam-se os temas dos pequenos 

animais e ―um universo nada urbano‖ presentes na obra de Manoel de Barros. Conforme 

Andrade Júnior: ―ele [Manoel de Barros] é porta-voz de um mundo que não é frequente aos 

citadinos. O cenário do qual faz parte sua voz é o do mato embrenhado, das extensões dos 

rios, onde tudo se mistura num processo de troca e sinestesia‖ e que tem como ambiente o 

Pantanal com seus pequenos seres – caramujos, lesmas, formigas, trastes, jacarés, cigarras e 

outros pequenos seres. Para Andrade Júnior, a poética de Barros revela, a princípio, uma 

tendência figurativa dos animais, mas que vai partindo para uma corrente de incorporação 

(tematização), em que o homem não ocupa um lugar privilegiado, mas sim uma relação de 

comunhão e entendimento do ser animal. 

 Além da figura dos pequenos seres, a leitura efetuada por Andrade Júnior na obra de 

Barros destaca também o tema da infância, do mundo imaginado, da natureza ―que se traduz 

em sapo, lesma, antro, musgo, boca, rã, pedra, caracol‖. De acordo com Andrade Júnior: ―a 

obra de Manoel de Barros enfatizará o tema do humano‖, o poeta abdica de sua natureza 

humana para se colocar no mesmo patamar das coisas e dos animais não apenas se 

transformando num determinado ser, mas em muitos deles ao mesmo tempo 

Para Andrade Júnior (2004), além desses acontecimentos, outros foram essenciais para 

a reafirmação da importância de Manoel de Barros na crítica literária brasileira. O jornal A 

Folha de  São  Paulo publica  em 20 de  outubro de 1996, no Caderno Mais! o artigo de José 

Castello, intitulado Manoel  de Barros  faz do absurdo sensatez. A revista IstoÉ Senhor 

publica em 1984 um texto de Millôr Fernandes denominado No país dos corredores  em que 

o autor faz importantes referências sobre a obra e importância de Manoel de Barros e critica o 

―anonimato‖ de Barros, denunciando a falta de interesse da elite intelectual brasileira em 

descobrir novos talentos. O colunista afirma ironicamente estar ―apresentando um poeta‖ que  
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já publica desde 1937;  por sua vez, o jornalista Marcelo Fagá lança uma entrevista intitulada 

 Nasce um poeta, aos 72 anos – Manoel de Barros, matogrossense,  fazendeiro,  

homenageado por Houaiss, saudado por Millôr,  até hoje anônimo na revista Istoé  Senhor, 

edição número 1015, de 1989. 

 Considera-se um marco importante a entrevista de Manoel de Barros concedida a 

Antônio Gonçalves Filho, no jornal Folha de São Paulo, no ano de 1992, intitulada Uma  

palavra amanhece entre ave; além de Gualter Mathias Neto escrever no jornal O Globo, em 6 

de julho de 1987, o texto denominado Caramujo do Pantanal;  Eva Spitz publica no Jornal 

do Brasil, edição de 08/12/1988, a entrevista O poeta que poucos conhecem e Márcio 

Pinheiro, no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro publica também a entrevista 

‗Conversamentos‟ de Manoel de Barros em 20/03/1994. Na Folha de São Paulo, edição de 

31/12/1993, publica a entrevista de Marcelo Coelho intitulada Barros tem sabor artificial de 

galinha caipira, além de Jean Douchet publicar na Folha de São Paulo (20/12/89) Curta 

„Caramujo-Flor‟ busca a natureza e José Castello publica ainda ‗Minha poesia é torta‟ – diz 

Manoel de Barros (O Estado de São Paulo – 18/10/1997) e Manoel de Barros busca o 

sentido da vida (O Estado de São Paulo – 03/08/1996).  

Dos textos citados anteriormente, destacamos a entrevista concedida por Manoel de 

Barros ao jornalista José Castello,  publicada no jornal A Folha de  São  Paulo, em 20 de  

outubro de 1996 no Caderno Mais! intitulada Manoel de Barros faz do absurdo sensatez e 

que segue na íntegra no anexo desta. A mesma segue comentada logo adiante. 

A presença de Antônio Houaiss e sua influência no meio intelectual brasileiro são 

peças importantes no reconhecimento da obra de Manoel de Barros com suas declarações 

sobre o ―caráter telúrico‖ e o ―esforço empreendido no trabalho com a linguagem‖, textos 

estes geralmente anexados nas orelhas e prefácios de obras do poeta editadas ou reeditadas 

pela Civilização Brasileira. 

 As leituras da obra de Barros realizadas por esses dois importantes expoentes – Millôr 

e Houaiss – funcionaram como um importante agente na mediação entre a obra de Manoel de 

Barros e o público. 

 Importante destacar que a obra de Manoel de Barros foi (re)lida por vários outras 

pessoas e que essas (re)leituras têm se transformado em monografias, dissertações, teses, 

artigos, documentários, filmes dada a importância que a mesma tem no espaço acadêmico e 
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na sociedade. No anexo desta pesquisa relacionamos algumas produções advindas dessas 

(re)leituras. 

 

 

2.2 Manoel de Barros por ele mesmo 

Venho de um Cuiabá garimpo e de ruelas entortadas. 

Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da 

Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de 

Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, 

aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares 

decadentes por gosto de estar entre pedras e lagartos. 

Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. 

Já publiquei 10 livros de poesia; ao publicá-los me 

sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal onde 

sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e 

não me achei – pelo que fui salvo. Descobri que todos 

os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta 

porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me 

recriam. Agora sou tão ocaso! Estou na categoria de 

sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu 

morrer tem uma dor de árvore. (BARROS, 2000) 

 

A epígrafe que abre este tópico por si só é reveladora da tríade que, segundo o próprio 

Manoel de Barros, compõe a sua poesia: Natureza, Infância e Poesia.  

Manoel de Barros é considerado um dos poetas mais originais da atualidade por ser 

capaz de transformar a própria vida, a memória, a infância, seu espaço natural em ―matéria de 

poesia‖ (BARROS, 2001) efetuando uma ―loucura das palavras‖  (Idem) ou mesmo o 

―desencontro da palavra com a ideia‖ (Idem) criando situações inusitadas como ―voar fora da 

asa‖,  ―esfregar pedras na paisagem‖ conferindo ao  leitor a visualização de  ―Nos dias de 

lazer, compor um muro para os caramujos‖ (Idem) ou que ―quebraram dentro dele um 

engradado de estrelas‖ e que o mundo dele é habitado por ―loucos de água e estandarte‖, 

andarilhos-poetas-cabeludinhos que vivem e andam num mundo surreal, entre o mundo e o 

imundo, entre o primitivo e o civilizado tal como na sonoridade contida no verso em que um 

―certo João... tido por concha‖, é visualizado no discurso em que sugere uma ―flauta dos 

pássaros interpretando os homens‖. Nas entrevistas que concede, na própria linguagem, o 

poeta fala de si, da metalinguagem que ele faz de sua poesia. 

Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo" em agosto de 1996, Manoel de Barros 

assim descreve seu fazer poético: ―Exploro os mistérios irracionais dentro de uma toca que 

chamo 'lugar de ser inútil'. Exploro há 60 anos esses mistérios. Descubro memórias fósseis. 
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Osso de urubu, etc. Faço escavações‖. Essas escavações efetuadas por  Manoel de Barros nos 

conferem muita matéria e muita poesia, poesia para ver um novo mundo criado com palavras 

a ponto de ―entulhos‖ e de ―trastes‖ desprezados neste mundo moderno e imediatista ser a 

matéria utilizada.  Sobre o ato de escrever, o poeta diz que: ―Entro às 7 horas, saio ao meio-

dia. Anoto coisas em pequenos cadernos de rascunho. Arrumo versos, frases, desenho 

bonecos [...] Não uso computador para escrever. Sou metido‖. E arremeda: ―Sempre acho que 

na ponta de meu lápis tem um nascimento‖.  

Manoel de Barros elabora, ao seu modo, experiências com a linguagem criando um 

mundo inaugural feito de miudezas. Em outro momento da entrevista, o autor afirma que: 

―Meu olho ganhou dejetos, vou nascendo do meu vazio, só narro meus nascimentos" ou ―Eu 

sou meu estandarte pessoal. Preciso do desperdício das palavras para conter-me. O meu vazio 

é cheio de inerências. Sou muito comum com pedras". Criando e recriando, inovando e 

renovando a cada instante, o entrevistador do jornal O Estado de São Paulo questiona seu 

leitor: “Haverá, pois, algum sentido prático em tentar defini-lo?‖ e o próprio entrevistador 

aconselha: ―Será bem melhor que nos deixemos envolver pela sua poesia, que nos encantemos 

pela sua constante redescoberta das palavras‖, afinal, diz o entrevistador citando Manoel de 

Barros: ―Poesia não é para entender, mas para incorporar.‖ 

 Acresce-se a isso a ligação da sua poesia às coisas da sua infância, a um universo em 

particular, o Pantanal, onde a natureza (os bichos, lesmas, liquens, águas, plantas) tem igual 

importância quando comparado ao homem. Segundo o próprio Manoel de Barros, em seu 

livro Memórias inventadas – As Infâncias de Manoel de Barros ( 2010. p. 47):  

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 

fatigadas de informar. 

Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas. 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim esse atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 
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Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

 

 

Em Livro sobre Nada, Manoel de Barros reformula melhor os princípios e objetivos 

de sua poesia destacando a influência da natureza e sua/nossa relação com essa natureza: “É 

preciso desformar o mundo/Tirar da natureza as naturalidades/ Fazer cavalo verde, por 

exemplo‖. 

Em um mundo naturalizado pela cultura, Barros propõe culturalizá-lo pela natureza; 

isto é, o poeta propõe ―voltar a ser‖, ―voltar ao antes‖, ao anterior, a uma língua mais 

primitiva, livre das regras impostas por uma cultura, afinal, segundo o próprio Manoel de 

Barros: ―não gosto de palavra acostumada‖.  

Em relação à natureza, afirma o poeta que ―[...]  Vem daí que é preciso humanizar de 

você a natureza e/ depois transfazê-la em versos‖. Em entrevista a Martha Barros no Correio 

Brasiliense (03/09/1996), o poeta diz ainda que ―[...] Minha infância levei com árvores e 

bichos do chão. Essa mistura jogada depois na grande cidade deu borá: um mel sujo e amargo. 

Se alguma palavra minha não brotar desse substrato, morrerá seca [...] estamos ligados 

fisiologicamente à mãe-terra. Ao nosso quintal. Ao quintal de nossa infância – com direito a 

árvores, rios e passarinhos [...]‖. Em entrevista a Antônio Gonçalves Filho intitulada Manoel 

de Barros sai do Pantanal por escrito, publicada no jornal Folha de São Paulo (15/04/1989), 

completa Manoel que: ―O poeta se escura em natureza. E será um escravo da terra [...] 

O Pantanal manoelino tem outras dimensões e outros significados que vão além da 

decantada indústria turística e modista. Segundo o próprio Manoel de Barros, em entrevista 

cedida à Folha de São Paulo (SILVA, 1992): ―Com esta natureza que tem o Pantanal é que eu 

luto. Luto para não ser engolido por essa exuberância. Às vezes a linguagem se desbraga; 

então, abotoála [...] A expressão poeta pantaneiro parece que me quer folclórico. Parece que 

não contempla meu esforço de linguagem‖.  Uma outra definição do Pantanal de Manoel de 

Barros pode ser lido na apresentação do livro Pantanal, do fotógrafo Araquem Alcântara 

(2003, p. 5) em que o poeta afirma que: 

O meu Pantanal, o Pantanal que eu conheço, é uma criança. 

Seu corpo está em formação. 

Ele não completou ainda a idade geológica nem para andar. 
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Está na fase em que os girinos querem se formar para sapos. 

Seus corixos são rios infantis. 

Aqui, quem destranca o portão do amanhecer é o aranquã. 

O nosso amanhecer lateja de pássaros. 

Eu quisera dar em palavras o tom que em mim o Pantanal ressoa. 

Ele ressoa virginal como as conchas ressoam nos brejos. 

Eu quisera usar a competência das palavras para pintar em imagens o meu ver [...] 

Meu Pantanal lateja infantil. 

 

Sobre a sua poesia, Barros diz que: ―Sou mais a palavra arrombada a ponto de 

escombro. Sou mais a palavra a ponto de entulho ou traste.  A nós, poetas destes tempos,  [...] 

resta falar dos fragmentos [...] Poesia não é feita de sentimentos, mas de palavras, palavras, 

palavras – já se repetiu tanto‖. Quanto às funções da poesia, em entrevista na Revista Grifo 

(1979), concedida a José Otávio Guizzo intitulada Manoel de Barros: Sobreviver pela 

palavra,, o poeta diz que ―[...] Creio que a principal é a de promover o arejamento das 

palavras, inventando para elas novos relacionamentos, para que os idiomas não morram a 

morte por fórmulas, por lugares comuns. Não tenho certeza mesmo quase nunca do que faço. 

Porque o faço com o corpo [...]‖. Ainda sobre a poesia, o poeta afirma que: "Prefiro as 

máquinas que servem para não funcionar", ele disse. "Não gosto de dar confiança para a 

razão, ela diminui a poesia", afirmou também. "A poesia não existe para comunicar, mas para 

comungar". No Livro Sobre Nada (1996, p. 11), Manoel afirma que ―As coisas tinham para 

nós uma desutilidade poética. Nos fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso dessaber‖. 

Sobre si mesmo, em entrevista no Correio Brasiliense (03/09/1996), Manoel diz que 

―[...] eu gosto 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‖. O que é complementado pelo que diz em entrevista à Revista Grifo 

(Maio/1989):  ―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 [...] Sou pela metade 

sempre, ou menos da metade. A outra metade tenho que desforrar nas palavras‖. Em 

entrevista na Revista Bric-a-Brac (26/03/1989) concedida a Turba e João Borges, o poeta se 

define completamente: ―Pelo meu temperamento de tímido, que é uma sem-graceira demais, 

nunca funcionou o diálogo pessoal entre mim e os outros poetas. Senão que só o livresco [...] 

Eu, dizer verdade, não tenho pendências para Academias. Porque me parece que elas tiram de 

nós aquelas irresponsabilidades [...] A gente fica muito acadêmico [...] Vai daí que pode ser 

também por orgulho. Aquela história de desdenhar honrarias. Estou reparando que nesta 
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resposta dei uma volta para disfarçar meu orgulho. Me vesti de farrapos. Ficou a bunda de 

fora‖.  

Em sua análise sobre si mesmo, Manoel de Barros faz emergir as figuras do ―traste‖, 

do ―inutensílio‖, das coisas desimportantes, ao mesmo tempo em que se revela o tema do 

primitivo, da duplicidade que é sua poesia e que revela a si mesmo, da juventude, da velhice, 

da vida. 

Da poesia de Manoel de Barros, podemos destacar ainda os temas da natureza, da 

origem, da infância tendo sempre o Pantanal como figura desse lugar. Conforme anunciado 

no início deste tópico, a epígrafe é por si só  reveladora da tríade que compõe a poesia de 

Manoel de Barros: Natureza, infância e poesia. Para Barros, no poema denominado 

Aprendimentos incluso no livro Memórias Inventadas, As infâncias de Manoel de Barros 

(BARROS, 2010): ―Quem se aproxima das origens se renova. Píndaro falava pra mim que 

usava todos os fósseis linguísticos que achava para renovar sua poesia‖. Essas ―origens‖, 

esses ―fósseis linguísticos‖, para o poeta Manoel de Barros estão lá na natureza, no inicio, no 

―princípio‖ que ―era o verbo‖. Como forma de se auto justificar, Barros, no mesmo livro 

afirma que:  “O filósofo Kierkegaard me ensinou/ que cultura é o caminho que homem 

percorre para se conhecer./ Sócrates fez o seu caminho de cultura/ e ao fim falou que só sabia 

que não sabia nada./ Não tinha as certezas científicas./ Mas aprendera coisas di-menor com a 

natureza./ Aprendeu que as folhas das árvores/ servem para nos ensinar a cair sem alardes 

[...]‖. 

Segundo Barros: ―Prefiro as coisas menores,/ as coisas sem nome./ Sempre fui muito 

voltado para as coisas sem importância‖. Em sua viagem à Bolívia, diz Manoel em entrevista 

a José Castello já comentada, que procurou as cidades decadentes, as mais miseráveis. 

―Ficava o dia todo encostado, pescava, bebia, passava os dias misturado com os bugres, os 

descendentes diretos dos índios americanos. Eu vivia no meio deles, empenhado apenas em 

conhecer aquelas pequenezas‖. 

Sobre seu primeiro livro, lançado em 1937 - Poemas Concebidos sem Pecado - 

Barros afirma que ―Acho que esse meu primeiro livro é meu melhor livro. Tudo o que 

escrevi depois vem dele. Ali, eu já tinha a noção do valor linguístico da poesia. Poesia não é 

para contar história, poesia é um fenômeno de linguagem‖.  

Sobre seus poemas serem adotados nos vestibulares, Manoel de Barros diz que: ―Faço 

uma poesia difícil. Depois, cair no mundo das imagens não é para qualquer um. Ainda mais 

para adolescentes. Adolescentes querem as coisas retas, senão não aceitam. E minha poesia 
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é torta [...] se meus poemas são difíceis, a culpa não é minha. Juro que não tenho culpa. 

Meus poemas sofrem de mim [...] Meus livros não são para vestibular." Poesia exige 

sensibilidade. Se você não tem sensibilidade, preparo algum adianta. 

Nas palavras de Manoel: ―eu fui criado no chão, da forma mais primitiva‖ e continua 

o poeta dizendo que: ―Lendo o Vieira, descobri que qualquer palavra pode tornar-se poética, 

desde que você a coloque no lugar certo. Com o Vieira aprendi o valor da construção na 

poesia. Até hoje eu o leio todos os dias‖. Na entrevista em epígrafe, Barros fala de suas 

leituras e de autores; afirma que Dalton Trevisan lembra ―aquele personagem do Giovanni 

Papini que aparece em Gog, aquele literato que enxugou tanto seu livro que, um dia, 

descobriu que só lhe restava uma palavra‖ e conclui que: ―Meus escritores favoritos são 

aqueles que se encaram como seres de linguagem. O Dalton, o Machado, o Guimarães 

Rosa, o Gregório de Matos, o João Cabral, o Augusto dos Anjos, o Pessoa‖. 

A figura do primitivo, do duplo, do tímido se destaca também na leitura de Castello. 

Observa-se também que as figuras antes relacionadas são sempre reafirmadas no decorrer 

da leitura do entrevistador. 

Sobre sua personalidade, o poeta afirma que: ―Eu sei que sou esquizofrênico. Essa 

minha timidez excessiva, esse meu narcisismo, são sintomas bem claros disso‖. E continua 

se descrevendo em palavras: ―Até hoje me entendo muito com as crianças. Elas são 

inteligentes, descobrem coisas que a gente não vê. Têm a sintaxe torta. Eu tenho em mim, 

sempre, um lado muito grande de brejo, de natureza. Acho que sou extraído das palavras. 

Os lacanianos adoram quando digo essas coisas [...] Só sei dizer que a palavra é o 

nascedouro que acaba compondo a gente. O poeta é um ser extraído das palavras. Não é a 

gente que faz com as palavras, são as palavras que fazem com a gente. O meu texto é isso‖.  

  E sobre a natureza, Barros afirma que: ―Somos parte da natureza. E, do mesmo modo, 

somos parte das palavras também. Quantas vezes uma palavra interrompe a gente e 

aparece? Quantas vezes ela se impõe sem que possamos entender por quê? Uns pensam que 

é mediunidade, mas é a palavra que fala em nós. Para um poeta, a palavra que se impõe é 

mais forte que o sentido [...] Eu considero que, na escala dos valores humanos, o sujeito que 

mexe com palavras está em primeiro lugar [...] Ser poeta é dedicar-se às inutilezas - que é 

como chamo as coisas inúteis [...] Antes das palavras vem o canto puro, sem sentido, que é 

aquilo que está no bico dos pássaros. O canto é ágrafo, não admite escrita. Só depois dele é 

que as palavras aparecem. Existe uma continuidade entre o canto dos pássaros e as palavras 
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humanas. O canto dos pássaros é uma ‗despalavra‘. Os temas das Origens bem como da 

Natureza estão presentes na leitura que Castello faz da obra e do poeta Manoel de Barros. 

 Segundo Barros: ―Meu impulso poético me diz que as coisas grandes devem ser 

desequilibradas com as pequenas. Tenho uma atração pelas coisas mínimas. O ínfimo tem 

sua grandeza e ela me encanta. Gosto muito das coisas desimportantes, como os insetos. 

Não só das coisas, mas também dos homens desimportantes, que eu chamo de ‗desheróis‘ 

[...] Queria celebrar o ínfimo, o pobre coitado, o homem jogado fora, o joão-ninguém [...] 

Não tenho medo de insetos, nem mesmo de baratas. Eu fui criado em chão de 

acampamento, no meio de lagartixas, lagartos, sapos, mosquitos. Vivi nos brejos, lugares 

úmidos que custam muito a secar. Eu convivi muito com essas palavras que aparecem em 

mim. Na hora de escrever um verso, essas palavras brotam em mim naturalmente. É o lastro 

"brejal" que não perdi‖.  

 Perguntado sobre exploração turística do Pantanal, Manoel de Barros responde 

que ―Não é uma exploração, é uma deformação. Mas existem limites. O Pantanal tem um 

regime de chuvas e de enchentes que ninguém pode mudar. Se o sujeito cismar de erguer 

um restaurante, uma agência bancária, um supermercado, daqui a seis meses tudo estará 

boiando. O Pantanal sabe defender-se. O turismo jamais vai conseguir domá-lo‖. 

 Para o poeta pantaneiro, a natureza ainda se sobrepõe à cultura. O Pantanal de 

Manoel de Barros: ―É um lugar edênico. Eu diria adâmico. Está na origem do mundo. 

Parece que a formação geológica do Pantanal ainda não terminou [...] O Pantanal é um lugar 

primário, não terminado, sem feições definitivas. É muito inquieto, muito incorreto, sem 

disciplina‖. Manoel de Barros lembra de uma frase por ele já escrita: ‗No Pantanal não se 

pode passar a régua‘. A régua impõe limites e o Pantanal não tem limites. Tem uma 

estrutura aquática que não permite que ele seja modificado‖ 

De acordo com Manoel de Barros, na entrevista concedida, ―o erro é a perfeição. O 

artista é um doente, não é um homem normal. É sempre um psicótico, tem um desvio de 

sensibilidade, algo assim‖. Para o poeta, sua qualidade literária é sua visão torta do mundo - 

logo, sua principal qualidade literária é sua doença. ―Todo artista tem um desvio linguístico 

e é ele que forma seu estilo [...] O estilo é um estigma, é uma coisa que marca. Já vem com 

as nuances do indivíduo. O estilo é coisa quase genética. Todo escritor surge de uma 

doença. Quanto mais um escritor é atingido pela anormalidade, mais seu estilo aparece‖. 
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Manoel aprende com a natureza, sua fonte de sabedoria; seus depoimentos confirmam 

essa associação, conforme trechos da entrevista concedida a José Castello intitulada Manoel 

de Barros faz do absurdo sensatez, apresentada anteriormente:  

“Prefiro as coisas menores, as coisas sem nome.  

Sempre fui muito voltado para as coisas sem importância‖ 

 

―Fui criado numa fazenda do Pantanal [...]  

Até os 8 anos, eu fui criado no chão, da forma mais primitiva‖. 

 

―Quando retornei ao Pantanal, minha imaginação desabrochou. Isso foi um 

deslumbramento. Aqui tenho sossego, silêncio. Aqui a imaginação pode dar saltos‖. 

 

―Eu tenho em mim, sempre, um lado muito grande de brejo, de natureza.‖ 

―Somos parte da natureza.‖ 

 

―Antes das palavras vem o canto puro, sem sentido,  

que é aquilo que está no bico dos pássaros. O canto é ágrafo, não admite escrita. 

Só depois dele é que as palavras aparecem. Existe uma continuidade entre o canto dos 

pássaros e as palavras humanas. O canto dos pássaros é uma ‗despalavra‘.‖ 

 

―Meu impulso poético me diz que as coisas grandes devem  

ser desequilibradas com as pequenas. Tenho uma atração pelas coisas mínimas.  

O ínfimo tem sua grandeza e ela me encanta. Gosto muito das coisas desimportantes, 

 como os insetos. Não só das coisas, mas também dos homens  

desimportantes, que eu chamo de ‗desheróis‘‖. 

 

―Eu fui criado em chão de acampamento, no meio de lagartixas, lagartos, sapos, 

mosquitos.  

Vivi nos brejos, lugares úmidos que custam muito a secar.  

Eu convivi muito com essas palavras que aparecem em mim.  

Na hora de escrever um verso, essas palavras brotam em mim naturalmente.  

É o lastro ‗brejal‘ que não perdi‖. 

 

―No Pantanal, a natureza ainda se sobrepõe à cultura. É um lugar edênico. 

 Eu diria adâmico. Está na origem do mundo.  

Parece que a formação geológica do Pantanal ainda não terminou. 

 Claude Lévi-Strauss, quando o visitou, observou que seus rios não têm profundidade,  

não têm barrancos. O Pantanal é um lugar primário, não terminado, sem feições 

definitivas. 

 É muito inquieto, muito incorreto, sem disciplina. 

 "No Pantanal não se pode passar a régua", eu escrevi. A régua impõe limites e o 

Pantanal não tem limites. Tem uma estrutura aquática que não permite que ele seja 

modificado‖. 

 

  Oposições semânticas como: natureza versus cultura, passado versus presente, 

campo versus cidade, silêncio versus palavra, grande versus pequeno, realidade versus 
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fantasia, ideal versus real dentre outros, se destacam na leitura de Castello sobre a obra e a 

pessoa de Manoel de Barros.  

 Em entrevista ao jornal Folha da Bahia (18/03/2008) o poeta afirma que  ―[...] Eu 

era natureza como árvore é. Não faço versos. Faço desenhos verbais com imagem. Acontece 

que essas imagens me mostram‖. A plasticidade da poesia de Manoel de Barros acaba por 

revelar o poeta cujos escritos oscilam entre a natureza, suas origens, a descrição da sua 

infância no Pantanal e o próprio Manoel de Barros com suas figuras e a imagem de si 

projetada em sua obra; forma e conteúdo se ―transubstanciam‖. Na leitura de Castello, homem 

e natureza se completam a ponto de o homem compreender a anatomia dos bichos. 

As figuras extraídas da leitura de Castello sobre a obra de Manoel de Barros são 

reafirmadas no Canto I, do O Livro das Ignorãças,  em que o poeta  apresenta uma natureza 

em constante transformação e em constante humanização tendo em vista ser esse o seu 

mundo: 

 

I 
O mundo meu é pequeno, Senhor. 

Tem um rio e um pouco de árvores. 

Nossa casa foi feita de costas para o rio. 

Formigas recortam roseiras da avó. 

Nos fundos do quintal há um menino e suas latas 

maravilhosas. 

Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas 

com aves. 

Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os 

besouros pensam que estão no incêndio. 

Quando o rio está começando um peixe, 

Ele me coisa 

Ele me rã 

Ele me árvore. 

De tarde um velho tocará sua flauta para inverter 

os ocasos. 

  

 

Talvez seja por isso que Manoel de Barros tem autoridade para falar de bichos, de 

insetos, de árvores, de rãs, de girinos e outros seres com tanta propriedade, pois, conforme o 

próprio poeta, no poema Os Caramujos: “Desde quando a infância nos praticava na beira do 

rio/ nunca mais deixei de saber que esses pequenos moluscos/ Ajudam as árvores a crescer‖. 

Essa ―transubstanciação‖, esse dialogismo natureza/cultura, homem/bicho, essa articulação 

com a terra, com o universo e seus componentes constitui-se na arena onde Barros encena a 

palavra, onde linguagem e imagem se constituem unas.  
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Na ―desbiografia autorizada‖ de Manoel de Barros contida no curta-metragem Só dez 

por cento é mentira dirigido por Pedro Cezar, o poeta afirma que ―Eu invento o meu 

Pantanal‖. O Pantanal de Barros não é um limite, um território, um lugar, mas uma visão de 

homem e de mundo. Esse Pantanal inventado por Barros é povoado pelas lembranças da 

infância, pois, segundo o poeta (Folha da Bahia, 18/03/2008): ―Fui criado no mato [...] nunca 

saí da infância/ a sabedoria que a gente aprende com as primeiras percepções é a melhor 

sabedoria. De modo que só sei as sabedorias da infância [...]‖. Em outra entrevista concedida 

à Revista Caros Amigos (Dezembro/2008, p. 38) Manoel de Barros diz que ―fui criado no 

Pantanal de Corumbá, no chão de acampamentos, a ver meu pai fazendo cercas. Conheci as 

boas coisas do chão. Hoje o meu olhar é ajoelhado no chão a ver os caracóis da terra, as rãs 

das águas, os lagartos das pedras‖. 

 

 

2.3 Sobre Minhocas, Caracóis, Lesmas e Caramujos na obra de Manoel de Barros 

VII 

Toda vez que encontro uma parede 

ela me entrega às suas lesmas. 

Não sei se isso é uma repetição de mim ou das 

lesmas. 

Não sei se isso é uma repetição das paredes ou 

de mim. 

Estarei incluído nas lesmas ou nas paredes? 

Parece que lesma só é uma divulgação de mim. 

Penso que dentro de minha casca 

não tem um bicho: 

Tem um silêncio feroz. 

Estico a timidez da minha lesma até gozar na pedra. 

(BARROS, 2000 ) 
 

Manoel de Barros trabalha a palavra a ponto de ela se transformar em natureza. Com 

sua habilidade como poeta a palavra se torna rã, sapo, árvore, inseto, lesma, caracol. Sua obra 

é um marco e ele mesmo disse que ―onde eu não estou, as palavras me acham‖. Sua 

linguagem tem cheiro, tem cor, tem sabor, visão enfim, tem vida e diante desses escritos o 

leitor se extasia deliciosamente. Segundo o próprio poeta, em seu livro Memórias Inventadas 

(A Segunda Infância - 2006): 

 

 Desfazer o normal há de ser uma norma. Pois eu quisera modificar 

nosso idioma com minhas particularidades. Eu queria só descobrir e 

não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o dejá visto. O 
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desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa! O professor 

desalterou de novo – outro colega nosso denunciou. Porque o 

desespero é sempre o que não se espera. Verbi gratia: um tropicão na 

pedra ou uma sintaxe insólita. O que eu não gosto é de uma palavra de 

tanque. Porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, 

acostumadas. E podem até pegar mofo. Quisera um idioma de larvas 

incendiadas. Palavras que fossem de fontes e não de tanques. E um 

pouco exaltado o nosso professor disse: Falo de poesia, meus queridos 

alunos. Poesia é o mel das palavras! Eu sou um enxame! Epa!… Nisso 

entra o diretor do Colégio que assistira à aula de fora. Falou: ‗Seu 

Enxame espere-me no meu gabinete. O senhor está ensinando 

bobagens aos nossos alunos‘. O nosso mestre foi saindo da sala, meio 

rindo a chorar. 

 

 

 

A poesia de Manoel de Barros constitui para nós uma reflexão a ponto de nos 

tornarmos ―um certo João, tido por concha‖ (BARROS, 2001, p. 23); talvez um modo de 

―(ver) o mundo como a pequena rã vê o mundo de dentro de uma pedra‖ (BARROS, 1990, p. 

16) num exercício constante de figurativização. Ler Manoel é saber transportar o essencial 

para as palavras – e formar imagens com elas – porque as belezas de se estar em comunhão 

com as coisas é justamente a sua proposta. O poeta ―Realiza uma colagem de espora arame 

tampinha de cerveja pedaços de jornal pedras e acrescenta inscrições produzidas em muros – 

números truncados caretas pênis coxas (2) e 1 aranha febril‖ (BARROS, 1990, p. 11) e  

constrói um outro mundo com o homem em suas múltiplas faces: homem–bicho porque 

irmanado com os seres e com as coisas, participativo da realidade pantaneira porque é natural, 

identificado com os desejos naturais dos bichos do Pantanal, conforme exposto pelo próprio 

poeta:  

 

[...] Em passar a sua vagínula sobre as 

pobres coisas do chão, 

a lesma deixa risquinhos líquidos... 

a lesma influi muito em meu desejo de 

gosmar sobre as palavras 

nesse coito com letras! 

Na áspera secura de uma pedra a lesma 

Esfrega-se 

Na avidez de deserto que é a vida de uma 

Pedra a lesma escorre... 

Ela fode a pedra. 

Ela precisa desse deserto para viver. 

(BARROS, 1990) 
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 Barros concentra as suas figuras no que ele nomina, substantiva como é o caso da 

lesma: animal quase sempre asqueroso, gosmento, marginal e que vem acompanhado de um 

caracol. 

Conforme discutido anteriormente, lesma, caracol e caramujo são uma constante na 

obra de Manoel de Barros. Assim como o poeta, esses seres vão abrindo caminho nas pedras 

ou paredes, abrindo fendas com o corpo amorfo, escrevendo a despeito do terreno, 

empreendendo-se erótico na linguagem que adota, deixando sua marca na superfície a ser 

escrita, seja parede seja papel. Para Manoel de Barros, a lesma, conforme já definida 

anteriormente, é um substantivo feminino, ―Semente molhada de caracol/ que se arrasta/ 

Sobre as pedras, deixando um caminho de Gosma/Escrito com o corpo/ Indivíduo que 

experimenta a lascívia do Ínfimo/ Aquele que viça de líquem no jardim‖. 

As figuras da lesma, do caracol, do caramujo remetem ao tema da natureza, da 

importância dos pequenos seres que habitam essa natureza figurativizada no Pantanal; 

remetem também ao tema do ―inutensílio‖, da ―desimportância‖ e do equilíbrio que essas 

figuras proporcionam na natureza.  

Lesmas, caramujos e caracóis e outros seres do mundo dos insetos possuem as mesmas 

características de outros seres, como o cascudo. Todos esses seres servem de matéria poética, 

assumem funções humanas tendo em vista que liberam pulsões eróticas, empreendem-se 

figurativas e temáticas, são plurissignificativas no momento em que se fundem com a 

natureza: 

  

[...] Por baixo das cascas podres, dizem, 

esses cascudos metem. Tais informações foram 

sempre dados por devaneios, por indícios, por 

força de eflúvios – A partir da fusão com a 

natureza esses bichos se tornam eróticos. Se 

encostavam no corpo da natureza para exercê-la. 

E se tornavam apêndice dela. 

(BARROS, 1990, p.284) 

 

 O poeta, conhecedor de uma linguagem livre e solta,  íntimo de bichos e insetos, 

perscrutador de rios e de matos, constrói sua poesia através de figuras aparentemente banais, 

mas que se revelam verdadeiros temas de uma natureza em festa. 

Sendo a lesma no léxico manoelino um substantivo feminino, ―semente molhada de 

caracol que se arrasta sobre as pedras deixando caminho de gosma escrito com o corpo‖; 
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―semente molhada‖, pronta para a germinação, cabe aqui algumas considerações: Segundo o 

dicionário Aurélio, ―semente é a estrutura que conduz o embrião. Provém do óvulo fecundado 

e está incluída nos frutos. No sentido figurativo, é o germe, causa, origem, sêmen‖. Ou seja, 

reúne a potencialidade total daquele ser vivo que aguarda o momento de vir a ser. Enquanto 

aguarda, utiliza sua força para esperar e, depois, ao encontrar as condições que precisa (água e 

luz),  inverte o rumo dessa força para crescer numa grande explosão e mostrar ao mundo para 

que veio: perpetuar a espécie. Cada semente, então, terá sua particularidade: o tempo que 

demora para germinar, o tamanho, a textura, o tempo que conserva a capacidade de germinar,  

época de colheita, a graciosidade, o sabor e o saber. 

Ao atribuir ao substantivo ―semente‖ o adjetivo de ―molhada‖, o poeta atribui-lhe um 

sentido outro, de prontidão para a germinação, enxertada já, à espera da fecundação e, ao 

acrescentar-lhe o adjunto adnominal ―de caracol‖ o sentido advindo é o de caracterizar melhor 

o ser, determinar melhor o substantivo ―semente‖, tendo em vista que a função do Adjunto 

Adnominal é melhor especificar o sentido do nome expresso. Observa-se que o poeta 

especifica o que seja o caracol como aquele ―que se arrasta sobre as pedras deixando um 

caminho de gosma escrito como o corpo‖, igualando-o ao ser lesma que também deixa sua 

gosma pelo caminho onde anda. 

Cada semente apresenta um desenvolvimento que lhe é próprio e, se tiver passado do 

seu tempo de germinar, será visitada por fungos e entrará em processo de decomposição, sem 

condições de fecundação. A ―semente molhada de caracol‖ de que Manoel de Barros fala 

―desabrocha como bestegos‖, conforme o próprio Manoel de Barros descreve em seu poema 

Os Caramujos-Flores, analisado posteriormente. 

Lesmas, caramujos e caracóis levam a vida devagar. Segundo a bióloga Inga 

Veitenheimer Mendes, do Centro Universitário La Salle, do Rio Grande do Sul: ―Lesma, 

caracol e caramujo são nomes populares atribuídos aos moluscos que pertencem ao grupo dos 

gastrópodes. Por ser um nome popular, pode ser que o bicho chamado de lesma em uma 

região do Brasil pode ser conhecido como caracol em outra e assim por diante‖. 

Lesmas, em geral, são moluscos sem concha, encontrados no solo, embaixo ou sobre a 

vegetação rasteira, em hortas, jardins ou matos; segundo Barros ―aquele que viça de líquenes 

no jardim‖. Caracóis e caramujos são moluscos gastrópodes com concha; encontrados em 

ambientes terrestres e de água doce, os caracóis em geral têm conchas mais frágeis e leves. Já 

os caramujos, normalmente, são moluscos gastrópodes que vivem no mar e têm conchas 

maiores, mais espessas e pesadas.   



63 
 

Observa-se que o poeta Manoel de Barros, ao semantizar o vocábulo Lesma, S.F, ele o 

define como um substantivo feminino, mas ao explicar esse substantivo feminino o poeta se 

utiliza de vocábulos masculinos como: ―Indivíduo‖, ―Aquele‖; não sabemos se ele nomeia o 

substantivo lesma ou caracol, ou se confunde ambos, ou se os iguala em gênero e ser. 

Também, as lesmas são hermafroditas. 

As lesmas são moluscos gastrópodes, isto é, que andam sobre o abdômen, da sub ordem 

Stylommatophora, que possuem respiração cutânea. Distinguem-se dos restantes gastrópodes, 

em particular dos caracóis, pela inexistência de concha externa proeminente. Seu corpo é 

constituído por manto, pé e cabeça com um par de tentáculos ópticos e um par de tentáculos 

sensoriais, ambos retrácteis. São bastante sensíveis à desidratação e algumas também são 

sensíveis à luz. Sabe-se que há lesmas no local pela observação dos rastros de muco que 

ficam no chão cimentado e muros. Em Matéria de Poesia (BARROS, 2001, p. 45), o poeta 

descreve verbal e visualmente o habitat e o hábito da lesma:  

 

Casebres em ruínas 

Muros 

Escalavrados... 

E a lesma – na sua liberdade de ir nua úmida! 

 

 Manoel de Barros aguça sua percepção liberando uma expressão cheia de plasticidade 

e sensibilidade para a descrição desses seres tidos como insignificantes e menores.  Em outro 

momento, também em Matéria de Poesia (p. 196), o poeta descreve que: ―Na parte seca do 

olho, a paisagem tinha formigas mortas [...]‖ ou ―[...] Em passar a sua vagínula sobre as 

pobres coisas do chão, a lesma deixa risquinhos líquidos [...] Na avidez de deserto que é a 

vida de uma Pedra a lesma escorre.../Ela fode a pedra‖. Em Barros (1989, p. 284), o poeta 

afirma que ―[...] Por baixo das cascas podres, dizem, esses cascudos metem [...]‖ A partir da 

fusão com a natureza esses bichos se tornam eróticos.  Humanizando e/ou erotizando lesmas, 

caracóis e outros seres, Manoel de Barros cria seu mundo inusitado e transformado pela 

linguagem. 

  Tanto a lesma, animal quase sempre asqueroso, gosmento, nojento, que provoca asco, 

repulsa quanto o cascudo, um peixe de água doce que vive nas profundezas dos rios a uma 

profundidade de 30 metros, peixe comum nos rios e no Pantanal são ressignificados por 

Barros adquirindo status de ser plurissignificativo. A lesma vem sempre acompanhada de um 

caracol, num duplo. Há quem afirme que quando o poeta fala de lesmas, caracóis e caramujos 
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é dele próprio que está falando; quando o autor afirma que ―Minhocas arejam a terra; poetas, 

a linguagem‖ fala exatamente do trabalho do poeta, do seu próprio ofício. 

A linguagem de Manoel de Barros sufoca, conforme frase atribuída a Felidônio na 

abertura do Livro das Ignorãças: "As coisas que não existem são as mais bonitas", ou como: 

"As coisas me ampliaram para menos" contida no mesmo livro, mais adiante. Segundo o 

poeta, em entrevista concedida ao  jornal A Folha de  São  Paulo, de 20 de  outubro de 

1996, no Caderno Mais! ao jornalista  José Castello: "É a palavra que me vai desvelando" e 

em Arranjos para Assobio Barros define a si e a palavra poeta: "Sujeito inviável" para, em 

Matéria da Poesia, dar uma definição definitiva: "Poesia é a loucura das palavras."  

 

 

2.4 A Escrita de Manoel de Barros: produto feito de Caramujo, gosmas... 

 Eu escrevo com o corpo. Poesia 

não é para compreender, mas para 

incorporar. (BARROS, 1996)  

Conforme o próprio Barros (1996, p. 309) sobre a confecção de sua poética: ―Poesia 

não é feita de sentimentos, mas de palavras, palavras, palavras‖. Explicando sobre seu 

processo criativo, o poeta acrescenta que: ―Sabemos nós que poesia mexe com palavras e não 

com   paisagens. Por isso não sou poeta pantaneiro, nem ecológico.    Meu trabalho é verbal. 

Eu tenho o desejo, portanto, de mudar a feição da natureza, pelo encantamento verbal‖. 

A poesia de Manoel de Barros se sustenta na oposição semântica coisificação (do 

homem/Cultura) versus humanização (da coisa/Natureza) totalmente fixada na terra. O poeta 

reconstrói a partir dessa oposição semântica a vida por meio de coisas (humanizadas): 

inutilidades, ―desutilidades‖, bichos, insetos, ―trastes‖, ―nada‖, ―ninguém‖ colocadas em 

situação de igualdade com o homem (coisificação). Por meio desta oposição semântica, o 

poeta propõe um reequilíbrio do mundo por meio da reflexão entre o ter e o ser, da 

importância entre os seres e da valorização da natureza entre os elementos que compõem o 

que denominamos de Universo. Essa humanização das coisas e coisificação do homem pode 

ser observado no poema abaixo denominado Árvore publicado no livro Ensaios Fotográficos, 

de Manoel de Barros em que os seres da natureza são os agentes enquanto o homem é 

paciente.  
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ÁRVORE 
Um passarinho pediu a meu irmão para ser a sua árvore. 

Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. 

No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de 

sol, de céu, e de lua mais do que na escola. 

No estágio de ser árvore meu irmão aprendeu para santo 

mais do que os padres lhes ensinavam no internato. 

Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. 

Seu olho no estágio de ser árvore aprendeu melhor 

o azul. 

E descobriu que uma casca vazia de cigarra esquecida 

no tronco das árvores só presta para poesia. 

No estágio de ser árvore meu irmão descobriu que as 

árvores são vaidosas. 

Que justamente aquela árvore na qual meu irmão se 

transformara, envaidecia-se quando era nomeada para 

o entardecer dos pássaros. 

E tinha ciúmes da brancura que os lírios deixavam nos 

brejos. Meu irmão agradeceu a Deus aquela 

permanência em árvore porque fez amizade com muitas 

borboletas. 

 

 

Esse equilíbrio proposto por Barros está ligado à sua gênese enquanto cidadão, 

conforme já apresentado anteriormente: nascido no Pantanal, criado no Pantanal e tendo o 

Pantanal enquanto ―matéria de poesia‖ está ligado também ao Homem nascido do pó da terra, 

irmanado com os seres, primitivo e que, distanciado da sua gênese, anseia pelo retorno ao 

equilíbrio primevo, por aquele mundo onírico da sua infância em contraste com o mundo 

atual do qual o poeta também faz parte. Esse equilíbrio proposto na poesia de Barros faz 

emergir uma outra oposição semântica de base, o Primitivo versus o Moderno em que o termo 

primitivo está associado ao Pantanal, a gênese, enquanto o moderno está associado ao 

distanciamento dessa gênese. Esse primitivismo, essa busca pelo passado pode ser observado 

no trecho que segue do poema Aprendimentos incluso no livro Memórias Inventadas, As 

infâncias de Manoel de Barros,  em que o poeta diz que: 

 

Eu vivi antigamente com Sócrates, Platão, Aristóteles – 

esse pessoal. Eles falavam nas aulas: Quem se 

aproxima das origens se renova. Píndaro falava pra 

mim que usava todos os fósseis linguísticos que 

achava para renovar sua poesia. Os mestres pregavam 

que o fascínio poético vem das raízes da fala. 

Sócrates falava que as expressões mais eróticas 

são donzelas. E que a Beleza se explica melhor 

por não haver razão nenhuma nela. O que mais eu sei 
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sobre Sócrates é que ele viveu uma ascese de mosca. 

 

 

 Nesse equilíbrio entre o Primitivo versus Moderno, ou Humanização versus 

Coisificação, Barros (1988, p. 11) assim se expressa: ―Me abandonaram sobre as pedras 

infinitamente nu‖ e a partir dessa entrega, desse abandono, o poeta cria imagens através do 

verbo: lagartixa, lesmas, caramujos, trastes, nadas, ―inutensilios‖ tomam forma, cores e sons. 

É a criação de um novo mundo em que ―a palavra poética tem que chegar ao grau de 

brinquedo para ser séria.‖ (BARROS, 2000, p. 71).  

Em seu Livro sobre Nada Barros fala sobre o poder da palavra e seu trabalho com a 

linguagem. Segundo o poeta:  

Tudo que não invento é falso 

 Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. 

Tem mais presença em mim o que me falta. 

Melhor jeito que achei pra me conhecer foi fazendo o contrário. 

Sou muito preparado de conflitos. 

Não pode haver ausência de boca nas palavras: nenhuma fique desamparada do ser que a 

revelou. 

O meu amanhecer vai ser de noite. 

Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa dar noção. 

O que sustenta a encantação de um verso (além do ritmo) é o ilogismo. 

Meu avesso é mais visível do que um poste. 

[...] 

Estilo é um modelo anormal de expressão: é estigma. 

[...] 

Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada; mas quando não desejo contar nada, 

faço poesia. 

Eu queria ser lido pelas pedras. 

As palavras me escondem sem cuidado. 

Aonde eu não estou as palavras me acham. 

Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. 

Uma palavra abriu o roupão pra mim. Ela deseja que eu a seja. 

A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais 

fundos desejos. 

Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. 

Esta tarefa de cessar é que puxa minhas frases para antes de mim. 

[...] 

Não gosto de palavra acostumada. 

A minha diferença é sempre menos. 

Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria [...] 
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Manoel de Barros consegue transitar do verbo para a imagem nas suas construções 

dando vida aos animais, aos seres e às coisas por ele representadas.  

Manoel de Barros expressa uma natureza que também é linguagem e, ao mesmo 

tempo, uma linguagem que é também natureza. O poeta recria um universo através de uma 

natureza que inspira, fala, testemunha e expressa como no ―Glossário de transformações em 

que não se explicam algumas delas (nenhuma) – ou menos‖, quando dicionariza o lexema  

Lesma, S.F. 

Semente molhada de caracol que se arrasta sobre as pedras 

Deixando um caminho de gosma escrito com o corpo. 

Indivíduo que experimenta a lascívia do ínfimo. 

Aquele que viça de líquenes no jardim. (BARROS, 1998, p. 44) 

 
 

Neste universo recriado pelo poeta afigura do animal, do inseto, do nada, do ínfimo se 

reveste de novas tematizações; o expressão oferece substância para o conteúdo. A lesma não 

mais esconde seus rastros, mas deixa ―um caminho de gosma escrito com o corpo‖ porque 

sujeito do querer/poder/fazer/ser. Outros seres assumem também essa função de sujeito: ―sapo 

é nuvem neste inverno‖, ―os caramujos sangram‖, ―os urubus me farreiam‖, ―A hera veste 

meus princípios e meus óculos‖ [...] ―não tem margens a palavra‖ (BARROS, 1998, p. 11). 

Nas próprias palavras do poeta: ―Meu canto reboja‖ e ―Minha voz é úmida como restos de 

comida‖ (Idem). Um clima de inquietação com o verbo e a transformação do verbo em 

visualidade sonora, tátil, gustativa, olfativa confere novas modalidades às coisas desprezíveis 

pelo homem moderno.  

Linguagem e silêncio, linguagem e natureza, natureza e silêncio se substanciam numa 

linguagem inovadora em que o poeta maneja o verbo de forma incomum criando novos 

expedientes aos seres que foram por ele escolhidos ―desde criança, para ser ninguém e nem 

nunca‖: [...] De modo que se fechou esse homem: na pedra: como ostra: frase por frase, ferida 

por ferida, musgo por musgo: moda um rio que secasse: até de nenhuma ave ou peixe. Até de 

nunca ou durante. E de ninguém anterior. Moda nada‖ (BARROS, 1998, p. 17).  

O próprio Manoel descreve o vocábulo poeta e sua função: 

Poeta, s.m.e.f.  

Individuo que enxerga semente germinar e  engole céu  

Espécie de vazadouro para contradições 

 Sabiá com trevas 



68 
 

 Sujeito inviável: 

 aberto aos desentendimentos como um rosto (BARROS, 1998, p. 45). 

 

 O discurso manoelino transborda em figuras e temas e a única lógica existente é a 

poética. Conforme o próprio poeta se identifica: ―Estrela é que é meu penacho! Sou fuga para 

flauta e pedra doce. A poesia me desbrava. Com águas me alinhavo‖ (BARROS, 1998, p. 11). 

Assim, não é de se estranhar que o poeta é um ―indivíduo que enxerga a semente germinar‖, 

capaz de engolir o céu e que o mesmo se define como um ―vazadouro para contradições‖; 

―aberto para os desentendimentos‖, (BARROS, 2000, p. 37). Travando uma luta no terreno da 

linguagem, Barros não apenas se transforma num determinado ser, mas em muitos deles ao 

mesmo tempo. As figuras contidas em sua poética são reveladoras do ‗Caramujo do 

Pantanal‘.  

No ―Glossário... ‖ de Manoel de Barros, o autor reúne as suas figuras em e a partir do 

que ele nomeia, substantiva  configurando uma libertação de seu sentido real. Poeta e persona 

se fundem: ―dentro de mim existe um lastro que é o brejal. Misturo dicionários com o brejo, 

não faço nada mais que isso‖ (BARROS, 1996). E continua substantivando e nomeando os 

seres que lhes são caros como no excerto denominado Inseto, s.m. . (BARROS, 1998, p. 45), 

que segue representado no quadro abaixo 

 

Figuras Temas 

Individuo com propensão à escória ―Traste‖, ―inutensílio‖, ―desimportante‖ 

Pessoa que se adquire da umidade Água, Natureza 

Barata pela qual alguém se vê 

 

Pequenos seres 

Quem habita os próprios desvãos 

 

Andarilho 

Aqueles a quem Deus gratificou com a 

sensualidade 

Humanização da natureza 

 

Manoel de Barros confere ao inseto o status de sujeito reinventando um mundo em 

que é ―mais importante fundar um verso/ do que uma Usina Atômica‖ (BARROS, 1998, p. 

65), extraindo sua poeticidade das figuras do seu cotidiano,  fazendo de seu discurso o 
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―apogeu do chão‖, na expressão de Millôr Fernandes. Essa é missão de Barros: equiparar 

todos os seres, desde um inseto até um poeta, como iguais. Todos estão numa mesma 

condição, num mesmo patamar:  homem e lagartixa, homem e sapo, homem e lesma, homem 

e antro, homem e musgo, homem e rã, homem e pedra, homem e caracol se igualam. Essas 

figuras e temas perpassam toda a obra do poeta, mas não são apenas citadas, são reinventadas. 

 É evidente na obra de Manoel de Barros a oposição semântica Natureza versus 

Cultura, reafirmando as oposições semânticas já discutidas: Humanização versus Coisificação 

e Primitivo versus Moderno, tendo sempre o Pantanal como tema dessas figuras. 

 Esta igualdade entre os seres pode ser melhor observada quando o  autor apresenta a 

―transubstanciação‖ ocorrida entre animais e coisas, como manifesto caso dos caracóis e das 

paredes no poema Os Caramujos-Flores, objeto de análise nos tópicos seguintes. Segundo 

Barros:  

Os caramujos-flores são um ramo de caramujos  

que só saem de noite para passear  

De preferência procuram paredes sujas, onde se pregam e se pastam  

Não sabemos ao certo, aliás, se pastam eles essas paredes  

Ou se são por elas pastados  

Provavelmente se compensem (BARROS, 1998, p. 60). 

 
 

Entre caramujo e parede há um sentido de equilíbrio, de compensação, de mutualidade 

de um pelo outro ―paredes e caramujos se entendem por devaneios/ Difícil imaginar uma 

devoração mútua‖; por causa desse equilíbrio, dessa compensação e mutualidade caramujo e 

parede podem ―assim desabrocharem como os bestegos‖.  Esse sentido de equilíbrio e 

compensação entre parede e caramujo é tamanha que o poeta afirma ainda que  ―Paredes e 

caramujos se entendem por devaneios/ Difícil imaginar uma devoração mútua/ Antes diria 

que usam de uma transubstanciação‖(BARROS, 1998, p. 60). Não se trata de um consumir o 

outro, mas de dividirem uma intimidade a ambos favoráveis. 

Essa compensação e mutualidade entre seres e homem podem ser percebidas também 

na lesma que, conforme a substantivação do próprio Manoel de Barros, conforme já citada, é: 

―Semente molhada de caracol que se arrasta sobre as pedras [...] Aquele que viça de líquenes 

no jardim‖ (BARROS, 1998, p. 44). A lesma é definida pelo senso comum como um ser 

pegajoso, que causa repugnância  aos homens, mas para o poeta ela consubstancia-se não pelo 

asco, mas pela sua plenitude de viver, de ir e vir. É entre a repugnância e o asco que o poeta 
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nos oferece o deslumbramento da vida; é através do horrendo e  do nojento que a lesma vai 

―deixando um caminho de gosma escrito com o corpo‖: é a natureza da própria natureza; é a 

figura da própria figura. 

 Não só a lesma, mas o próprio ―olhar ajoelhado do besouro‖ (BARROS, 1998, p. 13) e 

também o ―sapo‖ que ―ficou teso de flor! E pulou o silêncio‖ (BARROS, 1999, p. 71) servem 

como exemplo da singularidade, compensação e mutualidade entre seres/coisas/homem na 

construção da figura sensorial de Manoel de Barros e algumas dessas figuras e temas 

constituem a base da leitura do cineasta Joel Pizzini. 

 

 

2.5 Manoel de Barros por outros olhos 

Todos os poetas podem ter qualidades 

De árvores 

Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros 

[...] todos os poetas podem humanizar as águas 

[...] todos os poetas devem aumentar o mundo  

com as suas metáforas 

[...] podem ser pré-coisas [...] 

 podem compreender o mundo sem conceitos 

[...] podem refazer o mundo por imagens, 

Por eflúvios, por afeto 

 (BARROS, 2010, p. 383) 

 

 Neste tópico apresentamos algumas críticas realizadas por estudiosos da obra de 

Manoel de Barros procurando analisar o que se disse sobre sua poética e quais figuras são 

abordadas. Começamos com uma entrevista denominada de Manoel de Barros faz do 

absurdo sensatez, realizada por José Castello,  publicada no jornal A Folha de  São  Paulo, 

em 20 de  outubro de 1996 no Caderno Mais! 

Segundo Castello, antes de viajar a Campo Grande para o encontro com o poeta, 

estava com a cabeça carregada de frases de Manoel de Barros, que anotara das raras 

entrevistas que o mesmo deu no passado.  Na medida em que a entrevista vai sendo editada, 

figuras diversas emergem da poesia de Manoel de Barros lida por Castello, dentre algumas, 

destacam-se as figuras: da ―desimportância‖, do Pantanal, da palavra, dos seres pequenos 

etc. Emergem daí também os temas da comunhão, da comunicação, da palavra, do silêncio 

contidas em trechos da entrevista:   "Desconfio do verso que fulgura; em poesia, o opaco é 

mais luminoso que o brilhante." E disse mais: "Poesia é um lugar onde a gente ainda pode 
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fazer com que um absurdo seja uma sensatez". A figura da criação/realidade, do real/ideal 

se manifestam nas frases que antecipam a entrevista relidas pelo entrevistador na obra de 

Manoel de Barros: "As coisas que não existem são as mais bonitas", "As coisas me 

ampliaram para menos", Poeta é "Sujeito inviável", "O nome ensina ao poeta as suas 

semelhanças" e "Poesia é a loucura das palavras." Castello vai, por meio da sua leitura 

efetuada a partir da obra de Barros, indicando as figuras e os temas que a pontuam. 

Há dias o jornalista vinha tentando convencer o poeta a recebê-lo para uma entrevista 

até que ele aceitou responder a algumas perguntas por escrito revelando aí a figura da 

palavra e o tema do silêncio. Levou três meses para enviar suas respostas Nas muitas 

conversas preparatórias que tiveram por telefone,  Manoel parecia-lhe sempre um homem 

simpático, mas retraído, pouco preparado para as coisas do mundo, entre elas a imprensa, 

destacando o tema da timidez. Aos poucos, Castello construiu para seu uso pessoal o perfil 

de um interiorano, um caipira dos pântanos, na figura do rural, um homem reservado e de 

poucas palavras, que qualquer repórter mais afoito poderia machucar seriamente, 

desvelando o tema do silêncio. Ao chegar a Campo Grande levou uma rasteira - muito 

parecida com aquela que Manoel de Barros costuma dar-nos com seus magníficos versos. 

Descobriu que, durante quase dois anos, Manoel jogara com ele, meigamente, mas com 

mestria, do mesmo modo que, na folha em branco, joga com suas palavras (o tema da 

duplicidade, dos outros, do alterego). Castello - o repórter - foi, por longos meses, apenas 

uma palavra na cabeça de Manoel de Barros. Uma palavra perigosa. O poeta, na análise de 

Castello, fugia do lugar comum. Agora, graças a algum raciocínio que ele ainda não podia 

alcançar, Manoel abria a guarda e estavam frente a frente. Castello caíra na armadilha de 

seus poemas. E talvez fosse isso o que, mantendo-se escondido, Barros desejasse preservar: 

os versos. Manoel fala como qualquer senhor respeitável de 80 anos; não fala "torto", como 

falam seus poemas (o tema do real e do imaginário). É essa fala reta, provavelmente, o que 

ele chama de timidez: o homem comum que se esconde detrás dos versos insensatos. Este 

comportamento arredio de Manoel de Barros explica seu apelido, ―Caramujo do Pantanal‖. 

O anonimato é uma opção. Afirma o poeta que ―O escuro me faz bem. Costumava dizer que 

é a escuridão que acende o vagalume‖. Mas acabava admitindo que ―no fundo, no fundo não 

é só uma opção. Havia também uma boa dose de timidez. Quando publicava um livro no 

Rio, fugia para o Pantanal com medo da repercussão que ele poderia ter‖.  

Na medida em que Castello vai editando a entrevista concedida por Manoel de 

Barros, as figuras vão se reafirmando, se reforçando. As mesmas figuras se alternam ou se 
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repetem: a figura da natureza, das origens, da infância, da criação/realidade, da 

razão/emoção, da comunhão/comunicação, dentre outras, como a esboçar um perfil do 

―Caramujo do Pantanal‖.  

A crer no próprio Manoel, esse homem que Castello agora tinha diante de si era falso 

- o verdadeiro só aparece nos poemas. "É a palavra que me vai desvelando", diz o 

entrevistador a partir dos versos de Barros, sabendo que a palavra oral exigida em uma 

entrevista o rouba, justamente, daquele poder de burilar, de construir, de jogar, que a 

palavra escrita oferece (o tema da duplicidade, da sensatez). Ao responder a entrevista por 

escrito, Manoel de Barros transformou as entrevistas em um gênero literário, tão digno 

quanto qualquer outro. Era essa, agora, a herança que massacrava Castello, mas também o 

fazia avançar. Manoel sabe que o diálogo-padrão entre entrevistador e entrevistado, a ideia 

de que a determinadas perguntas correspondem determinadas respostas, a ilusão de que 

podem entender-se e comunicar-se, só empobrece a palavra. "Penso que só com a 

desarrumação sintática se consegue atingir o `criançamento' do idioma", lembra o 

entrevistador que ele, o poeta, disse certa vez. 

E agora ali estava Castello com suas perguntas normais, querendo respostas comuns. 

Seria possível? Manoel também disse: "O meu apagamento me exibe antes que me apaga." 

Mas já estava Castello, novamente, enroscado na teia das palavras. No  entanto: poderia ser 

de outro modo? 

Segundo Castelo, a  leitura da entrevista dará aos leitores dos poemas a falsa sensação 

de esclarecimento (tema da obscuridade). Poderão ter a ilusão de que, agora, o poeta se 

aclara, que finalmente sabem quem ele é. Mas não se iludam: ao voltar aos livros, os versos  

soarão ainda mais estranhos e desconcertantes (a duplicidade, o escorregadio). A entrevista 

é um gênero da ordem das "inutilezas". Utilizando uma frase do poeta, o entrevistador 

declara: ―A vida tranquiliza a poesia, mas não a doma‖.  

O tema da infância, do ‗criançamento‘, do próprio silêncio, das origens volta a se 

reafirmar na leitura do entrevistador trazendo a tona as figuras do ―inutensílio‖, da 

―desutilidade‖, das miudezas das coisas e dos seres, do pequeno universo. 

Castello vai apontando as características da poesia de Barros ou do próprio poeta; ou 

de ambas. Manoel trabalha a palavra com desvelado carinho, segundo o entrevistador, com a 

sonoridade do seu falar, extraindo dela todo o seu potencial combinatório de sons, cores, 

perfumes, tons e subtons e sentidos, justapondo-as de forma criativa.  Dessa forma, interessa 
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mais não o que se escreve, mas o como se escreve, pela forma inusitada como (re)configura 

essa matéria enquanto dizer.  

Ao ser interpelado sobre como surgiu seu amor pelas coisas sem importância, Manoel 

de Barros respondeu que quando jovem, fez uma longa viagem pela Bolívia vivendo sempre 

no meio da indigência, não fazia nada, simplesmente vivia - e bebia muita chicha, a 

aguardente que os índios bolivianos fazem com o milho. Passava os dias ali, quieto, no meio 

das coisas miúdas. As figuras do ―traste‖, do ―desimportante‖, das coisas menores, da 

indigência, do andarilho são frequentes na obra de Manoel de Barros e se faz presente 

também na leitura efetuada por Castello. 

Finalizando a entrevista intitulada Manoel de Barros faz do absurdo sensatez, o poeta 

conclui que ―É verdade, eu gozo com as palavras.  Meu gozo é no fazer. É no fazer o verso 

que o poeta goza. Eu tenho isso: todo verso meu, eu gozei nele. Não escrevo muito porque 

eu demoro muito para gozar. Eu trabalho muito em cima das palavras, bolino muito as 

palavras, acaricio. "Uma palavra tirou o roupão para mim", eu escrevi. E é exatamente isso 

o que acontece. Castello fornece ao leitor a forma como Barros trata a palavra; a 

sensualidade que a mesma possui. Barros promove outras relações com a palavra, despindo-

as de seu sentido comum através da manipulação do signo linguístico. 

As figuras levantadas na leitura de José Castello sobre a obra de Manoel de Barros 

correspondem sempre a um tema, como o quadro a seguir demonstra: 

Figura Tema 

Comunicação Comunhão 

Palavra Silêncio 

Criação Real/ideal 

Pantanal Natureza, Origens, Infância, do 

‗criançamento‘, do primitivo 

Razão Emoção 

―Inutensílio‖, ―desutilidade‖ Do Andarilho, da indigência, do 

primitivo, do duplo, do tímido 

Das miudezas das coisas e dos seres Do pequeno universo que é o Pantanal, 

das coisas menores e dos seres 
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Do ―traste‖, do ―desimportante‖ Da indigência, do andarilho, do 

primitivo, do duplo etc 

 

e revelam que poeta Manoel de Barros bem como sua poética são tipicamente associadas ao 

tema da natureza, do Pantanal de uma forma bem característica: não se trata de valorizá-la 

apenas, mas também de celebrá-la pela cuidadosa observação, geralmente opondo a 

natureza à cultura (civilização).  

` Dentre outras releituras sobre a obra de Manoel de Barros que merece destaque 

lembramos de Só dez por cento é mentira, lançado em 2009, do diretor Pedro Cezar que 

constitui um documentário sobre a vida do poeta. O título do filme refere-se a uma frase de 

Manoel de Barros: "Noventa por cento do que escrevo é invenção. Só dez por cento é 

mentira‖. Pedro Cezar realiza um mergulho cinematográfico na biografia inventada e nos 

versos fantásticos do poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros. O cineasta apropria-se 

dessa fala instigante do poeta para mostrar mais a poesia do que a vida do próprio poeta. 

Alternando sequências de entrevistas inéditas do escritor, versos de sua obra e depoimentos de 

―leitores contagiados‖ por sua literatura, o filme constrói um painel revelador da linguagem 

do poeta, considerado até então o mais inovador em língua portuguesa.  

Pedro Cezar quis dar a ideia da linguagem de Manoel de Barros e transpor em 

imagens, sua inusitada escrita poética colocando em primeiro plano as coisas miúdas da 

natureza – insetos, caramujos – e aquelas descartadas pelo homem – aparelhos quebrados, 

objetos enferrujados, pneus usados, carroças sem uso, sucatas. Só Dez Por Cento é 

Mentira ultrapassa as fronteiras convencionais do registro documental. Utiliza uma linguagem 

visual inventiva, emprega dramaturgia, cria recursos ficcionais e propõe representações 

gráficas alusivas ao universo extraordinário do poeta. Os tons de ocre das imagens projetadas 

associados aos acordes da viola despertam no telespectador múltiplas sensações a ponto de 

nos levar a experimentar os tons da poesia de Barros. 

Procurando ressignificar as ―desimportâncias‖ biográficas e a personalidade  de 

Manoel de Barros, o diretor Pedro Cezar, responsável pelo roteiro e pela narração, pontua o 

filme com momentos de breves testemunhos ao fundo. Narrado, na maior parte das vezes em 

tom pessoal, o filme busca, sobretudo, ―uma voz que aproxime-se da simplicidade e da 

afetividade do personagem e que se afaste da soberba e da pretensão de uma análise teórica 

sobre poesia no idioleto manoelês‖ [sic]. 
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Só Dez Por Cento é Mentira ganhou os prêmios de melhor documentário longa-

metragem do II Festival Paulínia de Cinema 2009 e os prêmios de melhor direção de longa-

metragem documentário e melhor filme documentário longa metragem do V Fest Cine 

Goiânia 2009. 

Conforme Menezes (2001), a poesia barreana, extremamente pessoal, tem como 

ambiente o Pantanal não na sua exuberância ecológica e turística, mas sim trazendo seus 

pequenos seres. Na sua poesia tem lugar caramujos, lesmas, formigas, trastes, jacarés, cigarras 

e outros seres insignificantes aos olhos do atarefado homem social que, a partir do seu próprio 

mundo, subverte o mundo dito normal, quebrando-o, desligando a palavra das informações e 

antecedentes culturais pré-existentes. É observável que, em sua poética, o homem não ocupa 

um lugar privilegiado, mas que este mantém uma relação de comunhão e entendimento com o 

ambiente e com os seres. 

A obra do poeta Manoel de Barros constitui-se num verdadeiro laboratório de bichos e 

plantas e num artesanato da palavra em que o autor age sobre cada significado verbal criando 

para eles figuras que, por sua vez, são recobertas por temas. 

Kelcilene Grácia da Silva defendeu, em 1998 em sua dissertação de Mestrado 

intitulada A poética de Manoel de Barros: um jeito de olhar o mundo pela UNESP, Faculdade 

de  Ciências e Letras de Assis com o objetivo de estudar a metáfora na poética de Manoel de 

Barros.  Segundo  Grácia-Silva (1998, p. 14), as palavras, na obra de Manoel de Barros: 

―estão sempre em constante ânsia de emergir com todos os seus desejos, seus ardumes, os 

seus murmúrios‖ e, acrescenta a pesquisadora que: ―Manoel de Barros centraliza o seu 

trabalho nas palavras, promovendo os seus  ―arejamentos‖ e ―inventando para elas novos 

relacionamentos‖, convertendo-as em pesquisa do ser e das coisas, constituidora da imagem 

poética ( p. 29). Segundo Grácia-Silva (1998, p 144), o poeta Manoel de Barros é um ―mágico 

das palavras‖ pois através delas cria uma nova realidade, onde a palavra sempre pode ter um 

novo significado, diferente daquele apresentado nos dicionários.   

No ano de 2006 Kelcilene Grácia Rodrigues apresentou sua tese de doutorado 

intitulada De corixos e de veredas: a alegada similitude entre as poéticas de Manoel de 

Barros e de Guimarães Rosa na UNESP de Araraquara, com o objetivo de elencar as 

semelhanças e diferenças entre a poética de Manoel de Barros e Guimarães Rosa.  

 Na pesquisa, a autora não deixa de mencionar o trabalho ímpar do poeta com a 

linguagem. Segundo Grácia-Rodrigues (2006, p. 162): ―A poesia barreana é o verbo 

desnomeado pelo olhar insano que renova a língua ao decompô-la liricamente. ‖  
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Em sua tese, Grácia-Rodrigues mostra que é um equívoco considerar a ars poetica de 

Manoel de Barros cópia da poética de Guimarães Rosa. A poesia de Barros constitui projeto 

próprio, definido anteriormente ao de Rosa – não é, portanto, pastiche da ficção rosiana. A 

anterioridade de Barros prevalece mesmo se considerado o livro de poemas Magma, de 

Guimarães Rosa, premiado pela Academia Brasileira de Letras em 1937, por coincidência o 

ano em que Barros lançou sua primeira coletânea, Poemas concebidos sem pecado. Através 

de procedimento comparativo, Grácia-Rodrigues aborda aspectos metalinguísticos, 

discursivos e estilísticos determinando as reais convergências entre os dois escritores e a 

radical originalidade de suas poéticas. A autora expõe a recepção às obras de Barros e de 

Rosa, busca a ars poetica que defendem em seus livros de estreia, estuda como tal poética foi 

desenvolvida em suas obras posteriores, e mostra o modo como cada um constrói a metáfora. 

Conclui a pesquisadora que os dois autores têm semelhança na reflexão sobre o processo 

poético, na inventividade desnorteante, na criação neológica lexical e na subversão semântica, 

e que são personalidades literárias díspares, com visões de mundo quase antagônicas e 

projetos estéticos personalíssimos com relação ao sistema literário brasileiro, no qual cada um 

ao seu modo representa ruptura e avanço. 

Na leitura de Grácia-Rodrigues (2006, p. 46) destacam-se os temas da:  

 
reminiscência da infância e a trajetória da formação de um artista. Surgem 

descrições de espaços rupestres e da cidade de Corumbá – ladeiras, casas e 

comércios –, assim como de personagens que fazem parte dessa paisagem: Negra 

Margarida, Nhanhá Gertrudes, o ensandecido Mário-pegasapo, com ―sua fala de 

furnas brenhentas‖, Mariquinha-bezouro, Zezinho-margens-plácidas, a menina 

Polina, o arameiro Cláudio, Maria-pelego-preto, Sebastião, o que era ―louco daí pra 

fora‖, Antoninha-me-leva e Raphael, o que ―não era pintor. / Nem o anjo de 

Raphael‖. 

 

 

Com esses temas, Grácia-Rodrigues recupera as figuras do Pantanal, das origens, da 

infância, do ―criançamento‖; também do Andarilho, da indigência, do primitivo, do duplo, do 

tímido, das coisas menores e dos pequenos seres presentes também nas leituras efetuadas 

pelos outros críticos.   
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2.6 “Eu sou quando e Depois”5 

- Eu andei muito para enrugar meu couro 

Cada um tem seu caminho 

Que percorre em todos os insetos 

Eu sei até 

A hora que o passarinho tira a roupa. 

 (BARROS, 2001, p. 25) 

 

Dentre alguns estudos já concluídos sobre a obra de Manoel de Barros e o curta-

metragem Caramujo-Flor, destaca-se a tese de doutorado em Semiótica e Comunicação, 

defendida em 2008, pela PUC – Pontifícia Universidade Católica – de São Paulo, por Gicelma 

da Fonseca Chacarosqui Torchi, intitulada Por um cinema de poesia mestiço: o filme 

Caramujo-Flor de Joel Pizzini e a obra poética de Manoel de Barros, cujo objeto de pesquisa 

é o estudo das traduções intersemióticas feitas pela obra fílmica de Joel Pizzini Caramujo-flor 

ao re(ler) os signos verbais e visuais que se entrelaçam na construção do texto poético de 

Manoel de Barros na obra Gramática Expositiva do Chão - Poesia quase toda.  

A autora parte do problema de que as relações semióticas entre a poética de Manoel de 

Barros e o filme Caramujo-flor constitui o que pode ser chamado de Cinema de Poesia. O 

objetivo foi analisar o filme e os poemas que o constituem, de maneira correlacional para 

comprovar o problema levantado. A análise empreendida pela autora está desenvolvida em 

torno de três eixos de significação: a metáfora do mosaico que traduz as relações 

intersemióticas; o imaginário ficcional e sua presentificação na cultura, perpassando pelo 

barroco e pelo erotismo da palavra poética e sua recriação no objeto fílmico; por fim, como a 

relação prolífera dos elementos intertextuais, metalinguísticos e de hibridação influenciam as 

mediações semiótico-culturais realizadas pelas mídias, especialmente o cinema. A autora 

articula como hipótese primeira que Caramujo-flor, ao propor um novo olhar sobre as 

estruturas narrativas recorrentes do cinema independente se inscreve no que Buñuel e Pasolini 

chamam de ―Cinema de Poesia‖.  

Como procedimento metodológico, a autora utiliza a pesquisa bibliográfica necessária 

à análise dos procedimentos de construção das obras estudadas, fundamentando nos autores 

que estudam cinema e nas teorias tradutórias entre semiótica e cinema, agregados as 

bibliografias de Joel Pizzini e Manoel de Barros. A teoria base é a semiótica de raiz 

lotmaniana, segundo a qual o diálogo entre os complexos culturais permeia as zonas 

                                                           
5
 Trecho do poema Como os loucos de água e estandarte. In: BARROS, 2001. 
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fronteiriças das artes, promovendo espaços geradores de sentido que se movem 

dinamicamente. Sobre cinema, Torchi (2008) lança mão das teorias de Eisenstein, Pasolini e 

Buñuel e para elucidar as questões referentes ao barroco utiliza-se de Sarduy e Haroldo de 

Campos. Ressalta ainda autores como Paul Zumthor, que trabalha a especificidade 

performática da linguagem oral, perpassando pelos teóricos da tradução (desde Benjamin aos 

concretos) em conjunção com os da  mestiçagem (Laplantine, Gruzinski, Amálio Pinheiro 

etc).  

Conclui a autora que a obra de Joel Pizzini se constitui num ensaio ―poético-

cinematográfico‖, cuja percepção do olhar do cineasta-autor flagra os acontecimentos, em 

forma de fragmentos que se sucedem numa sintagmática estruturada pela colagem desses 

acontecimentos, compondo uma obra que se constrói, por sua vez, pela força desses cacos e 

que a base construtiva da obra do cinema de poesia de Pizzini se alicerça nas simultaneidades, 

sobretudo na técnica de montagem em que as superfícies expostas e os pontos de vista 

tornam-se inventário do tempo, que possui suas interfaces inscritas na paisagem pantaneira, 

rural – em contraste com a paisagem da cidade.  

Para Torchi (2008), Caramujo-Flor, por sua fragmentação semântica, se transforma 

num corpo semiótico que re(lê) a obra de Manoel de Barros através das imagem-movimentos 

que seguem as linhas das imagens poéticas verbais que flutuam entre a inscrição da matéria e 

a virtualidade de efeitos visuais. Joel Pizzini consegue arquitetar uma obra contaminada pelos 

princípios advogados por Barros, construindo uma nova lógica. 

Da análise feita por Torchi (2008), destacam-se as figuras: da criação/realidade, do 

real/ideal, da natureza, das origens, da infância, da razão/emoção, do ‗criançamento‘, do 

próprio silêncio, do ―inutensílio‖, da ―desutilidade‖, das miudezas das coisas e dos seres, do 

arcaico, do moderno, do pequeno universo, do ―traste‖, do ―desimportante‖, das coisas 

menores, da indigência, do andarilho, do primitivo, do duplo, do tímido.  

Essas figuras são recorrentes em muitas análises realizadas por outros estudiosos da 

obra de Manoel de Barros, conforme nos parágrafos abaixo. 

Confirmando algumas dessas figuras, o próprio poeta declara que: ―Meu avesso é mais 

visível do que um poste [...] Não saio de dentro de mim nem pra pescar‖  e Carlos Drummond 

de Andrade, em 1986, declarou que o poeta é:  ―Visionário da humildade e solidariedade 

humanas‖ e Antônio Houaiss, filólogo brasileiro, o definiu como: ―Originalidade, absurdez, 
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infantilidade, síntese, mas principalmente esse absurdo verossímil que a gente vê no mundo 

infantil, mas com muita estética‖. 

A figura do silêncio pode ser entrevisto na frase do próprio poeta: ―A palavra oral não 

dá rascunho‖. Quando o diretor Pedro Cezar decidiu fazer o documentário Só dez por cento é 

mentira sobre Manoel de Barros, convencer o autor a deixar registrá-lo em vídeo não foi uma 

tarefa fácil, uma vez que Manoel afirma ser um ―ser letral‖. Depois de muito insistir, Pedro 

Cezar desistiu e disse em uma conversa: ―Manoel, deixa essa história toda pra lá. Isso era um 

sonho, mas posso viver sem isso.‖ Este foi o argumento que fez com que Manoel de Barros 

tomasse remédio para não ficar nervoso durante a entrevista. O longa-metragem é organizado 

alternando-se em trechos da entrevista com o autor, versos de sua obra e depoimentos de 

leitores. O documentário ganhou os prêmios de melhor documentário longa-metragem do II 

Festival Paulínia de Cinema 2009 e os prêmios de melhor direção de longa-metragem 

documentário e melhor filme documentário longa-metragem do V Fest Cine Goiânia 2009. 

A figura da criação/realidade pode ser ainda percebida ainda em uma entrevista 

concedida ao jornal O Globo, no ano de 1998 em que Manoel afirmou: ―Eu estou trabalhando 

com a palavra e aí me vem uma ideia. E por isso não acredito em inspiração, acredito em 

trabalho. Mas sei também que transformar palavra em verso, combinar o ritmo com a 

ressonância verbal, é um dom linguístico. Tenho frases poéticas que são versos. Sei fazer 

frases.‖ 

Sobre a figura do arcaico/moderno, o próprio poeta fala sobre a linguagem utilizada 

em suas obras: ―Escrevo o idioleto manoelês archaico (Idioleto é o dialeto que os idiotas usam 

para falar com as paredes e com as moscas). Preciso atrapalhar as significâncias‖. (BARROS, 

2009, p.131). No jornal online Jornal de Poesia, Edna Menezes, recuperando a figura do 

primitivo, em artigo referente a Manoel, diz que essa linguagem é, muitas vezes, aproveitada 

do dialeto pantaneiro, se junta a uma temática que ultrapassa o regionalismo e vai a busca da 

palavra em sua essência profunda e primitiva.  

Para as figuras das ―inutilidades‖ ou ´inutensílios‖, o próprio poeta afirma no Livro 

sobre nada (1996, p. 11) que: ―As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. Nos 

fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso dessaber‖.  
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2.7 Fechando o ciclo 

Ele estava muito debilitado, muito velhinho.  

Ele descansou. Ele virou passarinho. 

Joana de Barros, neta do escritor 

 

 

Manoel de Barros morreu aos 97 anos no dia 13 de novembro de 2014, por falência 

múltipla de órgãos, depois de uma cirurgia. Sua filha Martha disse em uma entrevista ao O 

Globo que, depois da morte de seu filho em 2013 e por causa da idade: ―ele estava se 

apagando como uma velinha‖. Ao ser indagado pelo entrevistador no filme Só Dez por cento 

é Mentira,
6
 documentário de Pedro Cézar, realizado em 2008, sobre como gostaria de ser 

lembrado, em trecho da reportagem,  Manoel ri, coça o peito, diz que a pergunta é cruel; já 

mais sério, fala que o único jeito é pela poesia. ―A gente nasce, cresce, amadurece, envelhece, 

morre. Pra não morrer, tem que amarrar o tempo no poste. Eis a ciência da poesia: amarrar o 

tempo no poste‖.   

Manoel de Barros surge no panorama das letras nacionais em 1937, com a publicação 

de Poemas concebidos sem pecado e segue até a sua obra mais recente, Portas de Pedro 

Viana (2013), falecendo em 2014. 

Enquanto escrevíamos esta pesquisa, acompanhamos durante dias nos noticiários 

televisivos sobre o estado de saúde do poeta Manoel de Barros que estava em estado delicado. No 

dia 13 de Novembro, numa quinta-feira, morre aos 97 anos, em Campo Grande, no Mato Grosso 

do Sul,  o poeta Manoel de Barros. Ele estava internado havia duas semanas e teve falência 

múltipla de órgãos. Família e amigos do escritor lamentaram sua morte, conforme transcrevemos 

abaixo algumas manifestações:  

 

Joana de Barros, neta do escritor, ao G1: 

"Ele estava muito debilitado, muito velhinho. Ele descansou. Ele virou passarinho." 

 

 

Pascoal Soto, diretor editorial da LeYa e amigo de Manoel de Barros desde 1995, ao G1: 

"Manoel  foi único,  original,  é o poeta dos restos, ele fazia poesia com cacos de vidro, com feixes 

de rio, com tudo que era desprezado, com tudo que era um lixo. Era o poeta dos andarilhos, dos 

mendigos, daquilo que é rejeitado. O poeta daquilo que a gente não lembra. Ele tem de ser 

lembrado como alguém que dava importância às coisas desimportantes. Aquilo que era o senso 

                                                           
6
 Documentário Só Dez por cento é Mentira sobre a vida e a obra de Manoel de Barros, dirigido por Pedro Cézar 

(2008). Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QZLC8wNVtfs. Acesso em 15 de março de 2016. 
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comum não tinha vez na poesia dele. E era um homem amigo, extremamente carinhoso, de uma 

generosidade tremenda. Era incrível, bem humorado, sorriso fácil. Grande sujeito. 

A relação dele com o mundo se dava através da palavra – ele era a palavra. Foi poeta 100%, 24 

horas por dia. Resolvia suas tristezas e suas angústias pela palavra, era o refúgio dele. Usava a 

poesia para que percebêssemos todo o poder que a língua e a linguagem têm sobre a vida. E 

Manoel sabia que subvertia. Era um revolucionário, nos instigava a tentar enxergar as coisas de 

uma maneira diferente: o importante era „transver‟, ver através. E isso  é um exercício para a 

imaginação, libertar a mente para outros olhares, para nos ajudar a ver as coisas de uma maneira 

diferente, desacostumada, virgem." 

 

 

Pedro Cezar, diretor do documentário "Só dez por cento é mentira", no Facebook: 

"O ser biológico Manoel de Barros passou para outra dimensão. Sua poesia fica com todos nós e 

continuará encantando e transformando a humanidade eternamente. Que Deus o tenha. Nossos 

sentimentos a toda família. Stella (Dona Pássara), Martha Barros (menina avoada), netos e 

bisnetos." 

 

 

Mia Couto, escritor, no Facebook: 

"Triste, como se fosse parte de nós, que deixou de estar. Mas existem presenças outras, que estão 

para além do tempo, para além do corpo." 

 

 

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, em comunicado oficial 

"Com profundo pesar, cumprimos o doloroso dever de comunicar o falecimento, nesta quinta-feira 

(13/11), do nosso confrade poeta Manoel de Barros, que era o titular da Cadeira nº 1 da 

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e possuía 97 anos de idade. O poeta será velado no 

Cemitério Parque das Primaveras - Av. Sen. Filinto Müller, 2211, Parati, Campo Grande. 

Descanse em paz, poeta!" 

 

 

Sérgio Vaz, poeta, no Facebook 

"Obrigado, Manoel. Muito obrigado. 'Poesia é voar fora da asa'." 

 

China, músico, no Twitter: 

"e manoel de barros virou mesmo passarinho... sorte a dele... sorte do céu." 

 

Em depoimento, Tetê Espíndola assim se expressa:
7
 

Amanheci sentindo "pássaros na garganta" e com vontade de libertá-los. Preciso 

cantar e explico o porquê. 

Vinte e dois anos atrás, em 1994, nos despedimos do amigo Luiz Eduardo de Barros, 

o Lula, figura doce e iluminada, médico do corpo e da alma e sobrinho de Manoel de Barros. 

Foi pelas mãos de Lula que nasceram meus filhos Uirá Ramos e AranyMetello e contei essa 

história aqui no face. O corpo de Lula foi sepultado no Rio de Janeiro. 

                                                           
7
 Disponível em: http://www.campograndenews.com.br/lado-b/artes-23-08-2011-08/vinte-anos-depois-do-

pedido-uma-promessa-paga-a-manoel-de-barros 
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Aqui em Campo Grande foi celebrada a missa de sétimo dia na Paróquia da Vila 

Célia e me pediram para cantar. Escolhi uma música inspirada na Carta de São Paulo aos 

Coríntios: "Ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, eu nada seria". 

Cantei pensando em todo o bem que Lula tinha espalhado e, ao sair, uma voz 

interrompeu meus passos, dizendo: "Quando eu morrer você canta para mim?". Levei um 

susto! Quem estava fazendo aquele pedido? Virei devagar e vi Manoel de Barros. Parei um 

segundo e tentei dizer alguma coisa que soasse como brincadeira, mas não consegui. 

Algumas vezes voltei a cantar naquela igreja e sempre me lembrava do acontecido até 

que, em 2014, Manoel voou como um passarinho. 

Naquele dia, deixei tudo o que estava fazendo e fui para a cerimônia de despedida. 

Para quem dispensava estardalhaços, o ambiente estava bem agitado, com jornalistas, 

fotógrafos, cinegrafistas, entrevistas, família, amigos, conversas, lembranças e abraços. 

Eu queria cantar, mas me acanhei. Não tive coragem. Tentei cantar por dentro... e foi 

só o que consegui naquele momento. No sétimo dia de sua passagem e, no silêncio da minha 

casa, amanheci lembrando a música daquela vez: “Ainda que tivesse o dom da profecia, 

conhecesse todos os mistérios, toda a ciência e toda fé, se não tivesse amor, eu nada seria". 

Vou para o computador e vejo o convite do amigo Bosco Martins para a missa de 

sétimo dia de Manoel, na mesma hora e na mesma igreja, vinte anos depois. Às sete da noite 

estava lá para pagar a promessa. Viva Manoel ! 

Morre o ‗Caramujo do Pantanal‘ e fica sua obra suscitando inúmeras (re)leituras, dentre 

elas a de Joel Pizzini intitulada Caramujo-Flor que segue analisada nos capítulos seguintes. 

 

 

Em Tempo... 

A Escola de Samba Império Serrano, do Rio de Janeiro anunciou no dia 22 de maio 

deste ano, enquanto finalizávamos este capítulo, que o poeta Manoel de Barros será o tema da 

escola no Carnaval de 2017. O enredo ―Meu quintal é maior que o mundo‖ será uma 

homenagem à poesia do escritor que completaria 100 anos em dezembro de 2016 e também 

ao Pantanal. 
8
 

O título é inspirado em um verso do poema ―O Apanhador de desperdícios‖:  

 

                                                           
8
 Informações disponíveis em http://www.campograndenews.com.br/lado-b/artes-23-08-2011-08/no-ano-do-

centenario-do-poeta-manoel-de-barros-vira-enredo-na-sapucai. Acesso em 22 de Maio de 2016. 

http://www.campograndenews.com.br/lado-b/artes-23-08-2011-08/no-ano-do-centenario-do-poeta-manoel-de-barros-vira-enredo-na-sapucai
http://www.campograndenews.com.br/lado-b/artes-23-08-2011-08/no-ano-do-centenario-do-poeta-manoel-de-barros-vira-enredo-na-sapucai
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Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos 

Tenho abundância de ser feliz por isso 

Meu quintal é maior do que o mundo 
Sou um apanhador de desperdícios 

Amo os restos 

como as boas moscas 

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto 

Porque eu não sou da informática 

eu sou da invencionática 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

 

Exaltando a brasilidade de Manoel de Barros, o carnavalesco Marcus Ferreira, em sua 

página no Facebook disse que 2017 será um recomeço para a escola de samba: "Voltaremos a 

uma essência que a escola necessita no momento, e que como artista vejo que teremos a 

possibilidade de se [sic] reinventar".  

 Há sete anos fora do Grupo Especial, em 2017 a Império Serrano volta ao lado das 

melhores escolas e será a quarta a desfilar no Sambódromo, no sábado de Carnaval, tentando 

novamente o título da série.  A escola - Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano 

- é uma das mais tradicionais escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro, uma das maiores 

torcidas do carnaval carioca. Foi campeã do Grupo Especial por nove vezes, do grupo de 

acesso 3 vezes, e foi 10 vezes vice-campeã. Sua história é coroada por sambas considerados 

clássicos do samba enredo como ―Aquarela Brasileira‖, ―Exaltação a Tiradentes‖, ―Os Cinco 

Bailes da História do Rio‖, ―Heróis da Liberdade‖, ―Bumbum paticumbum Prugurundum‖, e 

―O Império do Divino‖. 

A escolha do poeta Manoel de Barros como enredo da escola de samba Império 

Serrano, do Rio de Janeiro, deve fazer parte da programação dos 40 anos de Mato Grosso do 

Sul, que será comemorado em 2017, afirma o secretário da Sectei (Secretaria de Estado de 

Turismo), Athayde Nery. 

Durante lançamento do carnaval 2017, o carnavalesco Marcus Ferreira disse que o 

enredo ―foi um presente da secretaria de Cultura de Mato Grosso do Sul‖. Athayde Nery 

também analisa os retornos que o enredo pode trazer para Mato Grosso do Sul. 

Manoel completaria 100 anos em dezembro de 2016. A ideia, segundo o próprio 

carnavalesco, era falar sobre os 70 anos da agremiação, mas a necessidade de grande 

patrocínio fez a Império mudar de planos. 

Se a parceria com a escola de samba se efetivar, disse o secretário, o evento fará parte 

de um conjunto de comemoração aos 40 anos de Mato Grosso do Sul, comemorado em 11 de 
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outubro. ―Os 100 anos do poeta pode ser uma das arrancadas das celebrações‖, disse 

ressaltando que o patrocínio e parcerias só ocorrerão ser ―forem boas para o Estado‖. 

Em 2001, o governo sul-mato-grossense patrocinou o desfile da Escola de Samba 

Unidos da Salgueiro com cerca de R$ 1 milhão. A escola ficou em sexto lugar falando das 

belezas naturais do Pantanal, Reserva da Biosfera pela Unesco (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 
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CAPÍTULO III 

 

 

A “TRANSUBSTANCIAÇÃO” DO VERBO MANOELINO EM 

CARAMUJO-FLOR 

 

Difícil fotografar o silêncio. 

 Entretanto tentei. 

 Eu conto: 

 Madrugada a minha aldeia estava morta. 

 Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas.  

Eu estava saindo de uma festa.  

Eram quase quatro horas da manhã. 

 Ia o Silêncio pela rua carregando um bêbado.  

Preparei minha máquina.  

O silêncio era um carregador?  

Estava carregando o bêbado.  

Fotografei esse carregador 

 (Manoel de Barros. Ensaios fotográficos. 2000) 
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Neste capítulo realizamos uma análise do poema mote para a execução do curta-

metragem Caramujo-Flor, um poema de Manoel de Barros denominado de Os Caramujos 

Flores e de outros poemas do poeta em que a temática do caramujo é recorrente.  Logo a 

seguir efetuamos uma análise da cena de abertura do curta-metragem. O objetivo é analisar 

como se dá o processo de leitura de um texto poético para o outro, como Joel Pizzini trabalha 

a ―transubstanciação‖ da imagem poética de Manoel de Barros para o curta-metragem 

utilizando o poema Os Caramujos Flores como a chave de leitura. Procura-se compreender 

por que Joel Pizzini escolheu a palavra ―Caramujo-Flor‖ para ser a figura do seu dizer, da sua 

leitura. 

 

 

3.1 Os Caramujos-Flores visualizados na obra de Manoel de Barros 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 

fatigadas de informar. 

Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas. 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim esse atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

(BARROS, 2010) 

 

 Tendo em vista que o curta-metragem tomado como objeto de análise – Caramujo-

Flor – se propôs a tratar da obra de Manoel de Barros, apresentamos a seguir o poema mote 
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para o curta-metragem em questão denominado de Os Caramujos-Flores que é parte do 

subtítulo Exercícios Adjetivos, publicado pela primeira vez em Arranjos para Assobio, de 

Manoel de Barros e mais tarde incluído em Gramática Expositiva do Chão – Poesia Quase 

Toda, pela editora Civilização Brasileira (1999, p. 167), do próprio Manoel de Barros. 

Convém lembrar que esse poema não consta no rol dos poemas utilizados por Pizzini no 

curta-metragem.  Em seguida, faz-se uma análise do mesmo buscando indícios de 

entrelaçamento com o ato de produção e transubstanciação realizado entre Barros e Pizzini; 

analisamos também outros textos de Manoel de Barros cujo tema dos caramujos são 

recorrentes e, por fim, comparamos com a cena inicial do curta-metragem Caramujo-Flor. 

 

Os Caramujos-Flores 

Os caramujos-flores são um ramo de caramujos 

que só saem de noite para passear 

De preferência procuram paredes sujas, onde  

se pregam e se pastam 

Não sabemos ao certo, aliás, se pastam eles 

essas paredes 

Ou se são por elas pastados 

Provavelmente se compensem 

Paredes e caramujos se entendem por devaneios 

Difícil imaginar uma devoração mútua 

Antes diria que usam de uma transubstanciação: 

paredes emprestam seus musgos aos caramujos-flores 

E os caramujos-flores às paredes sua gosma 

Assim desabrocham como os bestegos 

 

     Manoel de Barros inicia seu texto definindo o que são os ―Caramujos-Flores”, uma 

palavra criada pelo processo de composição, cuja formação se dá pela junção de palavras ou 

de radicais já existentes no léxico, de significação própria e que se combinam para representar 

uma ideia nova e única. Segundo Matoso Câmara Jr, em Dicionário de Fatos Gramaticais 

(Editora Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro. 1956): ―Os dois elementos, podem, para criar a 

significação nova, -a) ter a mesma importância; b) ter importância desigual, havendo um de 

significação básica, que a do outro elemento modifica. Num e noutro caso, as duas 

significações dão exata ou aproximadamente a descrição abreviada do que é designado pelo 

composto. Ex: Guarda-chuva – objeto que nos guarda da chuva. Em todo composto há o 

elemento principal, que se chama determinado, e o secundário ou acessório, que é 

determinante. Pode-se dizer, de um modo geral, que o determinado precede o determinante, 

em português. No caso do composto em análise, o termo Caramujo é determinado, tendo em 
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vista que se trata do termo principal do vocábulo criado pelo processo de formação por 

composição. 

 O vocábulo composto Caramujos-Flores é formado por dois substantivos 

pluralizados: Caramujo que, conforme o dicionário da Língua Portuguesa é ―s.m. Espécime 

dos moluscos, filo do reino animal, o qual compreende animais invertebrados, sem 

articulações, de corpo mais ou menos mole e providos de concha‖ (HOLLANDA, 2000, p. 

424), e Flor, um outro substantivo; portanto, conforme a gramática da língua portuguesa, um 

substantivo epiceno. Segundo Said Ali (1971, p. 67), ―Chamam-se em gramática epicenos 

esses substantivos que com um só gênero designam ambos os sexos; e epicenos são em geral 

os nomes de peixes, répteis e batráquios, de insetos e animais inferiores e, com poucas 

excepções, os de mamíferos e aves.‖ No caso, o caramujo-flor, da família dos caramujos, se 

insere na classe dos insetos. O caramujo não faz distinção de gênero servindo tanto para o 

caramujo macho  quanto para o caramujo fêmea.  

Manoel de Barros nos explica que “Os caramujos-flores são um ramo de caramujos/ 

que só saem de noite para passear/ de preferência procuram paredes sujas, onde se pregam e 

se pastam‖. De hábito noturno, essa espécie de ―molusco” “procuram paredes sujas” de 

musgos, ―gosmas”, onde a matéria pétrea da parede se reveste de uma substância outra capaz 

de abrigar um corpo outro também gosmento, como a completar uma “transubstanciação” 

que, segundo Hollanda (2000, p. 632) é um ―s.f. Ato ou efeito de transubstanciar. II (Teol.) 

Transformação da substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo, na 

Eucaristia. Vocábulo criado com o prefixo latino trans: um ir além, um ir através de, uma 

complementação da vida. A transubstanciação consiste, neste caso, em mudar uma substância 

em outra, converter-se em outra substância, mudar a forma. 

Segundo Manoel de Barros: “Não sabemos ao certo, aliás, se pastam eles essas 

paredes/ Ou se são por elas pastados”; como numa espécie de transubstanciação, caramujo e 

parede se completam; o caramujo busca nos musgos, nas gosmas da parede algo que o 

substancializa, enquanto as paredes buscam no caramujo algo que as complete, que lhes 

preencha o vazio pétreo paredal. O discurso verbal se substancializa também quando o poeta 

usa o verbo ―pastar v. Int. Comer a erva que ainda está na terra; nutrir-se; achar com que se 

satisfazer, deliciar-se, comer, roer‖ (HOLLANDA, 2000, p. 471); um verbo próprio para 

designar a ação do gado sobre a erva do campo. Ao transferir o sentido de pastar para a 

metáfora do caramujo sobre a parede, Manoel de Barros confere o sentido  de que Caramujo e 

Parede ―Provavelmente se compensem”.  
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 “Difícil imaginar uma devoração mútua”, difícil imaginar uma devoração recíproca, 

uma permutação, uma garantia mútua ou um sistema de solidariedade baseado na ajuda mútua 

entre “Paredes” e “Caramujos”, tendo em vista que ambos – paredes e caramujos – são 

distintos em sua composição; as paredes são feitas de cimento, madeira, material bruto, 

musgos, enquanto os caramujos são compostos de uma massa amorfa, gosmenta, material 

sensível.  

Por isso Manoel de Barros complementa: ―Antes diria que usam de uma 

transubstanciação”, isto é, o neologismo criado pelo poeta Manoel de Barros – 

“transubstanciação” é formado pelo prefixo de origem latina ―trans-” = movimento para 

além de, posição além de, seguido do vocábulo “substanciação” derivado de ―Substância s.f. 

Matéria de que um corpo é formado e em virtude da qual apresenta certas qualidades 

particulares; a matéria física e quimicamente definida, diferente de outras‖ (HOLLANDA, 

2000, p. 602).  

Seguindo o processo de formação de palavras por derivação - Prefixo + Substantivo -, 

os dois vocábulos se combinam para representar uma ideia nova e única, sendo formado por 

um elemento secundário – Trans – chamado determinante e um elemento principal, chamado 

determinado. No caso, Transubstanciação pode ser lido como o ato de ir além da substância 

que é particular e nela se fundir, buscar a matéria diferente e nela se completar e, de fato, é o 

que acontece quando lemos o trecho a seguir do poema de Manoel de Barros: “Paredes 

emprestam seus musgos aos caramujos-flores/e os caramujos-flores às paredes sua gosma”, 

acontecendo aí o ápice da expressão poética manoelina, a transubstanciação,  ou melhor, a 

transformação. 

 

Finaliza Manoel de Barros afirmando que, após todo esse processo, Caramujo-Flores 

e Parede sujas “[...] desabrocham como os bestegos”. De acordo com estudos realizados por 

Ordalha Cristina Mariano Alves de Souza intitulado A Artesania da Palavra: um estudo dos 

Neologismos Derivacionais em Manoel de Barros, dissertação de Mestrado defendida no 

Programa de Pós Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus de 

Três Lagoas, no ano de 2015, o vocábulo Bestego se constitui num ―neologismo sintático 

formado pelo processo de derivação‖. Nos estudos realizados pela autora, ―-EGO [é um] 

sufixo nominal [que] forma substantivos a partir de substantivos com valor diminutivo ou 

pejorativo‖.  

Na obra de Manoel de Barros o vocábulo aparece duas vezes no mesmo livro – 

Arranjos para Assobio: 1) ―Antes diria que usam de uma transubstanciação: paredes/ 
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emprestam seu musgo aos caramujos-flores/ e os caramujos-flores às paredes sua gosma / 

Assim desabrocham como os bestegos” (p. 53) e a outra 2) ―Usava um Dicionário de 

Ordinário com 11 palavras de joelhos/ inclusive bestego”. (p. 57). Conforme Souza (2015, p. 

72), na primeira construção: 

 

temos a relação dos caramujos-flores com as paredes sujas, na qual o primeiro 

empresta sua gosma às paredes e estas, seus musgos aos caramujos-flores, que assim 

desabrocham como os bestegos (besta + -ego), os seres simples da natureza, 

moradores dos escombros, das paredes sujas, insignificantes. 

 

 Ainda, conforme Souza (idem): 

  
Na segunda abonação, o contexto não nos permite inferir o sentido da palavra 

bestego  (besta + -ego), uma vez que ela aparece como sendo uma das 11 palavras 

de um Dicionário de Ordinário. Por analogia, podemos considerar a formação da 

palavra burrego (burro + ego) e inferir o sentido como sem importância, 

insignificante, pois aparece associada a termos como ―esterco‖, ―bêbado‖, ―sarjeta‖, 

―podre‖, ―fome‖ e, novamente, a palavra ―ordinário‖, agora com letra minúscula, o 

que denota sua desimportância enquanto sujeito, frente ao Dicionário de Ordinário, 

com letra maiúscula. 

 

 

Na gramática do poeta Manoel de Barros, dado o seu poder criativo e inventivo da 

palavra, bestegos pode ser enquadrado como um vocábulo formado pelo processo de 

Derivação Sufixal a partir dos vocábulos BESTA + o sufixo EGOS = BESTEGOS em que, 

após essa transubstanciação, essa fusão entre ―paredes‖ e ―musgos‖, ―paredes/mugos e 

gosmas‖, os caramujos adquirem aí um sentido pejorativo, de pequenez, de ser diminuto e 

saem por aí, de preferência ―de noite para passear‖ como ―bestegos‖ que ―se pregam e se 

pastam‖.  

A partir dessa ―devoração mútua‖ em que caramujo e parede se pastam, Barros nos 

mostra o caminho para a sua construção linguística quando levamos em consideração o que o 

poeta nos fala sobre o caracol, também inseto da família dos caramujos em Gramática 

Expositiva do Chão (p. 132), texto ausente no curta-metragem:   

 

Um caracol é a gente ser: por intermédio de amar o escorregadio 

E dormir nas pedras. 

É: a gente conhecer o chão por intermédio de ter visto uma lesma. 

Na parede 

E acompanha-la um dia inteiro arrastando 

Seu rabinho úmido [...] 

É, dentro de casa, consumir livros e cadernos e ficar parado diante de uma coisa 

Até sê-la [...] 
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Observa-se que as figuras e os temas da obra de Manoel de Barros são recorrentes e 

perpassam toda a sua obra, conforme visualizada no quadro abaixo: 

 

Figura Tema 

Um caracol é a gente ser: por intermédio de 

amar o escorregadio/ E dormir nas pedras. 

 

Do ―Traste‖, do ―inútil‖ 

É: a gente conhecer o chão por intermédio de 

ter visto uma lesma/ Na parede 

 

 

Do pequeno ser 

E acompanhá-la um dia inteiro arrastando/ 

Seu rabinho úmido [...] 

 

Da Água, natureza 

É, dentro de casa, consumir livros e cadernos 

e ficar parado diante de uma coisa/ Até sê-la 

[...] 

 

Da ―desimportância‖ 

 

 

Manoel de Barros destaca a necessidade de se apossar da essência das coisas, de 

fundir-se na e pela linguagem e de expressar aquilo que o toca e o sensibiliza. Essa 

―devoração mútua‖ implica mais do que descrever o ser caramujo, implica em 

―transubstanciação”, em transformar “Até sê-la”. Na página 133 do mesmo livro, o poeta 

nos presenteia com os versos em que diz que: ―O homem se arrasta/  de árvore/ escorre de 

caracol/ nos vergéis do poema [...]‖ como a se espalhar pelo chão ―transubstanciando-se‖. É o 

dinamismo da vida na natureza. Finaliza o poeta seus ―Vergéis do poema‖ afirmando que: ―O 

homem se arrasta/ de ostra/ nas paredes do mar‖ – eis a forma, eis a língua(gem), eis o verso, 

eis o poema. Somente quando em sintonia com uma natureza pródiga e dinâmica, uma 

natureza pulsante e criadora o poeta manipula a arte de fazer versos que ―Assim desabrocham 

como os bestegos‖, como os seres simples da natureza, das paredes sujas, ordinário, 

insignificantes aos olhos do homem do século XXI. Caramujos Flores é composto por versos 

com uma densidade estética natural e humana que o poeta Manoel de Barros tem que 

manusear o verbo a tal ponto que afeta o sentido sonoro do próprio verbo num trabalho de 

repeti-lo, repeti-lo até transformá-lo e ao mesmo tempo recuperar as relações sensoriais a 

partir do contato com essa pródiga natureza. 

No Poema XXVI, publicado em Concerto a Céu Aberto para Solos de Aves. Caderno 

de Apontamentos, publicado pela Civilização Brasileira em 1998, Manoel de Barros utiliza-se 

da descrição do caracol, também da família da mesma espécie do caramujo. Para o poeta: 
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Depois de atravessarem  o muro e a tarde 

Os caracóis cessarão. 

Às vezes cessam ao meio. 

Cessam de repente, porque lhes acaba por dentro a 

Gosma com que sangram os seus caminhos. 

Vêm os meninos e os arrancam da parede ocos 

E com formigas por dentro passeando em seus restos de carne. 

Essas formigas são indóceis de ocos. 

Ah, como serão ardentes nos caracóis os desejos de voar! 

 

PS.: Caracol é uma solidão que anda na parede. 
 
 

 Tal como a flor, os caracóis (caramujos) sofrem o mesmo processo: ―cessarão./Às 

vezes cessam ao meio/Cessam de repente‖. Vida versus Morte, Beleza versus Feiura, 

Distanciamento versus Aproximação, Silêncio versus Palavra, Dia versus Noite, Claro versus 

Escuro, Primitivo versus Moderno, Natureza versus Cultura se amalgamam na trama da vida 

dos seres, ―porque lhes acaba por dentro a gosma com que sangram seus caminhos‖. Tanto 

para caramujos e para flores quanto para Caramujos-Flores, enfim, para todos os seres, o 

destino são ―formigas por dentro passeando em seus restos de carne‖. Tanto para caramujos e 

para flores quanto para os Caramujos-Flores, enfim, para todos os seres ―como serão ardentes 

[...] os desejos de voar‖.   

Não só em Os Caramujos-Flores, mas também em toda a obra de Manoel de Barros 

há um exercício de poesia, um exercício de liberdade, um trabalho da linguagem em favor da 

imagem; um trabalho do verbal e do visual em que  ―O homem se arrasta de árvore, escorre 

de caracol nos vergéis do poema [...] O que sou de parede os caramujos sagram.‖(BARROS, 

1990). 

Alguns leitores desatentos podem perguntar, tal como a personagem no diálogo 

extraído do curta-metragem Caramujo-Flor: ―O que o senhor faz em favor da poesia?‖. E o 

poeta responde: 

 

 - Esfregar pedras na paisagem, esconder-se atrás das palavras para 

mostrar-se, mesmo sem fome comer as botas (o resto em Carlitos). 

Deixar os substantivos passarem anos no esterco deitados de barriga 

até que eles possam carrear para a poesia um gosto de chão. 

Difícil entender sua poesia! 
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- Eu escrevo com o corpo, poesia não é para compreender , mas para 

incorporar. Para entender a parede, procure ser uma árvore. 

E como é que o senhor escreve? 

- Como se bronha! Agora peço desculpas… Estou arrumado para 

pedra. 

(Diálogo extraído do curta-metragem Caramujo-Flor, Joel Pizzini 

sobre a obra de Manoel de Barros) 

 

 Para o poeta, se escreve ―como se bronha‖, isto é, conforme o ditado popular, ―comer 

bronha‖ significa cometer uma gafe. Conforme o Dicionário Informal
9
: ―Cometer uma gafe 

por desatenção, esquecer algo de procedimento de rotina, deixar de incluir um item em uma 

apresentação, exame ou prova. Erro, ato involuntário de esquecimento‖. Os ―bestegos‖ de 

Manoel de Barros estão impressos na expressão ―como se bronha‖. Mais uma vez as figuras 

não se repetem, mas se refazem, se ressignificam. Os atos tidos como insignificantes pelo 

homem moderno, as ―desimportâncias‖, as coisas insignificantes, inúteis têm muito valor para 

o poeta, são ―matéria de poesia‖.  

 Os caramujos brotam em profusão na obra de Barros a ponto de merecer do autor 

outros poemas, como o intitulado Os Caramujos, contido em Poesia Completa (BARROS, 

2009), lançado pela editora Leya: 

  

Os Caramujos  

Há um comportamento de eternidade nos caramujos. 

Para subir os barrancos de um rio, eles percorrem um dia inteiro até chegar amanhã. 

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. 

 

 Numa constante recorrência figurativa e temática, a obra de Manoel de Barros se 

repete, sem ser a mesma, como ilustra o quadro seguinte: 

 

 

                                                           
9
 Disponível em http://www.dicionarioinformal.com.br/comer%20bronha/Acesso em 05/07/2015, 16:30h. 
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Figuras Temas 

Há um comportamento de eternidade nos 

caramujos. / Para subir os barrancos de um 

rio, eles percorrem um dia inteiro até chegar 

amanhã 

Do vagar da vida, da pressa, da eternidade,  

Eles carregam com paciência o início do 

mundo. 

 

Do primitivo 

No geral os caramujos têm uma voz 

desconformada por dentro. / Talvez porque 

tenham a boca trôpega. 

 

Do silêncio, do ―silenciamento‖ 

Suas verdades podem não ser. 

 

O ser e o não ser na vida 

Desde quando a infância nos praticava na 

beira do rio/ Nunca mais deixei de saber que 

esses pequenos moluscos / Ajudam as 

árvores a crescer. 

 

Da infância, dos pequenos seres 

Desde quando a infância nos praticava na 

beira do rio/ Nunca mais deixei de saber que 

esses pequenos moluscos / Ajudam as 

árvores a crescer. 

 

Do real, da fantasia 

 

 Manoel de Barros devolve ao leitor uma natureza carregada de figuras e temas, uma 

natureza como organismo vivo, cheia de falas de insetos onde o poeta enxerga que ―Há um 

comportamento de eternidade nos caramujos‖, pois  ―Eles carregam com paciência o início do 

mundo‖.  

 Sobre a história dOs Caramujos, Manoel de Barros finaliza o texto dizendo: ―E achei 

que esta história só caberia no impossível/ Mas não: ela cabe aqui também‖.  

 A história dOs Caramujos cabe ―no impossível‖ criado pela linguagem de Barros, 

―cabe aqui também‖ e cabe até no Livro das Ignoranças (p. 25), quando o poeta afirma que 

―Em casa de caramujo até o sol encarde‖; cabe também num curta-metragem dirigido por Joel 
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Pizzzini chamado de Caramujo-Flor. De uma expressão pura, posto que criada no limbo, 

criada de ―inutensílios‖, formulada no seio da natureza, e de uma natureza por vezes 

desconhecida do homem atual, a linguagem poética de Manoel de Barros se confunde com a 

natureza que também é linguagem. E se confunde com uma linguagem outra: 

cinematográfica, posto que o próprio poeta projeta em seus textos imagens que, na visão de 

Pizzini, são ―matéria de poesia‖, transubstanciação. 

 

3.2  Os Caramujos-Flores transformados por Pizzini 

Chove torto no vão das árvores. 

Chove nos pássaros e nas pedras. 

O rio ficou de pé e me olha pelos vidros. 

Alcanço com as mãos o cheiro dos telhados. 

Crianças fugindo das águas 

Se esconderam na casa. 

(BARROS, 1990) 

 

 

A imagem do caramujo-flor presente no poema de Manoel de Barros é relida por 

Pizzini na obra cinematográfica; o verbal poético presente na poética manoelina se confunde 

com o visual poético da produção cinematográfica de Joel Pizzini. ―Paredes‖ e ―Caramujos‖ 

se transubstanciam. A figura do pequeno ser, o caramujo manoelino é a base do texto de 

Pizzini, é a matéria a ser transubstanciada.  

Para Manoel de Barros “Paredes e caramujos se entendem por devaneios”, isto é, a 

câmera de Pizzini, o espaço delimitado da criação cinematográfica – ―Paredes” – e os 

“Caramujos” – matéria poética de Manoel de Barros constituída de insetos, bichos, águas e 

plantas – ―se entendem por devaneios” que, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa 

significa uma: ―s.m. Ideia vaga ou quimérica; fantasia, imaginação, sonho; esperança ou 

crença vã. Meditação, pensamento. V. Int. Dizer ou fazer desconcertos ou devaneios; 

disparatar, delirar; absorver-se em vagas meditações; cuidar, pensar‖ (HOLANDA, 2000, p. 

204). A expressão é sonora, é verbal. “Paredes” e “Caramujos”, tomados como conteúdos 

no poema ―Os Caramujos-Flores”, de Manoel de Barros são transformados em expressão 

sonora e visual nas lentes de Joel Pizzini. O conteúdo poético no plano do conteúdo de Barros 

implica aqui em recursos discursivos de várias ordens sensoriais: táteis, gustativas, olfativas, 

visuais tendo em vista as sensações descritas pelo autor: ―se pregam‖ = tato (musgo, gosma), 

―se pastam‖ ―devoração mútua‖ = gustação,   ―procuram paredes‖ = olfato, ―só saem de 

noite‖ = visão. 
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Se Manoel de Barros joga com as figuras do caramujo, se o poeta transubstancia a 

figura do caramujo por meio da gosma (visual, tátil) transformando-se em ―bestegos‖, o 

cineasta Joel Pizzini também realiza o mesmo jogo. Pizzini pratica o mesmo jogo com a 

linguagem tal como o poeta Manoel de Barros. Se o poeta joga com a sensorialidade, Pizzini 

também o faz, em especial nesta figura, através do tato e da visão. Se Manoel trabalha o 

verbal, Pizzini também se utiliza do verbal e visual recuperando os traços da poesia de Barros 

num crescente trabalho estético linguístico. O(s) poema(s) de Manoel de Barros já continham 

esses traços; o poeta transubstancializa através da gosma que é, ao mesmo tempo, da ordem 

sensorial do tato e da visão. Pizzini transubstancia o verbo manoelino. A(s) poesia(s) e o 

curta-metragem se ―devoram‖ como num processo de antropofagia, intertextualidade, 

(re)leitura, transubstanciação. 

    Os Caramujos Flores de Manoel de Barros ou Caramujo-Flor de Joel Pizzini 

constitui esse ―bestego‖: uma obra feita a partir dos seres simples da natureza, moradores dos 

escombros, das paredes sujas, insignificantes, do ordinário. Ao mesmo tempo constitui nesse 

―bestego‖ manoelino assumido por Pizzini: figuras plurissignificativas e ressignificadas que, 

nas palavras de Manoel de Barros falando sobre a obra de Joel Pizzini: ―[...] Botou as lesmas 

lentas e gosmosas dentro de uma casa, mas o lugar das lesmas lentas e gosmosas é subindo 

pelos muros leprosos das casas [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 1 - Abertura 

 

Joel Pizzini transubstancia a poética de Manoel de Barros dando um caráter visual a 

mesma. Se, para Barros, seus poemas precisam ser sentidos e não apenas entendidos, Pizzini 

faz uma transubstanciação da linguagem do poeta com a utilização de discursos repletos de 

sonoridade e o uso de construções linguísticas figurativas e visuais inovadoras. Se na obra do 

―Caramujo do Pantanal‖ é possível ver a temática ligada à natureza, aos seres do universo 

pantaneiro – pássaros, águas, sol, estrelas, caramujos, lesmas, caracóis, árvores, rãs, formigas 
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– Pizzini transubstancia esses pequenos seres recorrendo sempre às figuras e temas que 

podem ser visualizados na montagem discursiva de Caramujo-Flor.  Pizzini vai de uma 

linguagem verbal para uma linguagem mais visual recuperando os traços sensoriais da poesia 

de Barros. 

Na leitura efetuada por Pizzini sobre a obra de Manoel de Barros, bem ao estilo do 

poeta, para o cineasta, que também é poeta, importa revelar sensações, criar visões, fugir do 

lugar comum num verdadeiro ―festejos de linguagens‖ (BARROS, 1985). Caramujo-Flor é a 

―transubstanciação‖, a ―pura criação de um outro universo/ que vai corromper, irromper, 

irrigar e recompor...‖ (BARROS, 1985, 204) a obra de Barros num processo de criação com a 

linguagem. 

As mesmas figuras que aparecem na obra de Barros e de outros leitores críticos da 

obra do poeta estão presentes na leitura, na transubstanciação de Pizzini. Se no conjunto de 

sua obra o poeta Manoel de Barros busca os ―inutensílios‖,  ―o que pode ser carregado como 

papel pelo vento‖, e trabalha o discurso verbal e sonoro qual ―um homem que entrara na 

prática do limo‖ (BARROS, 1999, p. 9); se para o poeta, conforme relatado em Matéria de 

Poesia (2001, p. 14): ―o que é bom para o lixo, é bom para a poesia‖, Joel Pizzini, do mesmo 

modo, mas com suportes diferentes, propõe em sua transubstanciação poética recompor essas 

criações descontínuas oferecendo ao telespectador suas experiências estéticas e críticas com a 

linguagem. 

Na Gramática Expositiva do Chão – Poesia Quase Toda, o poeta nos convida a 

perceber a conexão livre entre chão e água, entre chão e natureza, entre chão e homem, entre 

cultura e natureza. Segundo Barros (1999, p. 131): ―O chão reproduz/do mar/ o chão reproduz 

para o mar/ o chão reproduz/ com o mar‖ e é tão grande essa conexão na visão do poeta que 

―O chão viça do homem/ no olho/ do pássaro, viça/ nas pernas/ do lagarto/ e na pedra‖ (p. 

131). Na Gramática Expositiva de Barros: ―O chão pare a árvore/ pare o passarinho/ pare a/ rã 

– o chão/ pare com a rã/ o chão pare de rãs/ e de passarinhos/ o chão pare/ do mar‖ (p. 131).  

A Gramática Expositiva é um espaço de experimentações estéticas e sinestésicas que 

―reproduz‖, que ―pare‖ e que ―viça‖; lugar em que o poeta recupera a dimensão sensorial das 

palavras encontrando no ―chão‖ motivos para ―(re)produzir‖, por meio do ―viço‖, com a 

linguagem, imagens inusitadas que Pizzini as relê com uma visão cinematográfica, 

transubstanciando-as com seu olhar sensível, filtrado através dos sentidos e 

―transubstanciado‖ em linguagem visual. 

Para Pizzini (1998), Caramujo-Flor, o curta-metragem, conforme dito anteriormente, 

é um filme úmido, com espaço para a expressão do sentimento sensorial e essa umidade 
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fílmica é conferida pelas características do próprio caramujo, um inseto úmido, gosmento, que 

procura lugares também úmidos. A própria visualização do caramujo causa uma espécie de 

asco, de náusea dado ao tato e ao visual do mesmo: gosmento, nojento, úmido, frio, amorfo. 

Essas características do caramujo provocam esse sentimento sensorial descrito por Pizzini, 

tendo em vista que o caramujo provoca em nós os mais variados sentimentos de repulsa.  

 

 

Figura 2 – Os Caramujos 

 

A figura do caramujo aberto se compara a uma flor provocando em nós o sentimento 

de leveza, de aproximação, retomando os mesmos sentimentos sensoriais. Ao mesmo tempo 

em que nos afastamos tatilmente pelo asco e gosma que o toque ao caramujo pode nos causar, 

queremos nos aproximar tatilmente pela beleza que dele emana quando em atividade; o 

mesmo sentimento visual que nos causa o caramujo pelo seu andar amorfo é o transformado 

pelo prazer visual de contemplar o caramujo no seu ir e vir. O nome Caramujos-Flores 

adquire aqui um significado especial dado que pode ser lido como o próprio caramujo, da 

família dos insetos ou como uma flor no processo de botão e em estado de abertura. Mas não 

é Caramujo e nem é Flor... São os Caramujos-Flores. 

Caramujo e parede, verbo e imagem configuram-se como o espaço de criação verbal e 

visual, de ―transubstanciação”, de leitura da obra de Manoel de Barros  realizada por Joel 

Pizzini onde “paredes emprestam seus musgos aos caramujos-flores”; isto é, o discurso 

verbal de Manoel de Barros oferece a matéria para o discurso cinematográfico de Pizzini 

numa “devoração mútua” e, por outro lado, “os caramujos-flores (emprestam) às paredes 

sua gosma”, isto é, Joel Pizzini oferece também sua lente à poesia de Manoel de Barros. 

“Paredes e caramujos se entendem por devaneios”, a matéria verbal e a matéria visual se 

entendem através dos discursos criados e compartilhados. 
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Ora um caramujo, em silêncio, arrasta-se pelas paredes, pelo chão, tronco de árvore; 

ora uma lesma contempla as horas num relógio de bolso; ora um passarinho viaja num trem 

dentro de um bolso, ora uma arara compartilha com o poeta a mesma canção; ora um jacaré 

passeia displicentemente numa estação de metrô; ora caramujo e homem se encontram. 

   

  
 

Figura 3  – Mosaico I 

  Em Caramujo-Flor Joel Pizzini explora a sensibilidade do poeta Manoel de Barros. 

Sentido e silêncio; silêncio e sentido se mesclam. As figuras presentes na obra de Barros 

migram para o texto de Pizzini: ―o traste‖, o ―inutensilio‖, o ―desimportante‖ como se ambos 

relessem um ao outro, se transubstanciando. Os temas dos pequenos seres, da natureza são os 

mesmos na obra de Pizzini e de Barros. O caminho percorrido por Manoel de Barros é o 

descrito pelo próprio poeta em que ―Minhocas arejam a terra; os poetas, a linguagem 

(BARROS, 2003, p. 252) 

A palavra em Barros se constitui em palavra e imagem nas lentes de Pizzini numa 

eterna transubstanciação: 

 
  

Figura 5 – Ninguém/Nada 
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 Graças a essa recorrência das figuras e dos temas em ambas as leituras, dessa isotopia, 

que se alcança a compreensão no mundo discursivo criado por Pizzini e que tão bem é 

visualizada em sua leitura transubstanciada. 

 

 

  

Figura 6 – Mosaico II 

 

O texto audiovisual de Joel Pizzini faz uma (re)leitura do texto verbal, do texto poético 

de Manoel de Barros utilizando a figura do caramujo como uma chave de leitura. O caramujo 

constitui a transubstanciação da obra manoelina. Pizzini faz sua leitura recuperando também 

as figuras já analisadas por outros leitores de Barros, quais sejam, as figuras: do ―inutensílio‖, 

da ―desutilidade‖, das miudezas das coisas e dos seres, do pequeno universo, do ―traste‖, do 

―desimportante‖, das coisas menores, recuperando, consequentemente, os temas que essas 

figuras deixam apreender: da criação/realidade, do real/ideal, da natureza, das origens, da 

infância, da razão/emoção, do ‗criançamento‘, do próprio silêncio, do arcaico, do moderno, da 

indigência, do andarilho, do primitivo, do duplo, do tímido. Essa transubstanciação vai 

acontecer em outros momentos e serão retomadas em outros pontos da análise. 

Para Barros (1990) são: ―Os bens do poeta: um fazedor de inutensílios, um travador de 

amanhecer, uma teologia do traste, uma folha de assobiar, um alicate cremoso, uma escória de 

brilhantes, um parafuso de veludo, e um lado primaveril […]‖, isto é, o poeta se deixa invadir 

pelo reino das figuras, recuperando os temas que perpassam por toda a sua obra tanto em na 

leitura que faz de si mesmo quanto nas leituras que os outros fazem de si, a tal ponto que 
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subverte a ordem natural, como no poema Se Achante, publicado em Compêndio para Uso 

dos Pássaros (BARROS, 2007) em que o caranguejo (pequenos seres/natureza) possui um 

comportamento humanizado (traste/cultura): 

 

Era um caranguejo muito se achante. 

Ele se achava idôneo para flor. 

Passava por nossa casa 

Sem nem olhar de lado. 

Parece que estava montado num coche 

de princesa. 

Ia bem devagar 

Conforme o protocolo 

A fim de receber aplausos. 

Muito achante demais. 

Nem parou para comer goiaba. 

(Acho que quem anda de coche não come 

goiaba). 

Ia como se fosse tomar posse de deputado. 

Mas o coche quebrou 

E o caranguejo voltou a ser idôneo para 

mangue. 

 

 

Se, como afirma o próprio Barros (1990): ―[…] escrevo com o corpo. Poesia não é 

para compreender, mas para incorporar. Entender é parede; procure ser uma árvore.‖ Ou, mais 

diretamente ―Ao poeta faz bem desexplicar. Tanto quanto escurecer acende os vagalumes‖ 

(Idem). Para Pizzini: ―O cinema [...] é um instrumento de poesia, pela sua polifonia e 

múltiplas possibilidades de abarcar os sentidos, alargar a imaginação, revelar mundos 

sensíveis [...]‖
10

 

Linguagem e silêncio, linguagem e natureza, natureza e silêncio se transubstanciam 

numa linguagem inovadora em que o cineasta elege o caramujo e sua matéria 

transubstanciada enquanto chave de leitura da obra do poeta Manoel de Barros. 

 

                                                           
10

 PIZZINI, Joel Pizzini. In: <http://www.contracampo.com.br/46/joelpizzini.htm 
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3.3 Da Imagem ao Verbo:  O Caramujo-Flor transformado  

Casebres em ruínas 

 Muros 

Escalavrados... 

E a lesma – na sua liberdade de ir nua  

Úmida! (BARROS, 2001) 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 
     

Figura 6 – Caramujo-Flor 

 

Neste tópico analisamos a cena de abertura de Caramujo-Flor. Num efeito de sentido 

construído, Joel Pizzini presentifica a matéria verbal de Manoel de Barros investindo 

sensorialmente com o objetivo de levar seus leitores a viver corporalmente sua experiência de 

leitura vivenciada na obra do poeta.  

Em Retrato do Artista quando Coisa (1998, p. 371), em nota de rodapé, Barros diz 

que:  

 

A fim de  percorrer uma lesma desde o seu nascer até sua extinção,  

terei que compreender como é que ela recebe as manhãs, 

como é que ela anoitece.  

Terei de saber como é que ela reage ao sol, às chuvas, aos escuros, ao abismo, ao alarme do 

papagaios.  

Vou ter que encostar meu ouvido no chão para o devido rastejo. 

 Terei que produzir em mim a gosma dela a fim de lubrificar os caminhos da terra [...] terei de 

aprender a marcar com a minha saliva o chão dos poemas. 

 

 

Joel Pizzini transubstancia a linguagem verbal de Barros. O novo texto produzido por 

Pizzini a partir da leitura de Barros se transforma em voz e imagem. Não mais verbal, não 

somente verbal, mas verbal e também visual. O novo texto elaborado por Pizzini se constitui 
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na imagem dinamizada na linguagem de um modo singular em que a natureza passa a ser 

expressiva e o sentimento sensorial passa a ser corporificado na própria imagem. 

A imagem evocada que dá abertura ao curta-metragem evidencia o movimento do 

caramujo-flor na parede, esse vaguear de corpo mole, amorfo, gosmento, que vai deixando 

seu rastro por onde passa; é a própria visualização do caramujo vagueando sem rumo, sem um 

plano. A imagem é aqui verbal, escrita, cursiva, manual. A cor preta representa a parede e a 

cor branca o caminhar do caramujo por sobre a parede. Na descrição do poeta Manoel de 

Barros, conforme já apresentado: ―Os caramujos-flores são um ramo de caramujos/ que só 

saem de noite para passear‖. Molusco de hábitos noturnos, esses seres: ―De preferência 

procuram paredes sujas, onde se pregam e se pastam‖. Ambos: caramujo e parede se entregam 

e se doam numa completude: ―Não sabemos ao certo, aliás, se pastam eles essas paredes / Ou 

se são por elas pastados‖.  

 

 

 

 

 

 

A imagem – inquietante e incomum – se reveste de conteúdo formalizado e apela para 

a sensação conferindo um novo significado. Pizzini apropria-se do verbal manoelino e relê 

esse verbal em imagem estética e poética, ou em imagem estético-poética. O cineasta espera 

que seus leitores, também num gesto de leitura, releiam a imagem que o tocou e que também 

sintam as sensações quando do momento em que releu  Os Caramujos Flores. Que a poesia 

enquanto aparência se transforme em visão. 

O material verbal e o material visual, isto é, a poética de Manoel de Barros e as lentes 

de Joel Pizzini “se pregam e se pastam [...] Provavelmente se compensem”, se 

“transubstancializem”. 

A palavra grafada numa cor branca sobre um fundo negro permite que o leitor tenha 

essa ―expressão do sentimento sensorial‖ com que Pizzini (1988) define seu ―projeto estético‖ 

Caramujo-Flor. Em seu ―projeto estético‖, Pizzini, através de seu jogo de imagens, luz e 

cores mostra de outra forma a poesia de Manoel de Barros, isto é, transforma, 

―transubstancializa‖ em imagens e oralidade as figuras e as sonoridades expressas na poesia 

de Barros.  
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O caramujo vagueando, pregando e pastando pelas paredes no poema alia-se à imagem 

de abertura e apresentação do curta-metragem de Joel Pizzini criando um efeito de sentido de 

que  as lentes da câmera de Pizzini vagueando, pregando e pastando sobre a obra de Manoel 

de Barros ―provavelmente se compensam”, como a “parede” e o “caramujo”. A imagem é 

construída por Pizzini por meio de uma analogia sensorial. A mesma sensação expressa por 

Barros é uma forma de presença semiótica em Pizzini. 

A inscrição criada na tela cinematográfica do nome do filme tal como evocado -  

                   -    é matéria de composição do curta-metragem enquanto cena materializada em 

grafia pelo cineasta, chamando a atenção do espectador para a importância da palavra escrita, 

a matéria verbal transformada agora em discurso visual, mas mantendo-se ao mesmo tempo 

verbal, sugerindo o movimento do próprio caramujo, tendo como fundo sonoro os sons do 

mar. Esse movimento do caramujo verbalizado por Manoel de Barros como caramujos que 

“se pregam e se pastam” e em que “paredes emprestam seus musgos aos caramujos-flores / 

E os caramujos-flores [emprestam] às paredes sua gosma”, são agora visualizados no 

discurso estético e cinematográfico de Joel Pizzini como um caramujo que, ao perpassar uma 

superfície plana, “paredes sujas” “de noite”, vai deixando sua gosma que, quando seca, 

depois da escuridão, ―desabrocham como os bestegos”, mostrando o próprio nome do curta-

metragem.  

Pizzini, tal como o poeta Manoel de Barros – ―desimportante‖ -, transforma seu curta 

num bestego através da recorrência das figuras e dos temas, num eterno processo de 

transubstanciação.  

 Pizzini não apenas identifica a ―matéria de poesia‖ de Barros, mas também exibe 

visual e sensorialmente constatações particulares por meio de observações sinestésicas. 

Pizzini dá luz, cor, som e movimento à ―matéria de poesia‖ de Barros por meio de uma 

prática sensível de análise sensorial. Se para Pizzini: ―O cinema é um instrumento de poesia‖ 

ou ―revelação de mundos sensíveis‖, reler Manoel de Barros requer um revisitar de imagens, 

requer sensibilidade para criar uma nova linguagem que acentue a plasticidade e o caráter 

performático da palavra  e que vá além da mera transmissão de mensagens. 

 O plano da expressão que é sonoro, verbal na obra de Manoel de Barros é visualizado 

e sonorizado na obra de Pizzini através de figuras visuais e de outras ordens sensoriais. As 

imagens formuladas por Barros apelam para a experimentação sensorial pela combinação de 

componentes da natureza e de invenções poéticas, conforme o próprio poeta assinala numa 

epígrafe contida em Memórias Inventadas: a Infância: ―Tudo o que não invento é falso‖. 
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Assim, as imagens poéticas obtidas por meio da ―matéria de poesia‖ de Barros não são apenas 

utilizadas, mas encenadas, trabalhadas e tocadas.  

Barros  e Pizzini ―se pregam e se pastam‖. Joel Pizzini transfere alguns fragmentos da 

sonoridade de Manoel de Barros para a visualidade performática dos atores de Caramujo-Flor 

através de uma rede de discursos e imagens que se projetam e se inter-relacionam dando curso 

à materialidade visual do curta-metragem. 

Segundo Manoel de Barros, no poema Os Caramujos: ―No geral os caramujos têm 

uma voz desconformada por dentro/ talvez porque tenham a boca trôpega‖. De acordo com o 

Dicionário da Língua Portuguesa (NASCENTE, 2000, p. 629), o vocábulo Trôpego é um 

adjetivo e significa aquele ―Que anda com dificuldade, movendo os pés arrastada e 

penosamente‖. Que tem dificuldade ou impossibilidade de mover qualquer dos membros. 

Dadas as características do caramujo, de corpo mole, invertebrado, de pele supersensível e 

que por isso ―só saem a noite para passear‖, em silêncio ‗trabalham‘ ―talvez porque tenham a 

boca trôpega‖. No seu andar com dificuldade  ―Eles carregam com paciência o início do 

mundo‖ e ―há um comportamento de eternidade nos caramujos‖. Esses conteúdos descritos 

por Barros: ―trôpega‖, ―paciência‖, ―comportamento de eternidade‖ ―pequenos moluscos‖ são 

materializados em expressão na leitura realizada Pizzini na imagem em epígrafe. Pizzini 

pratica uma leitura dos poemas Os Caramujos e Os Caramujos-Flores de Manoel de Barros 

de forma estilizada, filtrada através dos sentidos e transfigurado em linguagem confirmando 

mais uma vez que o caramujo constitui a chave de leitura do discurso audiovisual de Pizzini, 

recuperando também a sensorialidade visual e tática tanto nesta imagem quanto na imagem 

em que aparece o caramujo sobre a boca de Cabeludinho. 

 

 

 

3.4 A Sonoridade de Caramujo(s)-Flor(es) 

Palavras fazem misérias 

Inclusive músicas!  

(BARROS, 2001) 

 

O cinema não é tão-somente realização de efeitos visuais; a estes se juntam os sons 

que, segundo Xavier (1977, p. 27), dão à imagem maior ―espessura e corporeidade‖ 

aumentando o ―poder de ilusão‖. O som reforça o visual. O som ajuda a montar o perfil da 

narrativa fílmica ou do personagem. Para Bazin (apud ANDREW, 1989, p. 244): ―a arte 

desvenda o mundo que estava oculto e que sempre o estará para a fria lógica da análise. Esse 
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mundo é expresso pela epifania do sensível‖. A música é índice poético e lírico no discurso 

cinematográfico. A música significa no cinema por se contrapor ao silêncio (ausência de sons 

reais). 

Em termos sonoros, uma trilha musical funciona à feição de uma voz se sobrepondo à 

narrativa. No entremeio da melodia, há ruídos que se igualam ao barulho das ondas do mar; 

esses ruídos são sincronizados pela disposição silábica do poema de Manoel de Barros; ao 

barulho das ondas do mar segue, na cena posterior, a visualização desse mar. À medida que a 

dramaticidade da música se avoluma, a sinfonia, em combinação com o som do mar, atende 

às ―curvas‖ e movimentos daqueles instantes. Quanto mais o som se intensifica e o ritmo se 

acelera mais a manifestação no plano sonoro se mostra evidente.  

Em relação à sonoridade do poema de Manoel de Barros, ela é transferida para a 

materialidade sonora do enunciado em Caramujo-Flor pelo som das águas do mar igualando 

os dois enunciados quanto ao ritmo. Em Manoel de Barros tem-se uma escolha silábica entre 

sílabas fracas e fortes, dando um ritmo ao poema, tal como nos versos que seguem: 

 

Os caramujos-flores são um ramo de caramujos 

que só saem de noite para passear 

De preferência procuram paredes sujas, onde  

se pregam e se pastam 

 

 

enquanto que em Pizzini o ritmo é adquirido pelo barulho das ondas do mar, num vai e vem, 

alternando entre o ir e vir, som fraco e som forte do barulho das águas.  

 Em termos discursivos, mais uma vez, materializa-se um fato sonoro. Os  enunciados 

– ritmo poético em Manoel de Barros e barulho das ondas do mar em Pizzini – mesmo sendo 

diferentes no significado, traduzem o mesmo sentimento de sensibilidade, lirismo e poesia das 

duas situações textuais. A construção dos sentidos não verbais se realiza não pela 

transferência de elementos da visibilidade propriamente ditos, mas sim pelos efeitos de 

sentido, no caso, toda a sensibilidade da cena que tais operadores – ritmo poético e ondas do 

mar – produzem. A relação ritmo poético/barulho das ondas do mar traduz os mesmos 

sentimentos nas duas situações: calma, vagar, paz, tranquilidade. Ao mesmo tempo, traduz-se 

em silêncio (o agir do caramujo) e em barulho (ondas do mar); recupera-se a calmaria da 

Natureza, do Pantanal e a Cultura. 

 O ritmo impresso na escrita que leva o nome do curta-metragem  

remete ao movimento do próprio caramujo no seu ato de ir e vir. Os sentidos aí possíveis – o 

andar do caramujo e o produto da ação do ato de andar do caramujo – remetem, ao mesmo 
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tempo, a duas possíveis leituras: o nome do curta-metragem passa a compor o próprio curta-

metragem enquanto cena materializada em grafia, chamando a atenção para a importância das 

palavras escritas; a outra, é a do caramujo que, ao perpassar a parede plana vai deixando sua 

gosma que quando seca denota o nome do curta-metragem. Os operadores que aí funcionam 

são: a palavra escrita, em seu estado de verbo e som, o mesmo plano na ação de andar do 

caramujo e os mesmos gestos da mão no ato de grafar, de registrar o sonoro, o verbal. 

 Os sentidos advindos nessa ressignificação recortam os elementos de forma 

interessante: a escrita do curta-metragem em letra cursiva se iguala ao gesto do caramujo no 

ato de caminhar. O que se tem aí é uma soma de vários atos num só: a escrita branca sobre um 

fundo preto ressignificando a gosma que o caramujo produz quando do seu caminhar; é a 

escrita que ocupa o espaço da cena com uma posição de destaque. 

 Na obra de Manoel de Barros temos exatamente essa representação sonorizada e 

verbalizada da ação dos caramujos-flores  que ―são um ramo de caramujos que só saem de 

noite para passear [que]  procuram paredes sujas, onde se se pregam e se pastam‖ e onde 

―paredes emprestam seus musgos aos caramujos-flores/E os caramujos-flores às paredes sua 

gosma [...]‖. Pizzini transfere, em sua leitura, para uma única imagem toda essa sensibilidade 

através da estesia, recuperando todos os efeitos de sentido, jogando com a visibilidade 

implícita que resulta dessa transubstanciação de discursos que é a obra de Manoel de Barros e 

Caramujo-Flor. 

  

 

3.5 O Caramujo e a Flor 

Depois de encontrar-me com Aliocha Karamazoff, 

Deixo o sobrado morto 

Vou procurar com os pés essas coisas pequenas do 

 chão perto do mar 

Na minha boca estou surdo 

Dou mostras de um bicho de fruta 

(BARROS, 2001) 
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Figura 7 – O Caramujo e a Flor 

 

Na imagem em evidência homem e bicho, natureza e cultura se fundem;  o verbal e o 

visual, o sonoro e o visual aqui se substanciam: ―se pregam e se pastam‖. O ―projeto estético‖ 

com que Pizzini define seu curta-metragem ―inacabado‖ ou ―rascunho de sonho‖, ―veia 

aberta‖, ―jorro incessante‖, ―trecho impresso da utopia‖, é levado a efeito pelo cineasta.  

Pode-se identificar os elementos da cultura (som) e da natureza (silêncio) 

amalgamados ao campo semântico do homem (cultura, mas também natureza) e do molusco 

(natureza), mesmo que aqui o silêncio seja diferente como analisado anteriormente. Pizzini 

apresenta-nos ―um filme úmido‖ associando natureza e cultura, homem e molusco onde é 

―difícil imaginar uma devoração mútua/ Antes diria que usam de uma transubstanciação.‖ 

Homem e bicho – caramujo, Manoel e Pizzini, sensibilidade e asco ―se pregam e se pastam‖ 

criando uma imagem que expressa a junção do verbal ao visual, imagem e movimento do 

caramujo numa relação semissimbólica. 

Pizzini, como um autêntico leitor de Barros, trabalha a integração total 

natureza/cultura, homem/molusco, humanização/coisificação do poeta sendo capaz de ―Tirar 

da natureza as naturalidades” conforme as palavras do próprio Manoel de Barros no Livro 

sobre Nada. 

É como se o texto Os Caramujos Flores, de Manoel de Barros, servisse apenas, ou 

principalmente, para explicar a imagem inicial, o princípio da leitura, da transubstanciação do 

curta-metragem Caramujo-Flor, isto é, é como se o sonoro – Os Caramujos-Flores, de 

Manoel de Barros se prestasse apenas, e principalmente, a explicar o visual – Caramujo-Flor 

- de Joel Pizzini que opera através dos detalhes, do ângulo da câmera, das luzes e sombras 

instaurando um texto outro, não verbal, não sonoro, mas sonoro/visual instaurando a produção 

de um outro texto, de outros textos não verbais, heterogêneos e complexos, dado a 

intercalação de outros discursos. 
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Manoel de Barros é um duplo, ora muitos, múltiplo, um ―minhocal de pessoas‖ ou 

―muitas pessoas destroçadas‖, conforme o próprio poeta se descreve; em sua obra, essa 

duplicidade, os vários alteregos, as polissemias escondem ou revelam sua vida. Descrevendo 

uma dessas duplicidades, o poeta Manoel de Barros (2010, p. 25) assim se apresenta: 

 

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 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 sabedorias. E o outro zomba de mim. Gosto de me multiplicar 

todos os dias lendo frases do Gênesis. Ele se compadece de mim. A 

inércia é meu ato principal. Ele mexe com bois. 

 

Na imagem em análise, o caramujo ou a flor, ou o caramujo-flor, já não pasta ou se 

prega no lodo das paredes sujas, mas no próprio alterego de Manoel de Barros, Cabeludinho. 

O corpo poético de Manoel de Barros empresta aqui não mais a parede, mas a própria pele, o 

próprio rosto para a ―transubstanciação‖ de um outro discurso que é novo mas que retoma os 

mesmos sentimentos sensoriais já analisados anteriormente. Conforme o próprio poeta: 

―Deixo aos meus alteregos a tarefa de realizar os sonhos meus frustrados. Coisas que não fui 

capaz de fazer realizo através deles‖ (BARROS,  2010, p. 155).  

 

 

Figura 8 - Cabeludinho 

 

Um dos alteregos de Manoel de Barros, conforme o Livro de Pré Coisas (p. 213), 

possui ―repositório de chuva e bosta de ave‖, a ―adesão pura à natureza e à inocência‖ e ―é a 

palavra encostada à natureza‖; isto é, o alterego do poeta Manoel de Barros encarnado no 
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curta-metragem por Cabeludinho possui um chapéu, se entrega aos bichos e insetos e possui 

essa ―vontade em mim do primitivo‖ 

 

  

Figura 09 – A Transubstanciação 

 

O caramujo, molusco que provoca asco, nojo, repulsa apresenta-se aqui exatamente no 

órgão sensorial responsável por sentir esses sentimentos, a boca; seus tentáculos pairam quase 

que sobre os olhos, órgão responsável sobre a visão de Cabeludinho; ao mesmo tempo, o 

rosto é de pele sensível capaz de sentir o tato e o nariz é o órgão responsável pelo olfato; a 

presença do caramujo no rosto de Cabeludinho ocupando os órgãos responsáveis pelo 

gustação, visão, tato e olfato faz com que reflitamos sobre o que a leitura realizada por Joel 

Pizzini acrescenta ou retira do texto verbal, como essas ―linguagens‖ agem sobre os nossos 

sentidos. Dar conta dessas questões é, de um lado, buscar saber o que é esse algo a mais 

proporcionado pelo uso dessas diversas ―linguagens‖, pelos efeitos da escolha de um tipo de 

expressão e não de outra e das novas relações semissimbólicas que se estabelecem entre a 

expressão e o conteúdo. 

Essa manifestação diferente, esta outra ―linguagem‖ - a imagem do caramujo no rosto, 

mais precisamente na boca de Cabeludinho – provoca, mexe com nossos sentidos. Diante da 

leitura visual de um texto verbal novas questões surgem para reflexão, tais como: como a 

estesia (modos de provocar sensações) age sobre nós leitores; e o estético (o impacto do belo, 

ou do feio, do estranho), como foi construída plasticamente a imagem verbal; a emoção, 

como nos relacionamos com o visual e o ritmo, como o visual trata os signos verbais.  

O caramujo, ou a flor sobre a boca do sujeito nesta cena está totalmente relacionada 

com a cena anterior e com os caramujos-flores da poesia de Manoel de Barros seja no produto 

oriundo do percurso do caramujo, na própria palavra escrita em cor branca sobre o fundo 

negro, seja não mais pela palavra ou pela imagem, mas pelo silêncio que se estabelece 

impedido nesta imagem pela ação do caramujo na boca de Cabeludinho. O visual e o verbal 

possuem aqui o plano de expressão e o plano de conteúdo.  
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O trabalho de leitura efetuado por Joel Pizzini seleciona e (re)escreve o material verbal 

da obra de Manoel de Barros, em especial de Gramática Expositiva do Chão – Poesia Quase 

Toda. Algumas poesias são apresentadas explicitamente, em outros casos, Pizzini trabalha 

com um deslocamento efetuando uma leitura crítica do universo manoelino realizando uma 

experimentação com a linguagem, bem ao estilo de Manoel de Barros. Na cena em epígrafe a 

experiência com a linguagem levada a efeito por Pizzini transmite ao leitor essa irmandade 

entre seres e homem, entre cultura e natureza onde homem e bicho ―se pregam e se pastam‖. 

A ‗manipulação‘ no processo de leitura realizada por Pizzini a partir da obra de Manoel de 

Barros faz despertar no leitor as várias sensações sensoriais: tato, olfato, visão, audição. 

A ‗compensação‘ entre homem e caramujo, natureza e cultura na montagem 

cinematográfica de Pizzini se constituem num outro texto, ainda que seja o mesmo, ainda que 

seja uma leitura. Pizzini visualiza a poética de Manoel de Barros, mas também a poética de 

Manoel de Barros é visual. Discursivamente, Pizzini cria outra poesia, outra imagem, outro 

universo, transubstanciado da poética de Manoel de Barros.  

Se para Manoel de Barros: ―No geral os caramujos têm uma voz desconformada por 

dentro./ Talvez porque tenham a boca trôpega‖, o mesmo se pode dizer da visão 

―desconformada‖ de Pizzini ao produzir uma certa (des)ordem e certos (des)arranjos. O leitor 

Joel Pizzini, ao efetuar a leitura da obra de Manoel de Barros,  produz essa beleza  do 

caramujo sobre a boca do homem. Parafraseando o poeta: ―Talvez porque Joel Pizzini tenha a 

boca trôpega‖. 

Nesta leitura, o cineasta realiza uma aproximação entre o verbal e o visual ou entre o 

literário e o audiovisual, mas não é uma aproximação qualquer, uma leitura ao acaso, mas 

uma leitura em que a imagem é o complemento, o diferencial, o suplemento. As montagens 

realizadas por Pizzini desfazem qualquer redundância, qualquer tradução. 

  

Figura 10 – Caramujos: silêncio e som 
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 Sendo o caramujo, o caracol e a lesma moluscos de mesmas características, Manoel 

tem por esses moluscos uma atração poética que, em sua linguagem, se transforma em 

invenção poética e nas lentes de Pizzini potencializa novas imagens por meio da montagem 

criativa entre elementos, imagens e movimentos. Há na leitura efetuada por Pizzini uma 

renovação semântica (do verbo) e da imagem (estética) manoelinas. 

 Se a concha do caramujo é o que permite a escuta, ouvir a palavra, a voz, romper o 

silêncio na imagem acima, o mesmo caramujo é o que produz o silêncio. De acordo com 

Manoel de Barros, no poema Mundo Pequeno, do Livro das Ignorãnças: ―Parece que lesma 

só é uma divulgação de mim. Penso que dentro de minha casca não tem um bicho: Tem um 

silêncio feroz. Estico a timidez da minha lesma até gozar na pedra‖. Homem e molusco se 

confundem, e Pizzini faz sua leitura poética com imagens descontínuas, mas justapostas numa 

unidade que vai além da mera representação.  

Caramujo e homem reivindicam a atenção da cena. Na imagem em evidência, 

Cabeludinho, num estado ―paredal‖, corpo imóvel, ―pedral‖ cede o movimento da câmera 

para o caramujo que passeia lentamente sobre seu rosto. Quem pasta? Quem se deixa ser 

pastado? ―Parede‖ e ―Caramujo‖, homem e coisa, natureza e cultura. Afirma Manoel no 

prefácio do livro Pantanal, do fotógrafo Araquem Alcântara (2003, p. 5) que: ―Eu quisera 

usar a competência das palavras para pintar em imagens o meu ver‖, e Pizzini consegue não 

pintar, mas fotografar as imagens poéticas de Barros (re)lendo e (re)criando os seres nas 

imagens representadas. 

 Para Manoel de Barros: ―No Pantanal, a natureza ainda se sobrepõe à cultura. É um 

lugar edênico. Eu diria adâmico. Está na origem do mundo‖ e em relação aos caramujos:  

―Eles carregam com paciência o início do mundo‖. A harmonia, a compensação, a 

―transubstanciação‖ entre homem e seres, cultura e natureza talvez se encontre lá ―na origem 

do mundo‖, “É preciso desformar o mundo/Tirar da natureza as naturalidades”.  

 A chave de leitura, a figura central da leitura de Joel Pizzini sobre a obra do poeta 

Manoel de Barros tem como ponto de partida o caramujo. Pizzini elege a figura do caramujo 

enquanto chave de leitura talvez pelo fato de o poeta se identificar com os moluscos, ou pelo 

fato de o poeta ter sido alcunhado de ―Caramujo do Pantanal‖ ou mesmo pelas inúmeras 

releituras efetuadas por outros críticos que veem na obra do poeta as figuras do ―inútil‖, do 

―traste‖ mas, principalmente pelo fato de Pizzini entender a leitura como uma 

transubstanciação. O fato é que os caramujos estão presentes na obra de Manoel de Barros e 
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ocupam um lugar proeminente na leitura de Pizzini. a timidez da minha lesma até gozar na 

pedra. 
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CAPÍTULO IV 

 

A  SINTAXE E A SEMÂNTICA DISCURSIVA EM 

CARAMUJO-FLOR 

 

[...]. 

 Tive outras visões naquela madrugada. 

 Preparei minha máquina de novo.  

Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado.  

Fotografei o perfume.  

Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. 

 Fotografei a existência dela.  

Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo. 

 Fotografei o perdão. 

 Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. 

 Fotografei o sobre. 

 Foi difícil fotografar o sobre.  

Por fim eu enxerguei a Nuvem de calça.  

Representou para mim que ela andava na aldeia de Braços com Maiakovski ⎯ seu criador. 

Fotografei a Nuvem de calça e o poeta.  

Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva.  

A foto saiu legal. 

 

(BARROS, 2000) 
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Neste capítulo, analisamos a sintaxe e a semântica do discurso de Caramujo-Flor. A 

sintaxe discursiva é examinada através de alguns recursos utilizados pelo cineasta Joel Pizzini 

tais como a técnica do enquadramento e o primeiro plano. Na semântica discursiva do curta-

metragem analisa-se a figurativização que concretiza e dá sensorialidade aos temas.  

Antes, porém, de começar a nossa análise, convém apresentar a narrativa contida em 

Caramujo-Flor. 

 

 

4.1 A Sintaxe Narrativa 

No que o homem se torne coisal, 

corrompem-se nele os veios comuns do entendimento. 

Um subtexto se aloja. 

Instala-se uma agramaticalidade quase insana,  

que empoema o sentido das palavras. 

Aflora uma linguagem de defloramentos, um inauguramento de falas 

Coisa tão velha como andar a pé 

Esses vareios do dizer. 

(BARROS, 1990) 

 

Segundo Barros (2000, p. 16): 

 
A sintaxe narrativa deve ser pensada como um espetáculo que simula o fazer do 

homem que transforma o mundo. Para entender a organização narrativa de um texto, 

é preciso, portanto, descrever o espetáculo, determinar seus participantes e o papel 

que representam (na narrativa). 

 

 Assim, a semiótica, de acordo com Barros (2000), parte dessa visão espetacular da 

sintaxe e propõe duas concepções complementares de narrativa: a narrativa enquanto 

mudança de estados operada por um sujeito em busca dos valores investidos nos objetos; e a 

narrativa como sucessão de estabelecimentos e rupturas de contratos entre destinador e 

destinatário. Para a semiótica, uma narrativa sempre se constrói baseada nas noções de   

sujeito, anti-sujeito e objeto valor. Esses conceitos da semiótica podem ser entendidos da 

seguinte forma: há sempre um sujeito que se coloca em busca de um objeto que representa um 

valor para ele; esse objeto não se refere necessariamente a algo palpável, material, mas à meta 

do sujeito, àquilo que ele deseja alcançar, isto significa, em termos semióticos, entrar em 

conjunção com este objeto-valor.  O caminho trilhado por essas ações constituirá a narrativa 

desse sujeito que partirá sempre de uma necessidade de busca do objeto-valor com o qual se 

encontra numa situação de disjunção. De acordo com Barros (2000, p. 17), este é ―enunciado 

elementar‖ e ―caracteriza-se pela relação de transitividade entre dois actantes, o sujeito  e o 
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objeto”. O antisujeito interessa-se pelos mesmos valores que o sujeito pode encontrar em seu 

caminho de busca.  

 Em semiótica,  apesar das diferentes narrativas ―contarem‖ histórias específicas, elas 

possuem esquemas de organização comuns – uma lógica geral dos textos – que organizam o 

nível narrativo.  

Etapa mais próxima do patamar discursivo, a narrativa deve ser compreendida 

segundo Greimas & Courtés (1979, p. 161) como ―a instância superior e última da 

organização narrativa, situando aí, os modos de articulação, entre outras, os daquelas unidades 

sintáticas, de amplas dimensões, que se chamam percursos narrativos‖.  

 

 

4.2 Da Narrativa de Caramujo-Flor 

A narrativa de Caramujo-Flor expressa por imagens e canções a poética e a história 

poético-biográfica de um dos maiores autores da literatura brasileira; a narrativa gira em torno 

dos dois alteregos de Manoel de Barros: Andarilho e Cabeludinho, actantes temáticos da 

narrativa. Andarilho caracteriza o próprio estilo de Manoel de Barros, conforme descrito no 

capítulo II, quando da entrevista concedida a José Castello em que Barros conta que, quando 

jovem, fez uma longa viagem pela Bolívia vivendo sempre no meio da indigência, não fazia 

nada, simplesmente vivia - e bebia muita chicha, a aguardente que os índios bolivianos fazem 

com o milho; nessa sua viagem o poeta procurou as cidades decadentes, as mais miseráveis. 

―Ficava o dia todo encostado, pescava, bebia, passava os dias misturado com os bugres, os 

descendentes diretos dos índios americanos [...] vivia no meio deles, empenhado apenas em 

conhecer aquelas pequenezas‖. Da figura do ―traste‖, do ―desimportante‖, das coisas menores, 

da indigência, do andarilho já frequentes na obra de Manoel de Barros nasce Andarilho, o 

actante sintático que, segundo Barros (2000, p. 26), redefine-se, no nível do percurso 

narrativo, e torna-se papel actancial. Quanto a Cabeludinho, a personagem nasce do seu 

primeiro livro, lançado em 1937,  intitulado Cabeludinho, que mais tarde se chamou Poemas 

Concebidos sem Pecado.  

De acordo com Grácia-Rodrigues (2006), em Poemas concebidos sem pecado, as 

histórias proferidas pelas lavadeiras, sob a forma de canto, marcam também o imaginário do 

menino: ―Sob o canto do bate-num-quara nasceu Cabeludinho‖ (Barros, 1982, p. 51).   Outros 

aspectos do poema ―Cabeludinho‖ e das demais unidades líricas de Poemas concebidos sem 

pecado lembram a trajetória de Manoel quando jovem.  Esse livro compõe-se de quatro 

unidades líricas. Três delas, mais extensas, são divididas em pequenos poemas de tamanhos 
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variados: ―Cabeludinho‖ (11 poemas); ―Postais da cidade‖ (6 poemas);   ―Retratos a carvão‖ 

(5 poemas). A última unidade lírica da coletânea é o poema ―Informações sobre a Musa‖.  

Sobressaem entre os temas da obra a reminiscência da infância e a trajetória da formação de 

um artista.  

 Ainda, conforme Grácia-Rodrigues (2006, p. 45), ―[...] em Poemas concebidos sem 

pecado, já ao abrir o livro com ―Cabeludinho‖, o poeta já risca e fixa no seu chão pantaneiro 

um projeto poético próprio e original que vai seguir nos livros posteriores, delineia o seu fazer 

poético e o roteiro da sua poesia numa poética genuinamente barreana‖. Cabeludinho 

compõe-se de onze poemas, sem títulos, numerados sequencialmente: 1, 2, 3 etc. Para a 

autora, essa unidade lírica ―narra‖ os fatos principais do menino Cabeludinho, da infância até 

voltar, como poeta, à paisagem onde nasceu: 

  

[...] ao narrar a trajetória de como Cabeludinho se descobre poeta, descreve também 

o próprio fazer poético recém-instaurado e mostra a permanente atitude de Barros 

em construir o roteiro de sua poesia.  Como Cabeludinho (narrador e personagem), o 

eu-lírico e o autor se amalgamam na primeira unidade lírica do livro.  

 

 

Cabeludinho é o menino que sai do mato, do Pantanal para a cidade grande. Andarilho 

é o menino do mato, do Pantanal já na cidade. A temática do curta-metragem Caramujo-Flor, 

essencialmente ligada à dinâmica da vida, é presente em muitas situações do cotidiano. 

Frequentemente, pessoas se digladiam entre o ter e o ser, entre o ser e estar no mundo, tema 

recorrente em Caramujo-Flor. Em determinado momento do curta-metragem o personagem 

Andarilho assim se expressa: ―[...] Não sei o que as pessoas vêm fazer na terra/Esticar fios de 

arame e depois morrer?/ É preciso mais biografia.‖ O cineasta Joel Pizzini trabalha o curso da 

vida como montagem imprimindo reflexão, elaborando situações, personagens e pequenas 

narrativas numa espécie de uma terceira margem recuperando todos as figuras já (re)lidas 

tanto por Barros como por outros autores,  convergindo entre o primitivo e o civilizado, entre 

a cultura e a natureza, entre o curso da vida e o curso do mundo. 

Muitas das análises realizadas sobre a obra de Manoel de Barros se reportam aos 

temas mais comumente vistos em sua poética: o Pantanal, a infância,  sua provável repetição 

de si, o trato da linguagem, as origens, o primitivismo, entre outros. O tema da memória é 

também muito presente nas obras do poeta e nas leituras que se fazem dela, e é sempre visto 

como elemento que resgata a lembrança da infância do poeta.  Desde sua primeira obra, 

Manoel de Barros apresenta personagens que estão à margem da normalidade, tanto 

discursiva, quanto pessoal. Em seu livro de estreia, o poeta brinca com a linguagem, procura  
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uma impressão que marque sua trajetória entre o Pantanal, suas influências e o Rio de Janeiro. 

Já em seu primeiro livro denominado de Cabeludinho e mais tarde publicado com o nome de 

Poemas Concebidos sem Pecado, as lembranças da personagem são contadas de maneira 

bastante peculiar, bem à moda de Macunaíma, ―o herói sem nenhum caráter‖, conforme já 

descrito anteriormente. Há nessa obra, uma memória que volta à infância do poeta, como uma 

leitura terceira de uma saga de seu alterego inicial, Cabeludinho. Ora o poeta se apresenta 

como observador, ora como personagem, cuja memória percorre lembranças de sua infância 

no Pantanal, da juventude no colégio interno e dos becos de Corumbá, através dos olhos do 

protagonista Cabeludinho. A presença da Memória no curta-metragem demonstra-se nos 

termos diretamente ligados ao seu campo semântico, conforme analisado neste tópico através 

das figuras e temas relacionados.  

Em 1940, o poeta viaja para a Bolívia, Peru e Equador procurando ―as cidades mais 

decadentes, as mais miseráveis‖, ―convivendo no meio de índios e bebendo pinga de milho‖, 

iniciando sua ―viagem ao primitivismo‖ e descobrindo a importância daquelas ―pequenezas‖. 

Na sequência, o poeta segue para Nova York onde estuda, por um ano, cinema e pintura no 

Museu de Arte Moderna: ―Foi um choque cultural‖.  

Em 1942 o poeta lança Face Móvel em que o tom infantil dá lugar ao sombrio, aos 

horrores de casas e pessoas vazias pelas consequências da Guerra. A obra mostra o adulto 

Manoel de Barros voltado para os elementos urbanos cujo tema é o entorno de ruas 

abandonadas, muros incomunicáveis, homens solitários, crises globais em que o poeta 

denuncia: 

Hoje eu vi homens recebendo a guerra  

Recebendo o pranto como balas no peito  

E como a dor me abaixasse a cabeça, 

 Eu vi os girassóis ardentes de Van Gogh  

(BARROS, 1996). 

 

 

Em Face Móvel, o poeta Manoel de Barros se vê dividido entre os horrores universais 

da guerra e a paz que é o Pantanal, o global versus o regional oscilando suas memórias entre 

as lembranças inventadas, os percursos terceirizados e a infância do poeta.  

Em 1956 o poeta publica a obra Poesias numa tranquila transição entre os elementos 

citadinos e o Pantanal, entre natureza versus ser humano. Em 1960 publica o livro Compêndio 
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para uso dos pássaros que tem como marca um discurso preocupado com a linguagem 

inaugural, onírica, falada pela criança que se deslumbra com o mundo.  

Cabeludinho e Andarilho constituem a síntese desse percurso temático de Manoel de 

Barros. Ambos são um misto do Manoel que se deixa apreender na leitura de sua obra. 

Cabeludinho e Andarilho são uma mescla dessas buscas do poeta ora urbano, ora rural; ora 

adulto, ora criança; ora primitivo, ora moderno; ora cultura, ora natureza. 

 

 

  

Figura 12 – Personagens e lugares 

 

Na imagem evocada acima, temos Cabeludinho, interpretando um Manoel de Barros 

pantaneiro (arcaico, rural, rústico), tendo ao fundo o Pantanal como ilustração deste alterego 

e, no lado direito, temos Andarilho, interpretando um Manoel de Barros citadino (moderno, 

urbano, sofisticado) tendo o mar como fundo, representando o Rio de Janeiro, dois dos 

lugares em que o filme Caramujo-Flor foi rodado. 

 Na construção da narrativa de Joel Pizzini  há uma situação inicial de tranquilidade 

(euforia), quebrada por uma perda, uma mudança na rotina (disforia) responsável por 

desencadear o resto da história. A perda, a disforia é desencadeada pela saída de Andarilho do 

seu local de origem. E é justamente essa perda/disforia que permite o desenvolvimento da 

trama. Essa euforia é quebrada justamente quando da passagem da natureza para a cultura, 

isto é, quando a personagem deixa o Pantanal e vai para a cidade grande, representada no 

curta-metragem nas imagens que seguem, constituintes de algumas cenas que trazem os 

elementos da cidade: túnel, metrô, estação do metrô, luzes, catracas. 
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Figura 12 – Disforia 

 

 Por outro lado, essa disforia alterna-se para uma euforia, quando a personagem realiza 

o percurso de volta, isto é, realiza o retorno da cultura (cidade grande) para a natureza 

(Pantanal), conforme visualizamos nas imagens abaixo, também constituintes de algumas 

cenas do curta-metragem em que se visualizam elementos da terra: estilingue, concha de 

caramujo, tereré, manga. 
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Figura 13 - Euforia 

  

   

No desfecho há a restauração da situação de equilíbrio do início da narrativa por meio 

da conquista do objeto-valor. No caso do curta-metragem Caramujo-Flor, o equilíbrio inicial 

é restaurado pelo retorno do protagonista ao seu lugar de origem, o Pantanal. 

Nas imagens apresentadas anteriormente neste capítulo, observamos que as figuras e 

os temas, nessa primeira parte do curta-metragem de Joel Pizzini, são sempre os mesmos, 

predominando a oposição semântica Natureza X Cultura, porém reforçando a Cultura. Isto é, 

a cultura vai se construindo em oposição à Natureza. Nas imagens a seguir, consideradas 

como constituintes da segunda parte do curta-metragem Caramujo-Flor, as oposições 

semânticas irão se manter, assim como as figuras e os temas, porém, com a Natureza se 

diferenciando a partir da Cultura, sendo valorizada positivamente. 

 

 

 

4.3 DIVIDINDO AS ÁGUAS: Da cultura para a natureza 

 Neste tópico analisamos algumas cenas do curta-metragem Caramujo-Flor com o objetivo 

de sinalizar que o mesmo se divide em duas partes: num primeiro momento a narrativa subscrita 

no curta se insere  na Cultura e, a partir daqui, os personagens, ações, tempos e espaços inserem-se 

num outro contexto, o da Natureza. O subtítulo DIVIDINDO AS ÁGUAS deve ser lido em seu 

sentido literal, como um divisor de tempos e de  lugares. No entanto, demarcamos as cenas em 

números sucessivos para fins didáticos. 

 

 

 



122 
 

Caramujo-Flor: Cena 1 

 

   

   

  
 

  
 

   

   
Figura 14 – Cena 1 

 

Tal como o conjunto dos quadros realizados por Pizzini para a montagem de Caramujo-

Flor, a cena em análise segue o mesmo estilo: uma sucessão de quadros tomados como se fossem 

aleatórios.  
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Transubstanciação extraída a partir da vida de Manoel de Barros; aqui um rosto, ali uma 

biblioteca, acolá um livro, um ouvido, uma expressão de desespero, flashs, um olho, expressões de 

dúvidas – raiva? medo? Ira? – Primeiros planos de rostos obtidos da relação original que 

determinou a expressão, NADA, NINGUÉM, TRAPO, palavras; tudo colocado na cena como 

peças de um mosaico. As próprias palavras NADA, NINGUÉM, TRAPO assim como as figuras 

do mosaico elaborado por Pizzini constituem essa negação da cultura tendo em vista tudo o que se 

disse sobre o poeta Manoel de Barros, os temas e as figuras levantadas nas leituras que se fizeram 

dele e na leitura que o próprio poeta fez de si. 

Na sucessão de cenas temos, num primeiro momento, Cabeludinho lendo um livro e um 

caracol posto na orelha como que ouvindo poesia; depois, a mesma personagem se esconde atrás 

de uma pilha de livros com a mão levantada como que dizendo PARE enquanto flashs 

fotográficos são disparados sugerindo a própria reclusão opcional do poeta, arredio, não afeito às 

entrevistas e aglomerações. Toda a cena pode ser resumida no poema de Barros (1990, p. 11), 

presente na abertura de Gramática Expositiva do Chão – Poesia quase toda: 

 

Não sou biografável. Ou, talvez seja. Em três linhas. 

1.Nasci na beira do rio Corumbá. 

2.Passei a vida fazendo coisas inúteis. 

3.Aguardo o recolhimento de conchas. (E que seja sem dor, 

Em algum banco da praça, espantando da casa as moscas mais brilhantes. 

 

Na continuidade da cena recortes do rosto do poeta são enquadrados: o ouvido, as mãos 

sobre a testa, os óculos intercalados pelas palavras NINGUÉM, NADA. As palavras NINGUÉM, 

NADA são ―matéria de poesia‖ de Barros, a negação da Cultura e a reafirmação da Natureza. A 

cena finaliza com Cabeludinho na biblioteca como que se escondendo dos flashes disparados por 

alguma câmera fotográfica, evitando ser fotografado, seguido da palavra TRAPO, outra ―matéria 

de poesia‖ de Barros (1990, p. 216) que reafirma a negação da Cultura e a reafirmação positiva da 

natureza: 

 

TRAPO, s.m. 

Pessoa que tendo passado muito trabalho e fome 

Deambula com olhar de água-suja no meio das ruínas 

[...] 

Diz-se também de quando um homem caminha para nada. 
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A cena é entrecortada por uma voz que declama trechos da poesia de Barros (1990, p. 212) 

contida em Arranjos para Assobio, anexada à obra Gramática Expositiva do Chão – Poesia quase 

toda: 

 

- Quem é sua poesia? O que é que o senhor faz a favor da poesia? 

- Os nervos do entulho como disse o poeta português José Gomes Ferreira 

Um menino que obrava atrás de Cuiabá também 

Mel de ostras 

Palavras caídas no espinheiro parecem ser (para mim é muito importante que algumas palavras 

saiam tinta de espinheiro) 

- Difícil entender, me dizem, é sua poesia; 

O senhor concorda? 

- Para entender nós temos dois caminhos: o da sensibilidade que é o entendimento do corpo; e 

O da inteligência que é o entendimento do espírito 

Eu escrevo com o corpo 

Poesia não á para compreender, mas para incorporar 

Entender é parede; procure ser uma árvore (...) 

1.Como o senhor escreve? 

2.Como se bronha. 

E agora peço desculpas 

Estou arrumado para pedra. 

 

 

Caramujo-Flor: Cena 2  

 

  
 

  
 

   



125 
 

 
 

 

 
  

  
 

Figura 15 – Cena 2 

 

De uma ambientação urbana até então, esta cena é um divisor de águas no curta-metragem 

de Joel Pizzini. Um divisor de águas no sentido literal da palavra. É uma viagem da urbanidade 

para o Pantanal; uma viagem no ―Trem do Pantanal‖, música bastante representativa da cultura 

sul-mato-grossense do cantor e compositor Almir Satter, também sul-mato-grossense e pantaneiro: 

 

Enquanto este velho trem atravessa o pantanal 

As estrelas do cruzeiro fazem um sinal 

De que este é o melhor caminho 

Pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra 

[...] 

Enquanto este velho trem atravessa o pantanal 

Só meu coração está batendo desigual 

 

Cabeludinho sai da cidade, da urbanidade rumo ao Pantanal ―fugindo da guerra‖ do dia-a-

dia e seu ―coração está batendo desigual‖. A viagem é o retorno ao lugar onírico tendo o Pantanal 

como metáfora desse lugar. Cabeludinho busca ―a linguagem da infância, original contato com as 

coisas da memória, em busca de uma síntese mítica. É preciso buscar a linguagem da infância 
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calcada na linguagem do desejo, onde a convivência dos opostos de morte e de vida fervilha no 

devir das coisas e da própria linguagem‖ (BARROS, 1990, p. 14). 

Na cena em análise a personagem tem nas mãos um livro de João Guimarães Rosa, um 

estilingue no peito e um destino. A pedra lançada com o estilingue percorre cerrados da região 

Centro-Oeste do Brasil, queimadas, varjões... uma viagem da cultura para a natureza... a pedra faz 

um voo. O que voa é a pedra que foi lançada do estilingue ou é um pássaro que saiu do bolso da 

personagem? Qual o destino do homem, da pedra? O Pantanal? A pedra e a personagem cumpre 

um caminho... Coisas  indefiníveis e irracionais podem ser associadas mediante a sugestão da 

montagem.  

A cena é intercalada com o barulho do trem de ferro, do ―Trem do Pantanal‖. Em 

determinado momento, os sons do trem de ferro são confundidos com a música de Livio 

Tragtenberg... o Pantanal se mostra imponente e majestoso. 

Fundindo cenas, surge uma arara azul e o barulho da arara se confunde com a voz da 

cantora Tetê Espíndola que declama Sabiá com Trevas, poema do livro Arranjos para Assobio: 

I 

Caminhoso em meu pântano 

Dou um taquaral de pássaros 

 

Um homem que estudava formigas e tendia para 

Pedras, me disse no ÚLTIMO DOMICÍLIO CONHECIDO; 

Só me preocupo com as coisas inúteis 

 

Sua língua era um depósito de sombras retorcidas, 

Com versos cobertos de hera e sarjetas que abriam 

Asas sobre nós 

 

O homem estava parado mil anos nesse lugar sem orelhas. 

 

A personagem sorve, chupa uma manga à janela do trem de ferro com prazer, com gosto de 

infância; da janela do trem  vislumbram-se paisagens... O Pantanal. 

As figuras da infância, das origens, do ―criançamento‖, da tradição, da ―inutilidade‖ estão 

presentes mais uma vez sugerindo a oposição semântica útil X inútil, paz X guerra, tradição X 

novidade ao mesmo tempo em que intertextualiza com o Hino da Proclamação da República, no 

refrão que diz: 

Liberdade! Liberdade! 

Abre as asas sobre nós! 

Das lutas na tempestade 

Dá que ouçamos tua voz! 
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Assim que tomou o lugar do regime monárquico, os republicanos se preocuparam em 

estabelecer novos símbolos que tivessem a função de representar a transformação política 

acontecida no final do século XIX. Já em janeiro de 1890, o governo provisório do Marechal 

Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando à oficialização de um novo hino para o Brasil. 

Com isso, o Teatro Lírico do Rio de Janeiro foi palco da disputa que acabou sendo vencida por 

José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque (1867 – 1934) (letra) e Leopoldo 

Miguez (1850 - 1902) (música).
11

 

Mesmo ganhando a disputa, o hino formado por esses renomados artistas acabou não 

sendo utilizado como o novo hino do país. Em um decreto de janeiro de 1890, o governo brasileiro 

estipulou que a criação fosse empregada como sendo o Hino de Proclamação da República. Desse 

modo, a composição acabou sendo conservada como um dos mais significativos símbolos que 

representam a proclamação do regime republicano brasileiro. 

No ano de 1989, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense comemorou o centenário da 

República utilizando uma parte do refrão do Hino em seu samba enredo em que dizia e 

atualmente, a Rede Globo, em sua novela Liberdade, Liberdade também retoma o mesmo jogo 

intertextual: 

 

Liberdade!, Liberdade! 

Abre as asas sobre nós 

E que a voz da igualdade 

Seja sempre a nossa voz, 

 

Associar a poética manoelina ao cunho de ruralista, pantaneira, ecológica seria ir contra 

seu pensamento. Manoel de  Barros chega a dizer o seguinte:  ―Com esta natureza que tem o 

Pantanal é que eu luto. Luto para não ser engolido por essa  exuberância. Às  vezes  a linguagem 

se  desbraga;  então,  abotoála [...] A  expressão poeta pantaneiro parece que me quer 

folclórico. Parece que não contempla  meu esforço de linguagem. (BARROS, 1990).  A 

referida folclorização de Barros é instituída pela própria mídia, no afã de promover e  distinguir o 

seu estilo no cenário poético contemporâneo.  

Reconhecendo o Pantanal como lugar em que Manoel de Barros desenvolveu seus 

primeiros conhecimentos, espaço da infância do poeta, Joel Pizzini reconstrói um quadro de 

vivências e coisas que são projetados e transfigurados em arte lançando mão da 

memória/invenção/recriação construindo redes de interpretação da vida e obra do poeta. 

                                                           
11

 Informações disponíveis em: http://brasilescola.uol.com.br/historiab/hinodaproclamacaodarepublica. Acesso 

em 07 de junho de 2016. 
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Caramujo-Flor: Cena 3  

 

  

 
 

  
 Figura 16 – Cena 3 

No cena acima temos a cantora Tetê Espíndola como num trabalho de parto natural dentro 

da água. As águas mais uma vez se fazem presentes na obra de Barros e de Pizzini como figura da 

vida, como um retorno ao Pantanal. Para Torchi (2008, p. 90): ―Esta poética da gênese da vida, da 

infância enquanto chancela do homem que é o interior do mundo e o mundo a extensão do 

homem, muito presente na obra e na estrutura da linguagem de Barros se materializa no filme 

também nesta cena‖. 

 

 Num conjunto harmônico entre visual e verbal, Tetê Espíndola musicaliza um trecho do 

poema de Manoel de Barros Glossário de transnominações em que não se explicam algumas delas 

(nenhumas) ou menos, contido no livro Gramática Expositiva do Chão – Poesia Quase Toda, já 

comentado anteriormente. 
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Boca, s.f. 

Brasa verdejante que se usa em música 

Lugar de um arroio haver sol 

Espécie de orvalho cor de morango 

Ave-nêspera! 

Pequena abertura para o deserto 

 Esta cena é antecedida por várias outras também significativas para a sequência narrativa 

de Caramujo-Flor. Conforme assinalamos anteriormente, essas cenas são agora situadas no 

Pantanal e a imagem em que se vê o caramujo e o relógio (analisada no capítulo anterior) é um 

marcador desse espaço-tempo; um divisor do espaço da cultura e da natureza, do tempo da cultura 

para o tempo da natureza; da cidade para o Pantanal 

 

 

Figura 17 – O Tempo 

 

onde, conforme Barros, no Livro de Pré Coisas (1985, p. 208), em poema denominado Carreta 

Pantaneira assim o descreve: 

 

As coisas que acontecem aqui, acontecem paradas. 

Acontecem porque não foram movidas. Ou então, 

Melhor dizendo: desacontecem 

Dez anos de seca tivemos. Só trator navegando, de estadão, pelos campos. 

Encostou-se a carreta de bois debaixo de u pé de pau. Cordas, brochas, tiradeiras – com as chuvas 

melaram [...] 

À sombra do pé de pau a carreta se entupia de cupim. A mesa, coberta de folha e limos, se 

desmanchava, apodrecente. [...] Enchia-se o rodado de pequenas larvas, que ali se reproduziam, 

quentes. 

[...] 

E a carreta ia se enterrando no chão, se desmanchando, desaparecendo. 
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Isso fez que o rapaz, vindo de fora pescar, relembrasse a teoria do Pantanal estático. Falava que no 

Pantanal as coisas não acontecem através de movimentos, 

Mas sim do não movimento. 

A carreta pois para ele desaconteceu apenas. Como haver uma cobra troncha. 

  

 Manoel de Barros transforma o elemento tempo em objeto estético e Joel Pizzini 

transforma essa experiência estética de Barros num espaço natural definido como lugar de 

possibilidades para transubstanciação da linguagem. Se Manoel de Barros quer presentificar o 

tempo, Pizzini investe na figurativização a ponto de uma lesma marcar o tempo no Pantanal. 

Logo após essa demarcação do tempo-espaço da cultura para a natureza visualiza-se 

Andarilho numa outra cena já nos domínios do Pantanal numa cerca de arame farpado que divisa 

os limites de um e de outro (analisada no capítulo anterior)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Notas 

 

seguida pela cena em que o mesmo personagem cava um buraco sem, no entanto, tirar a terra, 

como a simbolizar o próprio ciclo da vida. 

 

Figura 19 - Ciclo 
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bem como as águas do Pantanal reforçando esse retorno da cultura para a natureza, marcando essa 

delimitação do espaço-tempo da narrativa de Caramujo-Flor onde crianças banham nas águas 

pantaneiras.  

 

Figura 20 – Ciclo II 

 

Dando sequência ao mosaico figurativo de Pizzini, surge a cena dos caramujos nas águas 

do Pantanal. Os limites entre cultura e natureza estão agora já bastante demarcados. O retorno já 

está completo. 

 

Figura 21 – Ciclo III 

Pizzini cria uma poética plástica absorvendo modos de composição de outras artes como: 

efeitos de luzes, cores, textura, figura, forma, montagem, enquadramento, mas tendo a palavra 

como matéria prima a ponto de ela – a palavra – transcender a forma escrita, verbal e se tornar 

imagem. 

 

Caramujo-Flor: Cena 4  

 A tomada a seguir é desenvolvida na Gruta Azul, localizada no município de Bonito, no 

Estado de Mato Grosso do Sul, considerada um dos cartões postais, símbolo do Pantanal e atrativo 
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para turistas do mundo inteiro pelas suas águas claras, seus estalactites e estalagmites e tem esse 

nome devido ao tom azulado de suas águas quando da incidência de luz solar sobre a mesma.  

 O uso da Gruta Azul como um dos locais de gravação de Caramujo-Flor não é aleatória, 

mas bastante significativa, tendo em vista que a própria gruta constitui um mistério, tendo em 

vista que não se sabe de onde vem as águas dessa gruta nem para onde as mesmas vão. Ademais, 

não há como falar do Pantanal sem citar uma de suas maiores riquezas e beleza: a Gruta Azul. 

 . 

 

Segmento 1 

 

Segmento 2 

 

Segmento 3 

 

Segmento 4 

 

Segmento 5 

 

Segmento 6 
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Segmento 7 

 

Segmento 8 

 

Segmento 9 

 

Segmento 10 

Figura 22 – Cena 4 

 

 Na cena em análise, Cabeludinho – 1) está dentro da Gruta Azul e, 2) na medida em que 

caminha pela gruta, 3) toca nas paredes da mesma e suas mãos produzem música: ―gostava de 

resfolegar paredes‖ (BARROS, 2001, p. 28).  As estalactites e estalagmites conferem uma 

luminosidade ao ambiente em contato com a luz do sol que incide sobre uma fresta na gruta e o 

azulado da gruta se destaca: ―Pedras negociavam com águas‖ (BARROS, 2001, p. 29). 4) Um 

sapo descansa sobre uma pedra ou ―um homem riachoso escutava sapos‖ (BARROS, 2001, p. 19). 

5). Cabeludinho dorme na calmaria e no frescor da gruta: ―estropiado em seu melhor azul‖ 

(BARROS, 1996, p. 19) como a dizer: ―Eu vi a manhã pousada em cima de uma pedra! Isso não 

muda a feição da natureza?‖ (BARROS, 2010, p. 458). 6) Um orifício na parede da gruta sugere 

um corpo nu de mulher. 7) Cabeludinho se aproxima simulando uma aproximação sexual com o 

suposto corpo de mulher: ―[...] (Ele) fode a pedra‖ (BARROS, 1999). Sons de pingos de águas 

caindo sobre a água da gruta se intercalam com a música: natureza ou arte? O intermédio entre a 

natureza e a arte. 8) Cabeludinho entra na água, atravessa a gruta e do outro lado, encostada à 

parede da gruta, 9) encontra-se uma harpa: ―Palavras fazem misérias/inclusive músicas!‖ 

(BARROS, 2001, p. 32). Os dedos do ator tiram algumas notas musicais: ―vinha pingando 

oceanos/todo estragado de azul‖ (BARROS, 2001, p. 43). 10) Um cupim, observado de dentro da 
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gruta para fora, simula um pênis. Em relação à matéria verbal de Manoel de Barros e a matéria 

visual de Pizzini, acrescenta-se que: 

Falou mais: que a importância de uma coisa não se mede com 

fita métrica nem com balanças nem com barômetros e etc.  

Que a importância de uma coisa há  

de ser medida pelo 

encantamento que a coisa produza em nós (BARROS, 2006, 

IX) 

 

 A cena se intercala com a outra a seguir como se uma fossem unas, ou uma fizesse parte da 

outra.  

   

Figura 23 - Metáfora 

 Em meio a um brejo pantaneiro com girinos abrindo passagem para Andarilho a cena se 

desenvolve. ―Um homem pegava, para fazer seu retrato, pedaços de tábua, conchas, sementes de 

cobra‖ (BARROS, 2010, p. 164). E Andarilho ―Passou por dentro do pântano com sua boca e 

Deus‖ (BARROS, 2001, p. 57). Uma moldura desprezada pelo homem, ―inutensílio‖ encontrada 

no brejo serve de objeto para a arte se fazer arte nas lentes de Pizzini. Andarilho se torna ―Uma 

obra de arte viva, plantada no brejo sertanejo‖ (TORCHI, 2008, p. 93). Saudado por girinos, 

Andarilho se enquadra tendo como plano de fundo um brejo do Pantanal. É a ―ocupação da 

palavra pela imagem‖ (BARROS, 1989, p. 263) que, tal como no poema Agroval, do Livro de Pré 

Coisas (p. 204) é a ―pura inauguração de um outro universo. Que vai corromper, irromper, irrigar 

e recompor a natureza‖ onde seres tidos como menores pelo homem do século XXI: ―vermes, 

cascudos, girinos e tantas espécies de insetos e parasitas‖ realizam ali ―trocas de linfas, de reina, 

de rúmen, tornando o sítio um útero vegetal, insetal, natural‖ tal como os ―caramujos-flores [...] 

que procuram paredes sujas, onde se pregam e se pastam‖, ambos, caramujos e paredes, 

―provavelmente se compensem [...] usam de uma transubstanciação‖.  Sem hierarquia entre os 

seres, numa eterna interação tendo o homem como parte integrante desse universo criado por 

Barros em sua poética e transformado em imagem por Pizzini, numa verdadeira ―[...] festa de 

insetos e aves no brejo‖ (p. 204). 
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 É a câmera de Pizzini que produz o estilo de Caramujo-Flor; imagens carregadas de 

tendências para revelar um significado; tendência que se descarrega logo que entra em contato 

com um novo quadro, seja este vivo ou apenas pensado. 

 As cenas se intercalam numa relação significativa para a expressão da narrativa de 

Caramujo-Flor. 

  

  

Figura 24 - Associações 

 As figuras utilizadas por Pizzini não são apenas pedaços de celuloide colados uns após 

outros. Pelo seu conteúdo, são também uma ininterrupta sucessão de relações. Na medida em que 

vamos lendo a obra de Pizzini, aprendemos a relacionar entre si as mais breves visões, atingindo o 

alvo das associações de imagens com a exatidão de uma arma. 

 Por meio do mosaico de imagens (verbal e sensorial) Pizzini quer que as palavras, 

enquanto corpos tocáveis, afetem os órgãos dos sentidos para que o leitor possa vivenciar a 

experiência de mergulhar nas águas do Pantanal que se traduz em alegria e equilíbrio 

homem/natureza. 

 Na cena acima apresentada, Cabeludinho entra vagarosamente nas águas de um rio do 

Pantanal totalmente nu: ―O que há de você na água?‖ (BARROS, 2001, p. 17). Dentro do rio, o 

mesmo mergulha e simula ser um jacaré (Seria o mesmo jacaré da estação do metrô?) ―Não 

houvera intenção de roubar o rio‖ (BARROS, 2001, p. 28). O azul das águas do rio no Pantanal se 
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confunde com o azul do céu. Onde o céu, onde as águas? Para Barros (2001, p. 32): ―Eu sou 

quando e depois/ entro em águas...‖ 

 A cena, sem uma finalização aparente, se intercala com a seguinte em que os dois alter 

egos de Manoel de Barros – Cabeludinho e Andarilho – se intercalam numa gangorra ou balancé, 

uma espécie de equipamento de lazer infantil, que consiste de uma tábua longa e estreita 

equilibrada e fixa no seu ponto central usando o princípio simples alavanca, em que uma pessoa 

levanta a outra. Isto é, duas pessoas de pesos comparáveis sentam-se nas extremidades 

do balancé e alternadamente impelem-se para cima por flexão dos joelhos, fazendo descer a 

extremidade oposta.
12

 

  

  

Figura 25 - Balancé 

  A cena se intercala com Cabeludinho sendo levantado na gangorra tendo ao fundo o 

Pantanal e com Andarilho tendo ao fundo o mar. Cabeludinho e Andarilho, num balancé, num vai 

e vem, fecham um círculo entre a natureza e a cultura. O Pantanal e a praia (mesmo sendo a 

natureza, mas assumindo a cultura aqui) se intercalam como em todo o decorrer do curta-

metragem. 

  

                                                           
12

 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Balanc%C3%A9. Acesso em: 09/08/2015. (Adaptado) 
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4.4  Nível Fundamental 

Conforme vimos anteriormente, para Barros (2000, p. 9), o nível fundamental, outra 

etapa do percurso gerativo de sentido, é ―a mais simples e abstrata, recebe o nome de nível 

fundamental ou das estruturas fundamentais e nele surge a significação como uma oposição 

semântica mínima‖, é o nível da circunscrição da categoria semântica principal responsável 

pela organização do texto. Assim, podemos dizer que a narrativa de Caramujo-Flor se assenta 

sobre a categoria Natureza versus Cultura. Ou seja, esses são os polos em torno dos quais os 

elementos do texto se organizarão. Mesmo no nível fundamental já há uma valoração dos 

polos, uma orientação axiológica, segundo o jargão semiótico, que indicará, mesmo que de 

maneira insipiente neste nível, a inclinação axiológica que se concretizará no nível discursivo.  

No nível fundamental, na narrativa de Caramujo-Flor, o polo ―Natureza‖ é valorado 

positivamente e o polo ―Cultura‖ é valorizado negativamente, o que, para Barros (2000, p. 

10): ―[...] são determinadas como positivas ou eufóricas e negativas ou disfóricas‖. Porém, 

não é difícil imaginar que um texto que trate, no nível discursivo, do ―poeta do Pantanal‖, do 

―Caramujo do Pantanal‖, que se propõe a refletir sobre a obra de Manoel de Barros, não tenha 

como orientação primordial, no nível fundamental, o polo ―Natureza‖ valorizado 

positivamente (por exemplo, que se concretizará no nível discursivo como sinônimo de 

Origem, Infância). Essa oposição manifesta-se de formas diversas no texto, conforme imagens 

das cenas a seguir  que intercalam ora o ambiente do Pantanal (Natureza), ora o ambiente 

citadino (Cultura):  

   

  

 

Figura 26 – Mosaico III 
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Tendo em vista tudo o que já se disse sobre a poética de Manoel de Barros, das 

leituras que outros críticos fizeram de sua obra e das figuras apontadas por esses críticos em 

suas leituras e, tendo em vista o que o próprio Manoel de Barros disse de sua poesia, é 

importante percebermos que nesse simulacro metodológico há uma interligação entre os 

níveis que garante a coerência textual.  

 De acordo com Barros (2000, p. 9), no ―nível narrativo ou das estruturas narrativas, 

organiza-se a narrativa, do ponto de vista de um sujeito‖ e os elementos das oposições 

semânticas fundamentais são assumidos como valores por um sujeito, circulam entre sujeitos 

graças à ação também de sujeitos. Trata-se de transformação, pela ação do sujeito.  

Em outras palavras, o fazer do sujeito tem como pressuposto arranjos modais que o 

impelem à ação ou o impedem de fazer algo e esses elementos passionais refletem 

diretamente no percurso do sujeito. Desse modo, por exemplo, se um sujeito é mobilizado 

pelo querer, mas não pelo poder há consequências imediatas no seu percurso de ação. Na 

narrativa de Caramujo-Flor, Cabeludinho pode começar a busca por sua meta, o retorno à 

Natureza (Pantanal), sendo modalizado exclusivamente pelo ―dever‖. No entanto, se para 

além do ―dever‖, o ―querer‖ também o mobiliza, certamente suas ações ganharão uma nova 

aura. Se, por sua vez, o arranjo modal pressuposto a essa mesma busca é o ―querer‖ mas 

também o ―não-poder‖ outros elementos entram em jogo neste percurso.  

No caso de Cabeludinho, o mesmo sai da Natureza (Pantanal), manipulado por um 

destinador (a cidade grande) por tentação (luzes, modernidade, concretos, boemia). Após 

assumir-se enquanto Andarilho, se percebe disfórico com o objeto valor, aquela natureza 

pródiga e fértil onde ―a natureza ainda se sobrepõe à cultura‖ e que ―está na origem do 

mundo‖. Andarilho realiza uma espécie de retorno ao ―lugar edênico‖ onde ―sapo é nuvem‖, 

―caramujos sangram‖,  ―urubus farreiam‖ e onde ―não tem margens a palavra‖ e ―seu canto 

reboja‖.  

Cabeludinho quer  e pode realizar esse percurso, esse retorno, buscar esse objeto 

valor, a Natureza e, para isso, realiza uma série de ações. Cabeludinho volta para ―casa‖ e o 

objeto valor é reconquistado. 

 

 

4.5  Nível Discursivo 

O Nível Discursivo, segundo Barros (2000, p. 11), é a última etapa do percurso 

gerativo de sentido. ―As estruturas discursivas devem ser examinadas do ponto de vista das 
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relações que se instauram entre a instância da enunciação, responsável pela produção e pela 

comunicação do discurso, e o texto-enunciado‖. O Nível discursivo é o patamar mais 

superficial do percurso gerativo de sentido, o mais próximo da manifestação textual. 

O nível discursivo será o responsável pela concretização desse esquema geral em suas 

especificidades e é onde se utilizam recursos discursivos variados para fabricar a ilusão de 

verdade. É também ―no nível discursivo  que as oposições fundamentais, assumidas como 

valores narrativos, desenvolvem-se sob a forma de temas e, em muitos textos, concretizam-se 

por meio de figuras‖. Porém, apesar de sua concretude, detalhamento e individualidade ele 

também contará com estratégias gerais de produção de determinados ―efeitos de sentido‖.  

Segundo Barros (2000, p. 53), as estruturas discursivas são mais específicas, mas 

também mais complexas e ‗enriquecidas‘ semanticamente, que as estruturas narrativas e as 

fundamentais. 

A construção dos efeitos de sentido, a partir da exploração de estratégias discursivas 

de que o sujeito da enunciação lança mão será nossa ênfase nesta pesquisa. Assim sendo, 

discutiremos em maiores detalhes essas estratégias nos tópicos que seguem. 

Em uma sociedade que valoriza mais o ter com absoluta desvalorização do ser, o 

conteúdo temático de Caramujo-Flor funciona como uma excelente reflexão da vida que 

levamos, da vida que temos e da vida que queremos. Não é somente o trabalho, os bens 

adquiridos, o esforço pessoal que conduzirá as pessoas ao sucesso, mas o ser humano 

irmanado com a natureza, posto que são unos, posto que são dependentes.  

 Visto como processo de conhecimento ou de explicação do mundo e dos seres, a 

temática da obra manoelina naleitura de Pizzini geralmente está pautada por um achamento 

ou uma redescoberta dos sentidos misturando tempo e espaço, origem e fim, coisa e nome, 

essência e  aparência. Sua visão de mundo está sempre em transformação, ou em eterno 

processo de criação e essa transformação e criação de um novo mundo depende da sua total 

entrega, da sua total intimidade com a natureza a ponto de não-mais-ser, ou de ser parte de 

algo que se aproxima do infinito como em Biografia do Orvalho, contido no livro Retrato do 

Artista quando Coisa em que o poeta assim o descreve:  

 

Me achei como aqueles des-heróis de Callais 

Que Rodin esculpiu: nus de seus orgulhos e 

De suas esperanças. 

Só de camisolões e de 

Cordas no pescoço. 

Pesados de silêncio e da tarefa de morrer. 

(Morrer é uma coisa indestrutível) 
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 Não a morte, mas a digladiação entre o ter e o ser enquanto processo de pensamento e 

criação, os limites do que somos e do que não somos, do que temos e do que não temos tendo  

sempre a natureza enquanto mediadora desse embate ideológico 

As figuras: da liberdade, da criação/realidade, do real/ideal, da natureza, das origens, 

da infância, da razão/emoção, do ‗criançamento‘, do próprio silêncio, do ―inutensílio‖, da 

―desutilidade‖, das miudezas das coisas e dos seres, do arcaico, do moderno, do pequeno 

universo, do ―traste‖, do ―desimportante‖, das coisas menores, da indigência, do andarilho, do 

primitivo, do duplo, do tímido são reafirmadas no nível narrativo onde a narrativa sofre 

desdobramento polêmico e valores se opõem e Cabeludinho sincretiza os papeis do sujeito de 

fazer. 

 

 

4.6 A Sintaxe Discursiva 

 Cabe à sintaxe discursiva explicar as relações do sujeito da enunciação com o discurso-

enunciado e também as relações que se estabelecem entre enunciador e enunciatário por meio das 

projeções de enunciação, efeito de proximidade ou de distanciamento da enunciação, os recursos 

de persuasão ou a cobertura figurativa dos conteúdos narrativos abstratos. Neste tópico analisamos 

em cenas do curta-metragem Caramujo-Flor a sintaxe discursiva. 
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Figura 14 – Cena 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Cena 4 

 

Os minutos iniciais de abertura do curta-metragem Caramujo-Flor são formados pela 

sequência das cinco imagens relacionadas. A cena tem duração de treze segundos. No plano de 

conteúdo, essas imagens são apreendidas com a câmera parada executando um  Zoom  que é um 

tipo de técnica executada com uma  lente fotográfica e cinematográfica de distância focal variável, 

permitindo, assim, uma mudança do enquadramento das fotos sem a necessidade de 

reposicionamento do fotógrafo ou a troca das lentes.  A distância focal é uma das mais 

importantes características do trabalho de um fotógrafo com uma objetiva. É a partir da distância 

 

 

Segmento 1 

 

Segmento 2 

 

Segmento 3 

 

Segmento 4 

 

Segmento 5 
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focal que o fotógrafo define, por exemplo, a maior ou menor aproximação de uma imagem, ou 

ainda escolhe o campo de visão com que deseja trabalhar. 

 No caso em questão, a câmera do cineasta Joel Pizzini captura o rosto do sujeito a partir 

de um único ponto e o que se movimenta não é o sujeito fotografado, mas o movimento de zoom 

que produz o sentido de objetividade e subjetividade, de distância e de aproximação provocando o 

efeito de sentido juventude X velhice através dos jogos com as categorias cromáticas (de valor: 

claro X escuro; brilhante X opaco); as categorias eidéticas (angular X arredondado; reto X 

curvo); e as categorias relacionais/topológicas (de dimensão: grande X pequeno; de posição: alto 

X baixo; de orientação: na frente X atrás). Devido à posição da câmera na cena em análise, obtém-

se um efeito de subjetividade instaurado por uma primeira pessoa. 

O discurso audiovisual de Pizzini inicia-se a partir de uma imagem que se abre sobre um 

fundo preto e branco (Segmento 1). Conforme a imagem se amplia, a cor branca vai perdendo 

espaço para a cor preta (Segmento 2), oscilando para uma cor mais escura com o rosto já 

totalmente enegrecido (Segmento 3), deixando entrever apenas a cor dos olhos abertos (segmento 

4), seguido do silêncio do olho fechado num tom profundamente opaco (Segmento 5). 

No plano do conteúdo o primeiro rosto olha fixamente para a câmera para criar o efeito de 

sentido de subjetividade, de identificação reforçado pela aproximação da câmera. Os outros vultos 

que aparecerão depois  se aproximam mais da câmera e também apresentam um movimento de 

subjetividade e aproximação, assim, criam o efeito de sentido de que aquelas imagens retratam 

uma interação mais próxima com o enunciatário. Mesmo que não haja a interação verbal 

propriamente dita, há uma cumplicidade entre enunciador e enunciatário reforçada pelo olhar que 

sugere uma aproximação, uma subjetividade, uma intimidade. 

Como nos retratos, os olhos e o olhar do sujeito no enquadramento do discurso audiovisual 

representam um fator muito especial, homologando uma relação como o olhar ―intruso‖ de quem 

vê a cena. Outra homologação é a vitalidade representada nas primeiras tomadas, cabeça e olhos 

erguidos, em oposição à fragilidade do olhar das tomadas finais.  

Ainda no plano do conteúdo temos as cores da pele que vão oscilando de uma cor clara, em 

tom rosado, para uma cor mais escura, um amarronzado sombrio. O mesmo acontece com o 

próprio fundo da imagem que, a princípio, era nitidamente preto e branco, conforme o segmento 1, 

com uma pequena faixa num claro mais esmaecido, tipo cor gelo, como a indicar a transição do 

branco para o preto. Observa-se que este esmaecimento, essa passagem do branco para o preto vai 
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se intensificando, o que é acompanhado pelo efeito de luz e sombra sobre o rosto de Cabeludinho. 

A parte que era branca no fundo vai sendo invadida pelo preto oscilando para um amarronzado 

mais escuro (segmento 3) até o fundo se tornar completamente preto (segmentos 4 e 5). O fundo 

não mais recebe nenhum efeito de luz da câmera, mas o que se sobressai é o efeito que a luz e 

posição da câmera provocam sobre o rosto do sujeito. Os traços do rosto: cílios, supercílios, 

sobrancelhas, curvas e rugas são destacados pela ação da luz deixando entrever não mais a 

oposição preto X branco do plano de fundo, mas a oposição claro X escuro.  

Observa-se na sequência das imagens que a cor oscila de um colorido  (claro) para um 

escurecimento da cena e que a cena seguinte do filme (que será analisada posteriormente) é 

gravada em preto e branco. 

O efeito de zoom na câmera vai trazendo o objeto para próximo de quem o olha, primeiro 

plano, o que amplia a imagem, dando-lhes relevo. Da imagem primeira até a última imagem as 

figuras vão organizando o plano de conteúdo; a focalização final da câmera na cena faz emergir o 

significado, valorizando a ação do tempo no(s) homem(s).   

A perspectiva da câmera nessa posição de enquadramento tem por finalidade ―representar 

os objetos em superfície plana de modo a que essa representação seja semelhante à percepção 

visual que se pode ter desses mesmos objetos‖ (AUMONT et.al, 1995, p. 30), com isso cria-se o 

efeito de profundidade, possibilitando a simultaneidade das ações do tempo no(s) homem(s) 

oscilando entre a juventude X velhice.  

No plano cromático, na imagem sobressai a cor preta que, em certa medida, parece 

também representar um lado mais sombrio da vida sendo que esta cor preta vai sendo adquirida 

aos poucos, através de um branco que vai esmaecendo e a própria cor da pele que oscila de um 

amarronzado para o escuro total presente na tonalidade do rosto final. Nas cenas iniciais o 

conjunto cromático figurativiza o tema da velhice. 

Destacam-se, ainda, dois elementos que compõem a cena e constituem o objeto-valor dessa 

relação – a vida. A ênfase na categoria cromática que compõe o espaço delineia o branco que 

contorna o sujeito, contrastando com o marrom do rosto que acompanha o percurso desde o início 

da cena de onde temos o rosto bem nítido, até a cena final onde sobressai somente o lado esquerdo 

do rosto.  

O nuance de cinza-claro do fundo torna-se um princípio de organização total que cobre 

todo o espaço como uma paisagem; a finalização da sequência para um fundo ―negro‖, ―escuro‖ 
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muda o sentido de Preto X Branco para um Claro X Escuro, sutilmente segundo a inclinação do 

olhar do telespectador. Outras oposições podem ser observadas, tais como: Pureza X Mistura 

compreendida pela pureza da cor branca e da cor preta e a junção dessas duas cores em uma só; 

Fechado X Aberto, homologado pela posição do olho; Silêncio X Palavra observada no próprio 

ato de abrir e fechar o olho e também no ato de o sujeito utilizar-se da palavra no segmento final. 

Ainda, no plano de conteúdo, temos as oposições Envelhecimento X Juventude 

ressignificadas pela oposição do plano da expressão Preto X Branco e Claro X Escuro. Essa 

relação Envelhecimento X Juventude do plano de conteúdo pode ser melhor ampliada se 

atribuirmos as tonalidades clara e branca à Juventude e as tonalidades preta e escura ao 

Envelhecimento. A oposição Aproximação X Distanciamento pode ser observada pelo próprio 

movimento da câmera bem como pela própria ação do sujeito que se distancia pelo silêncio e 

aproxima-se pela palavra. 

Conforme Pietroforte (2004, p. 67), ao pensar a análise da semiótica plástica, no plano de 

expressão pode estar o ponto de vista: ―nesse caso, além de ser o modo de significação, o ponto de 

vista é também o modo de olhar‖. Dentro disso, o arranjo das categorias de expressão interfere na 

relação entre enunciador e enunciatário, ou seja, ―estabelece pontos de vista de como o enunciado 

deve ser olhado‖.  

O contraste entre o rosto do sujeito, sombra e fundo, gera quatro grandes unidades de 

expressão plástica que se relacionam por oposição cromática: 

a) O fundo preto-branco (neutro), nem preto nem branco; sobreposto sobre essa 

oposição está a cor da pele do sujeito, bem como a cor da sua roupa; uma cor 

branca (roupa) sobre um fundo preto; a pele de um rosado adquirindo uma 

tonalidade mais escura e os olhos como que perdendo a tonalidade. 

b) A sombra projetada de tonalidade escura;  

c) A cor do olho sobre a tonalidade escura;  

d) A posição do sujeito, seu rosto, de um arredondado pictórico. 

Ainda no plano da expressão, o efeito de luz e sombra sobre o rosto do sujeito em epígrafe 

permite visualizar uma transformação do próprio sujeito analisado. É o efeito de luz e sombra que 

confere menor ou maior idade ao sujeito. As sobrancelhas, os pelos dispostos em forma de 

semicírculos na pele da margem superior de cada órbita (supercílios), estão nessas imagens, 
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principalmente nas últimas, muito semelhantes à tonalidade e aos aspectos lineares ao tempo e ao 

que o tempo provoca na pele, no rosto, no sujeito. 

A mudança de olho aberto para olho fechado representado pela oposição aberto X fechado 

do plano da expressão faz com que a significação no plano de expressão migre da subjetividade 

para o objetividade da cena. 

No plano da expressão, o desenho dos elementos figurativos é dado pelas massas 

cromáticas que surgem de áreas claras ou escuras. Na cena em análise, o efeito de luz, rebatendo 

sobre as formas, produz os efeitos citados anteriormente: preto X branco, claro X escuro, 

aproximação X distanciamento etc . É essa luminosidade que produz o efeito de profundidade e de 

aproximação nas imagens em análise. 

Analisamos o plano de expressão através dos formantes plásticos, dos sintagmas ou 

contrastes plásticos e da montagem de níveis constituintes. A concepção de formantes e de 

contrastes plásticos advém de Jakobson (1977) que afirma que a construção dos contrastes 

plásticos é o resultado de procedimentos de seleção de elementos e sua consecutiva combinação. 

Greimas (2004) define os formantes como termos de uma mesma categoria plástica que se 

encontra em co-presença em qualquer um dos níveis do plano de expressão. Para Floch (1985), os 

formantes fazem correlação com termos do plano de conteúdo, já que eles são ―uma parte da 

cadeia da expressão correspondente a uma unidade do plano de conteúdo‖.  

Resumindo as relações do Plano do Conteúdo com o Plano da Expressão obtidas pelo 

enquadramento, temos: 

Plano da Expressão Plano de Conteúdo 

Claro X Escuro Juventude X Envelhecimento 

Fechado X Aberto Impuro X Puro  

Aproximação X Distanciamento Subjetividade X Objetividade 

Focalização X Não focalização Silêncio X Palavra/fala/comunicação 

 

Observadas as manifestações do plano de expressão homologadas com o plano de 

conteúdo temos a figura que oscila de um rosto jovial para o envelhecimento com a focalização da 

lente sobre o rosto e as cores que conferem à figura maior ou menor idade, conforme o foco de luz 
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age sobre o indivíduo. Observa-se que o que provoca essa relação não é o indivíduo, mas a luz e 

as cores utilizadas na cena. 

As relações que se estabelecem entre expressão e conteúdo são denominadas 

semissimbólicas. Essas relações semissimbólicas  se instauram entre categorias e não entre termos 

isolados. De acordo com Barros (2000, p. 34)  

o termo semissimbólico tem como referência a distinção proposta por Hjelmslev entre 

linguagem e sistema simbólico. Um sistema simbólico tem relações termo a termo entre 

os dois planos, como nos sistemas formais; uma linguagem resulta da relação entre duas 

organizações algébricas e não isomórficas. Daí o semi, acrescentado ao simbólico. 

 

Figuras e temas se articulam na produção do sentido. Do ―olho‖ aberto na poesia de 

Manoel de Barros, migra-se para o olho que se fecha no discurso audiovisual de Joel Pizzini. O 

―silêncio‖ expresso na linguagem verbal de Manoel de Barros torna-se ―fala‖ na 

―transubstanciação‖ do diretor de  Caramujo-Flor. Em Manoel de Barros o silêncio é verbal, 

enquanto em Joel Pizzini, o silêncio é visual. Essa relação semissimbólica se estende por toda a 

produção cinematográfica em que Pizzini vai recriando, (re)inaugurando o universo já inaugurado 

por Barros. 

Finalizando a cena, os olhos se fecham como exposto na última tomada, o sujeito se dirige 

ao interlocutor e pronuncia: ―Olho é uma coisa que participa o silêncio dos outros.‖, trecho do 

poema ―Apêndice‖, tirado de GLOSSÁRIO DE TRANSNOMINAÇÕES EM QUE SE 

EXPLICAM ALGUMAS DELAS (NENHUMAS) – OU MENOS publicado em Arranjos para 

Assobio e mais tarde incluso no livro Gramática Expositiva do Chão, pela Editora Civilização 

Brasileira (1999) já apresentado. No curta-metragem, o fragmento do poema de Manoel de Barros 

é declamado por Antônio Houaiss, que prefaciou a obra Gramática Expositiva do Chão. Silêncio e 

palavra se completam; Cabeludinho, com o close da câmera se fechando, declama um trecho do 

poema que segue destacado:  

 

Não tenho bens de acontecimentos. 

O que não sei fazer desconto nas palavras. 

Entesouro frases. Por exemplo: 

- Imagens são palavras que nos faltaram. 

- Poesia é a ocupação da palavra pela Imagem. 

- Poesia é a ocupação da Imagem pelo Ser. 

Ai frases de pensar! 

Pensar é uma pedreira. Estou sendo. 

Me acho em petição de lata (frase encontrada no lixo) 
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Concluindo: há pessoas que se compõem de atos, ruídos, retratos. 

Outras de palavras. 

Poetas e tontos se compõem com palavras. 

[...] 

Apêndice: 

Olho é uma coisa que participa o silêncio dos outros 
Coisa é uma pessoa que termina como sílaba 

O chão é um ensino. 

 

O subtítulo reúne poemas que tentam esclarecer os significados de alguns  termos eleitos 

pelo poeta. Em Glossário de transnominações em que não se explicam algumas delas (nenhumas) 

– ou menos, Manoel de Barros define as palavras: poesia, s.f, poeta s.m e f, boca s.m, sol s.m, 

árvore s.f seguidas de um ―Apêndice‖. Em seguida estão ―Exercícios cadoveos‖ e ―Exercícios 

adjetivos‖, e, por fim, o capítulo que dá título ao livro ―Arranjos para assobio‖, que se compõe de 

palavras em estado de dicionário. 

Manoel de Barros oferta o material poético para a transubstanciação de Joel Pizzini 

assinalando que ―Imagens são palavras que nos faltaram‖, criando um efeito de sentido de que as 

lentes do diretor complementam, traduzem as imagens do verbo manoelino. Palavra e imagem se 

mesclam numa fusão única e singular conferindo o extrato poético de Caramujo-Flor e, acrescenta 

Manoel de Barros: ―O que não sei fazer desconto nas palavras‖. Enquanto Manoel trabalha o 

verbo, Pizzini constrói a imagem, o visual. De acordo com Marinho (2003, p. 85): ―[...] em Pizzini 

e em Barros, as ideias [...] se atraem e se agrupam, chegando mesmo a se fundirem‖. Caramujo-

Flor constitui, de certa forma, na visualidade da obra de Barros, o que corrobora com a visão de 

Manoel de Barros no poema em epígrafe quando alerta que ―Poesia é ocupação da Imagem pelo 

Ser‖, concluindo que ―Há pessoas que se compõem de atos, ruídos, retratos./Outras de 

palavras./Poetas e tontos se compõem com palavras‖. Poesia é criar imagens, visualidade; o 

trabalho do poeta é criar, inaugurar esse universo discursivo; o cineasta se compõe de ―atos, ruídos 

e retratos‖. O trabalho do cineasta é transformar o verbo em imagens; transformar um discurso em 

outro discurso, ir da verbalização para a imagem. 

 Conforme analisado anteriormente, a categoria do plano de conteúdo jovem/adulto 

corresponde,  no plano da expressão à afirmação; as categorias velho/idoso correspondem à 

negação. No plano de conteúdo temos um sujeito em condição de igualdade com seu lugar de 

origem, um sujeito que se desenvolve numa relação de igualdade com seu lugar de origem e que 

com o qual se identifica. Ainda no plano de conteúdo podemos ler como o amadurecimento, o 

tomar posse dessa relação de identidade, de pertencimento, tendo em vista que o sujeito ali nasceu 
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e construiu suas raízes; se diferencia do outro, constrói sua alteridade. Essa categoria demonstra 

uma relação de significação entre a expressão e o conteúdo 

 As figuras, a posição da câmera, o enquadramento e o primeiro plano faz emergir o tema 

do envelhecimento e da ação do tempo nos homens. 

 A cena do olho ora analisada assim como o extrato verbal, a matéria verbal da cena possui 

Plano de Expressão e Plano de Conteúdo. Sendo o caramujo um animal silencioso, que age no 

silêncio, a própria confecção de Caramujo-Flor é baseada no silêncio quebrado apenas pela poesia 

de Manoel de Barros ou por sons da natureza. Segundo Marinho (2003, p. 88): ―Em Pizzini, o 

silêncio, como uma moldura, é explorada da mesma forma que a tela escura [...]‖ do filme como 

significante enquanto que o olho é o que tudo observa e retém enquanto imagem, significado. 

Como vimos anteriormente, aqui também, na confecção de Caramujo-Flor, a cena do olho é 

retomada e ressignificada. O olho que antes via agora não vê mais, posto que se fechara. 

 Nas imagens em análise a câmera móvel (travelling) desliza, aproxima e distancia focos e 

imagens (por meio do zoom), aguçando a curiosidade do espectador, uma vez que, segundo 

Monier (1980, p. 39): ―o travelling é uma maneira de se identificar o olhar do observador com a 

própria mobilidade do que é visto [...] a câmera se aproximará furtivamente do que há a filmar‖, 

valorizando ou destacando ao ―mostrar um detalhe característico [...]‖ do objeto filmado, no caso, 

o olho. 

Caramujo-Flor é uma ―armação de objetos lúdicos com emprego de palavras, cores, 

imagens e sons‖, conforme descreve o próprio cineasta (In: CAETANO, 2005, p. 307).  

Pizzini cria sistemas simbólicos e semissimbólicos que não são os de Manoel de Barros. 

Manoel de Barros não trata sobre a velhice, a ação do tempo sobre o(s) sujeito(s) enquanto que 

Pizzini trabalha sobre essa temática. Manoel de Barros transita  do texto verbal para o texto visual 

tendo como produtor o cineasta Joel Pizzini num trabalho de integração e não exclusão do 

discurso do outro. A obra de Joel Pizzini não deve ser entendida no sentido de reprodução, mas no 

sentido de criação, transubstanciação, pois o cineasta é aqui o instaurador de realidades possíveis; 

por meio da imagem poética Pizzini procura instituir novas realidades, novos olhares. Pizzini não 

usa a técnica da substituição de figuras, de símbolos ou de semissimbolos, mas presentifica, torna 

presente os símbolos criados por Manoel de Barros. Joel Pizzini declara ser ―antes de tudo um 

pesquisador de imagens, atento aos avanços de nosso tempo e antenado com os novos recursos e 

tecnologias disponíveis‖ (apud CAETANO, 2005, p. 307). Para Pizzini, não basta apenas nomear 

e descrever o objeto artístico de Barros; para o cineasta, a poesia de Barros é a sua ―matéria de 

poesia‖ no processo de transubstanciação. 
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4.6.1 Projeções do Tempo 

A construção do tempo na organização do discurso audiovisual tem várias facetas. O 

cinema não tem a propriedade de restituir o tempo presente quase que simultaneamente ao 

que está acontecendo em função da sua edição que implica em cortes, diferentemente da 

televisão, em função da transmissão ao vivo, do tempo real, ou seja, o tempo da emissão 

praticamente simultâneo ao tempo da recepção. 

Na mensagem gravada ou editada, como no caso do audiovisual, a noção de tempo é 

construída de forma a representar o próprio tempo, daí encontrarmos o tempo presente, o 

tempo passado e o tempo futuro. A questão das marcas da temporalidade na sintaxe do 

discurso audiovisual  tem origem na concepção de montagem do cinema tradicional, 

principalmente o americano, em que a sequência dos planos é feita de modo a minimizar a 

percepção dos cortes, criando no espectador a sensação de harmonia e continuidade num fluir 

temporal contínuo. 

Em Caramujo-Flor as marcas do tempo aparecem no discurso verbal como  no texto 

interpretado pelos atores, e no discurso não-verbal evidenciado pela luminosidade dos 

ambientes, no enquadramento, ou nas ações das personagens que denotam o fluir do tempo. 

Como Caramujo-Flor, em sua temática, reflete  o cotidiano, como estratégia para obter esse 

efeito de sentido, o tempo presente representado na trama procura aproximar-se do tempo 

vivido pelo enunciatário.  Assim, tanto no discurso verbal quanto no discurso não-verbal 

observamos que as cenas transcorrem num tempo presente. As marcas desse tempo podem ser 

lidas em praticamente todas as cenas, conforme a descrição das cenas apresentadas 

anteriormente, no capítulo I. 

O fato de todas as cenas se passarem no mesmo período de tempo cria para o 

enunciatário a ilusão de um outro tempo diferente do tempo presente, passado ou futuro. Um 

enunciado que traz um mesmo tempo em espaços diferentes cria o efeito de simultaneidade 

temporal. Ao mesmo tempo, Andarilho  cruza uma praia, Cabeludinho senta numa pedra em 

frente a praia, ou dentro de um trem de ferro rumo ao Pantanal, outros personagens também – 

verbal ou não-verbalmente – agem no tempo presente. Essa forma de discursivizar o tempo é 

característico do discurso audiovisual e auxilia a expansão da trama que se prolonga por todo 

o curta.  

Segundo Fiorin (2002, p. 45), a instalação do simulacro do tempo constrói um efeito 

de subjetividade. As elipses temporais, o tempo estendido (com a utilização da câmera lenta 

para enfatizar a dramaticidade da cena) os flash backs, são recursos clássicos de representação 

temporal, e também estão presentes no discurso audiovisual. O recurso mais utilizado, no 
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entanto,  é o da representação do tempo presente com o efeito de simultaneidade. Assim, 

tomando o tempo real como referência, fica mais fácil para o enunciador expandir a narrativa 

ao mesmo tempo que se torna menos perceptível ao enunciatário a duratividade, muitas vezes 

excessiva, das mudanças de estados. 

 

 

4.6.2 Projeções do Espaço 

A sintaxe do discurso projeta no enunciado um espaço enunciativo, instância do aqui, 

lugar do eu e um espaço enuncivo, o lá onde está a terceira pessoa. No curta-metragem 

impera sempre o espaço enunciativo do eu, aqui e agora. Os programas narrativos dos 

sujeitos transcorrem mais em espaços externos caracterizando o espaço das personagens ou de 

suas ações. Assim, temos sempre uma paisagem da cidade ou o Pantanal; sempre as águas do 

mar, ou as águas do Pantanal; sempre o concreto da civilização, da cultura, ou o chão do 

Pantanal; sempre o homem na natureza ou na cultura, ou os animais, os pequenos seres da 

natureza.  A reiteração espacial do ambiente natural ou cultural funciona como um elemento 

de identificação dos actantes – Andarilho ou Cabeludinho - em seu contexto social e constitui-

se também em um elemento de simulação da cotidianidade dando o efeito de sentido de vida 

real,  já que a dinâmica do dia-a-dia impõe uma realidade espacial – cidade/campo - que leva 

as personagens a transitarem nos mesmos ambientes. A questão espacial é reveladora dos 

propósitos da permanência dos actantes neste ou naquele lugar.  

De acordo com Fiorin (2002, p. 42):  

 

Como a pessoa enuncia num dado espaço e num determinado tempo, todo espaço e 

todo tempo organizam-se em todo do ‗sujeito‘, tomado como ponto de referência. 

Assim, espaço e tempo estão na dependência do eu, que neles se enuncia. O aqui é o 

espaço do eu e o presente é o tempo em que coincidem o momento do evento 

descrito e o ato de enunciação que o descreve.  

 

 

4.6.3 Projeção de Pessoa 

Segundo Barros (2000, p. 19), ―os efeitos de subjetividade e objetividade dos discursos 

decorrem de modos diversos pelos quais a instância da enunciação projeta e produz seu texto-

enunciado‖. As estratégias para esses efeitos de sentido são de escolhas de categorias enunciativas 

de pessoa, tempo e de espaço contidos nos enunciados que podem ser: os projetados em primeira 

(e segunda) pessoa, no tempo do agora e no espaço do aqui  e que produzem um efeito de sentido 

de aproximação da enunciação e de relação dialógica entre sujeitos e são predominantemente 
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sensoriais e emocionais e por isso caracterizam uma enunciação enunciada; os projetados em 

terceira pessoa, no tempo do então e no espaço do lá e que constroem efeitos de distanciamento da 

enunciação produzindo a objetividade e são, predominantemente, racionais e intelectuais 

caracterizando-se como um enunciados enunciados. 

 Para Barros (2000), os mecanismos de projeção da enunciação são bastante utilizados 

para o obtenção de efeitos de aproximação ou de distanciamento do sujeito. Os efeitos de 

enunciação nada mais são que efeitos, obtidos por meio de procedimentos diversos. A 

enunciação conserva-se sempre pressuposta, nunca é manifestada no texto em que se projeta 

de diferentes formas e diferentes fins. 

 

 

4.6.4 Projeções Actoriais 

As projeções actoriais podem ser identificadas no entrecruzamento de vozes presentes 

num discurso. Sendo tais projeções muitas vezes o resultado da relação tema/figura, e 

observando os componentes sintáticos no plano do discurso do curta-metragem, podemos 

dizer que a actorialização é predominantemente humanizada, não deixando muito espaço para 

outras formas de projeções actanciais. Conforme Fiorin (2002, p. 42), a enunciação permite 

que todo ser, num processo de personificação, torne-se enunciador e instaure como 

enunciatário, bastando para isso que se dirija a ele, qualquer outro ser, concreto ou abstrato, 

presente ou ausente, existente ou inexistente. 

No Dicionário de Semiótica, Courtés & Greimas (1979, p. 14) afirmam que: 

 

O que caracteriza o procedimento de actorialização é o fato de visar a instituir os 

atores do discurso pela reunião dos diferentes elementos dos componentes 

semântico e sintáxico. Esses dois componentes, sintático e semântico, podem ser 

analisados separadamente e, como desenvolvem, no plano discursivo, seus percursos 

(actancial e temático) de modo autônomo, a reunião termo a termo de pelo menos 

um papel actancial, com pelo menos um papel temático, constitui os atores que se 

dotam, desse modo e ao mesmo tempo, de um modus operandi e de um modus 

essendi.  

 

 

Em Caramujo-Flor, os actantes mais evidentes são os atores que interpretam 

personagens e que exercem papéis actanciais no interior da narrativa, no caso, Andarilho e 

Cabeludinho. No entanto, as formas de antropomorfização actancial podem ser mais 

abrangentes e menos explícitas diante dos recursos técnicos utilizados na construção do 

discurso audiovisual de Joel Pizzini. Papéis actanciais podem ser desempenhados pela voz de 

um narrador ‗in off‘ (recurso sonoro), pelos créditos de abertura e encerramento de um 
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programa (recurso visual/verbal),  pela sugestão da presença de um personagem com a 

utilização do plano denominado câmera subjetiva (recurso técnico). Tais procedimentos 

discursivos remetem à ideia  da presença humana. 

Já os recursos técnicos normalmente utilizados para criar efeitos estéticos ou efeitos de 

sentido, são menos perceptíveis, uma vez que formam o próprio código do discurso 

audiovisual. Identificar uma função actancial na utilização de um recurso técnico exige do 

enunciatário uma competência ponderável na descodificação do discurso. Mas recursos como 

a sépia, a solarização, a câmera lenta, o travelling, o enquadramento e a montagem 

comunicam de tal forma que, em determinadas circunstâncias, não são simples recursos 

técnicos utilizados para criar efeitos de sentido. Mais do que isso, cumprem eles mesmos uma 

função actancial determinante 

 

 

4.6.5 A técnica cinematográfica do enquadramento em Caramujo-Flor 

O olhar 

Ele era um andarilho. 

Ele tinha um olhar cheio de sol 

de águas 

de árvores 

de aves. 

Ao passar pela Aldeia 

Ele sempre me pareceu a liberdade em trapos. 

O silêncio honrava a sua vida. 

 (BARROS, 2004) 

 

Dependendo da posição da câmera, do enquadramento, obtém-se diferentes efeitos de 

sentido, conforme discutido anteriormente. O enquadramento tem a ver com as categorias 

enunciativas de espaço, tempo, atores produzindo efeitos de objetividade ou subjetividade. 

Conforme Greimas & Courtés (1979, p. 127), o conjunto de procedimentos destinados a 

constituir o discurso como um espaço e um tempo povoados de atores diferentes do 

enunciador constitui a competência discursiva em sentido estrito.  

O efeito de subjetividade acontece quando a câmera assume um dos personagens, 

passando a comportar-se segundo seu ponto e vista e seus movimentos. No começo do plano, 

vemos apenas o personagem. Geralmente, a câmera faz um travelling à frente, aproximando-
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se dele. O personagem olha para a câmera, sendo focado por ela. O tipo de plano resultante do 

uso de câmera subjetiva é chamado de Ponto de Vista. 

A noção de enquadramento é a mais importante da linguagem cinematográfica. 

Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em cada momento de sua realização. Enquadrar 

também é determinar o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado 

pelo filme.  

O enquadramento depende de três elementos: o plano, a altura do ângulo e o lado do 

ângulo. Plano é uma das palavras mais comuns e mais escorregadias do cinema. Além de ser 

uma noção da estrutura do filme, ele também é o principal componente do enquadramento. 

Basicamente, poderíamos dizer que escolher o plano é determinar qual é distância entre a 

câmera e o objeto que está sendo filmado, levando em consideração o tipo de lente que está 

sendo usado. 

Pizzini se utiliza de alguns procedimentos para produzir efeitos de sentido e dentre 

esses procedimentos está a técnica do enquadramento. Através desta técnica, o cineasta insere 

seu discurso no espaço e no tempo conferindo ora a objetividade, ora a subjetividade com a 

aproximação ou o distanciamento da câmera. 

No enquadramento abaixo, além de vermos as imagens, temos também o sentido da 

nossa posição em relação a ela, isto é, o sentido da nossa posição em relação ao objeto 

filmado, conforme se pode visualizar nas imagens abaixo em que em 1 o enquadramento se dá 

do objeto escada rolante; em 2 o enquadramento já se desloca para o corpo do sujeito na porta 

do metrô e em 3 o enquadramento sintetiza toda a cena destacando a fisionomia do ator. O 

enquadramento aqui produz, além dos efeitos de objetividade e de distanciamento da 

enunciação, próprios do uso da terceira pessoa, o efeito de sentido de identificação com o 

destinatário, de alargamento da distância entre a personagem e o destinatário posto que ambos 

– enunciador e enunciatário – apresentam-se como sujeitos que sentem e buscam o mesmo 

objeto: uma identidade.  

Ambos os procedimentos, de objetividade ou de subjetividade, são escolhas, são 

opções do cineasta para adquirir efeitos através do enquadramento. 
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Figura 28 –  Enquadramento I 

Em Caramujo-Flor cada quadro elaborado por Pizzini corresponde a um 

enquadramento e a expressão advinda disso implica sempre uma visão de mundo tendo em 

vista o ângulo visual desse enquadramento realizado pelo cineasta: todo recorte é ideológico, 

todo recorte é subjetivo. Cada figura registrada por Pizzini – a gestualidade do corpo, da 

roupa e do rosto, a iluminação, a silhueta do corpo sobre a escada rolante, o caminhar de 

Andarilho na direção do metrô conferem uma subjetividade conquistada através do 

enquadramento.  

Por meio do enquadramento, a imagem é localizada no espaço; mas por meio do 

enquadramento também o espaço se pode refletir na imagem. Nos primeiros planos o 

ambiente não se vê, mas a imagem da personagem reverbera na imagem agigantada. O 

primeiro plano absorve em si as luzes e as sombras do espaço. Nas imagens a seguir pode-se 

observar em 1 a imagem localizada em todo o espaço pela técnica do enquadramento em 

primeiro plano, em que a figura do jacaré absorve as luzes e sombras do espaço. Em 2 o 

enquadramento faz com o espaço reflita na imagem fazendo irradiar o efeito das luzes e 

sombras no espaço das catracas da estação do metrô, conferindo um tom metálico em 

contraste com o escuro do chão. Os dois tipos de enquadramento – em primeiro plano e em 

plano médio – como elementos da sintaxe discursiva, são utilizados pelo cineasta para a 

construção de efeitos de sentido no curta-metragem. 
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Figura 29 –  Enquadramento II 

 

Os sentidos por nós apreendidos diante de um texto audiovisual é reproduzido pela 

câmera cinematográfica mediante o enquadramento. Para Balazs (1958), o olhar do artista 

colhe o sentido das coisas e a imagem, no enquadramento, adquire significado. É o 

enquadramento que dá à cena ou a um ambiente a composição e que nos dá a impressão de 

ver o mundo como pela primeira vez. 

Cada imagem criada pelo enquadramento pode ser subjetiva ou objetiva e o conteúdo 

subjetivo ou objetivo do enquadramento é persuasivo. O enquadramento pode acentuar o 

próprio conteúdo, mas não substituí-lo. O estilo da imagem é dado pelo enquadramento; é, 

portanto, a câmera cinematográfica que produz o estilo do filme.  

Os efeitos de sentido não são dados apenas através do enquadramento. Há outras 

escolhas, outras opções das quais Pizzini lança mão na produção de Caramujo-Flor. Nas 

imagens a seguir podemos visualizar também o efeito dessa subjetividade e a persuasão 

através da escolha de algumas figuras bastante representativas em que em 1 temos um orifício 

na parede da Gruta Azul simulando um corpo de mulher, em 2 um corpo masculino se 

aproxima do orifício na parede da gruta simulando um coito e em 3 o cupim simula um pênis. 

Aqui nesta cena o estilo da imagens utilizadas acentua o próprio conteúdo, porém, não é o 

enquadramento que confere o sentido, mas o conjunto de imagens em uma mesma cena. 
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Figura 30 –  Enquadramento III 

Na imagem analisada anteriormente temos a Gruta Azul, considerada um lugar 

símbolo do Pantanal. É o local mais visitado no município de Bonito, no Pantanal sul-mato-

grossense e sua presença na leitura de Joel Pizzini recupera os temas do Espaço, do Tempo e 

do Ser. Neste enquadramento, o cineasta, com sua câmera, trabalha da imagem ao sentimento 

e do sentimento à ideia sem correr o risco de cair no puro simbolismo. Pizzini consegue, 

através da técnica do enquadramento, captar o próprio ato de pensar e  encontra na obra do 

poeta Manoel de barros um depósito de imagens e sabe que sua imaginação de cineasta-poeta 

tem que fluir, interferir, transubstanciar essas imagens (re)criando, (re)apresentando um novo 

conteúdo de acordo com a apreensão dos seus sentidos cujas imagens ultrapassam a realidade, 

celebram a realidade. 

Esses traços ou semas se repetem no discurso de Caramujo-Flor e se tornam coerentes 

semanticamente, o que nos permite organizá-los sob o tema da Cultura versus Natureza; 

Juventude versus Velhice; Rural versus Urbano; o tema dos pequenos animais, da terra, das 

origens. Os temas que emergem das figuras na obra de Manoel de Barros e das leituras 

efetuadas por outro críticos  são os mesmos que Joel Pizzini faz aflorar em sua leitura. 

O discurso da memória se faz presente em toda a obra de Manoel de Barros, 

conferindo sensorialidade e emotividade, sendo recuperadas pela leitura de Joel Pizzini 

através do enquadramento geralmente em primeiro plano. 

Na leitura de Manoel de Barros realizada por Pizzini não têm importância as figuras 

isoladas ou as imagens isoladas, mas o todo que resulta da montagem. Há uma coerência 

semântica, traços comuns na sobreposição de figuras e temas realizada pela leitura de Pizzini 

que constitui em uma composição temporal e espacial da matéria verbal de Manoel de Barros.  
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Figura 31 – Os Peões 

 

4.7 Semântica Discursiva 

            De acordo com Barros (2000, p. 68), ―os valores assumidos pelo sujeito da narrativa 

são, no nível do discurso, disseminados sob a forma de percursos temáticos e recebem 

investimentos figurativos‖ e a semântica discursiva ocupa-se justamente de investigar como 

ocorre o processo de tematização e figurativização. A utilização desses recursos é tarefa do 

sujeito da enunciação que, durante o texto, mantém a coerência discursiva por meio ―pistas‖ 

deixadas. A recorrência dessas pistas são chamadas de isotopias e podem ocorrer tanto no 

percurso temático, quanto no figurativo. Retomando ao curta em estudo, pode-se dizer que há 

a ocorrência de vários temas: da infância, das origens, do andarilho, da ―inutilidade‖, do 

primitivismo  e para cada um deles há o processo de figurativização, pois, sendo um recurso 

enunciativo, as figuras constroem a verdade do discurso ou o fazer verdadeiro do texto que só 

será possível pelo estabelecimento de um contrato fiduciário que comporte elementos 

contextuais e sócio históricos dos sujeitos da enunciação. Para Barros (2000, p.72): ―na 

iconização [...] o enunciador utiliza as figuras do discurso para levar o enunciatário a 

reconhecer as imagens do mundo e, a partir daí, a acreditar na verdade do discurso‖. No curta-

metragem Caramujo-Flor, podemos apontar alguns temas e figuras que podem levar o 

enunciatário a acreditar na verdade do enunciador. 

 

 

4.7.1 A Tematização 

 Segundo Barros (2000, p. 68), ―tematizar um discurso é formular os valores de modo 

abstrato e organizá-los em percursos [...] os percursos são constituídos pela recorrência de 

traços semânticos ou semas, concebidos abstratamente‖.  
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 Os percursos temáticos resultam da formulação abstrata dos valores narrativos em que 

sujeitos narrativos se convertem em atores que cumprem papeis temáticos. ―No ator, juntam-

se elementos da sintaxe narrativa (um papel actancial, ao menos) e da sintaxe discursiva 

(projeção de um ―eu‖ ou de um ―ele‖, por exemplo‖ (BARROS, 2000, p. 70). 

 De acordo com Barros (2000),  nos discursos temáticos enfatizam-se os efeitos de 

enunciação, isto é, de aproximação subjetiva ou de distanciamento objetivo da enunciação, 

em detrimento dos efeitos de realidade, que dependem mais fortemente dos procedimentos de 

figurativização. 

 Os temas são concebidos abstratamente e se apresentam como semas, traços 

semânticos que recobrem todo o texto; a reiteração dos temas e a recorrência das figuras no 

discurso chama-se isotopia, responsável por assegurar a ideia de recorrência, a linha 

sintagmática do discurso e sua coerência semântica. Essa isotopia pode ser de duas formas: 

Isotopia temática adquirida pela repetição de unidades semânticas abstratas, em um mesmo 

percurso temátio; Isotopia Figurativa que se dá pela redundância de traços figurativos, pela 

associação de figuras aparentadas.  

 A coerência do discurso é assegurada pelas isotopias temáticas e figurativas em que os 

percursos figurativos recobrem percursos temáticos. A análise dessas isotopias é feita pelo 

exame dos traços semânticos, abstratos e figurativos que se repetem no discurso e também  

por meio de outros procedimentos como a determinação dos conectores de isotopias (palavras 

ou sintagmas que podem ser lidos sem dificuldade e fazem a passagem de uma leitura a outra) 

e das relações intertextuais. 

 Conforme Barros (2000, p. 77): ―A coerência narrativa localiza-se no nível das 

estruturas narrativas; a coerência argumentativa e a coerência das isotopias, no nível das 

estruturas discursivas. Finalmente, a coesão interfrásica coloca-se fora do percurso gerativo 

do sentido, no nível das estruturas textuais‖. Esses procedimentos combinam-se e 

complementam-se para tornar o texto coerente. 

Na imagem analisada anteriormente temos a Gruta Azul. A Gruta Azul é considerada 

um lugar símbolo do Pantanal. É o local mais visitado no município de Bonito, no Pantanal 

sul-mato-grossense e sua presença na leitura de Joel Pizzini recupera os temas do Espaço, do 

Tempo e do Ser. Neste enquadramento o cineasta, com sua câmera, trabalha da imagem ao 

sentimento e do sentimento à ideia sem correr o risco de cair no puro simbolismo. Pizzini 

consegue, através da técnica do enquadramento, captar o próprio ato de pensar e  encontra na 

obra do poeta Manoel de barros um depósito de imagens e sabe que sua imaginação de 

cineasta-poeta tem que fluir, interferir, reler essas imagens (re)criando, (re)apresentando um 
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novo conteúdo de acordo com a apreensão dos seus sentidos cujas imagens ultrapassam a 

realidade, celebram a realidade. 

As figuras – traços ou semas - relacionadas nos capítulos anteriores, dentre elas, as 

figuras: da criação/realidade, da natureza, das origens, da infância, da razão/emoção, do 

‗criançamento‘, do próprio silêncio, do ―inutensílio‖, da ―desutilidade‖, das miudezas das 

coisas e dos seres, do arcaico, do moderno, do pequeno universo, do ―traste‖, do 

―desimportante‖, das coisas menores, da indigência, do andarilho, do primitivo, do duplo, do 

tímido estão presentes no projeto leitural de Joel Pizzini.  

 Nos tópicos seguintes analisamos outras figuras e temas contidos na narrativa de 

Caramujo-Flor. 

 

 

4.7.2 As Figuras do Discurso 

Ele mesmo inventava as suas tintas. Trazia 

dos matos caldos de lagarta (era seu verde), 

servia de casca de angico (era seu vermelho), 

polpa de jatobá (era seu amarelo). Não sei 

como ele dava liga nos seus pigmentos. Talvez 

usasse pocas de piranhas, derretidas. Pintava 

sobre sacos de aniagem. Um dia me mostrou 

um ancião de cara verde, que acabara de 

pintar. Eu lhe disse: “Mas, Rômulo, o verde 

não é a cor da esperança, da juventude?” 

Respondeu que para ele era a cor da 

melancolia. Que os anciãos têm saudades dos 

verdes anos. E acrescentou: a minha cor é 

psíquica e as minhas formas são 

incorporantes; eu sempre estou nelas com os 

meus antepassados. (BARROS,  2010) 
 

 

Através do procedimento de figurativização, figuras do conteúdo recobrem os 

percursos temáticos abstratos e atribuem-lhes traços de revestimento sensorial; a 

figurativização concretiza e dá sensorialidade aos temas. Para Barros (2000),  o enunciador 

utiliza as figuras do discurso para levar o enunciatário a reconhecer ―imagens do mundo‖ e, a 

partir daí, a acreditar na ―verdade‖ do discurso; o enunciatário crê ou  não no discurso graças 

ao reconhecimento de figuras do mundo a partir de um contrato de veridicção entre ambos – 

enunciador e enunciatário – que regulamenta o reconhecimento das figuras. 
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Nos segmentos da tomada de cenas a seguir analisaremos algumas figuras que se 

repetem e que recobrem os temas principais já abordados nesta pesquisa. 

 Algumas figuras merecem uma atenção especial a começar pela luz que, relacionada 

com a obscuridade, simboliza os valores complementares ou alternantes de uma evolução.  

 

 

Figura 32 - Luz 

 

Sendo a luz entendida em nossa cultura como conhecimento, a iluminação figurativiza 

também a vida, a salvação, a felicidade. Aplicado ao nosso objeto de análise, no caso a 

tomada de cenas, a proposta é ordenar, iluminar, voltar à consciência, dando um ―retorno à 

origem‖, tendo o Pantanal como metáfora desse lugar  buscado, desse lugar onírico. 

Se atentarmos para a leitura cronológica da obra de Manoel de Barros vamos perceber 

que desde 1937, quando da publicação de Poemas Concebidos sem Pecado,  o poeta já busca 

esse lugar primeiro, esse lugar iniciático como declarado em entrevista à revista Caros 

Amigos (Dezembro/2006) aos jornalistas Bosco Martins e Douglas Diegues intitulada Tres 

momentos de um Gênio: ―Tenho em mim um sentimento de aldeia e dos primórdios. Eu não 

caminho para o fim, eu caminho para as origens. Não sei se isso é um gosto literário ou coisa 

genética. Procurei sempre chegar ao criançamento das palavras‖.  

O percurso figurativo da luz na leitura de Joel Pizzini recobre o percurso temático da 

obra de Barros na leitura feita pelo próprio poeta e na leitura de outros críticos sobre a sua 

obra. Pizzini faz emergir da obra de Barros os temas da cultura (cidade) em oposição à 

natureza (Pantanal).  

Essa figura do discurso manoelino – a luz - presente na leitura de Joel Pizzini está 

ligada ao tempo (da infância), ao espaço (o Pantanal) e pessoa (do próprio Manoel de Barros). 

Se na obra do poeta a luz figurativiza a infância, o Pantanal ou o próprio poeta, na leitura de 

Pizzini ela é tema da consciência de si,  de ser e estar no mundo, da alteridade, mas também 
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da identidade posto que Cabeludinho é o menino que sai do mato, do Pantanal e se encontra 

aqui na cidade grande. 

 O chapéu também é um elemento bastante significativo semioticamente 

figurativizando o tema da identificação do ator.  

 

 

Figura 33 – O chapéu 

Na obra de Manoel de Barros, o chapéu está ligado ao espaço (o Pantanal) 

caracterizando o ambiente rural, a natureza, o campo, a roça, e também a pessoa, posto ser um 

elemento que marca a identidade do sujeito; Cabeludinho é o alter ego de Manoel de Barros, o 

corpo poético na narrativa fílmica; ao mesmo tempo, é aquele que busca uma identidade. É o 

menino que sai do campo, da natureza, do Pantanal e vai para a cultura, a cidade levando 

consigo traços de sua identidade caipira representado pelo chapéu, o ser.  O ato de passar pelo 

sujeito de viola e tirar o chapéu representa um ato de respeito pelo outro, pelo seu 

conterrâneo, ter uma outra visão do mundo, aceitar o outro, o diferente. Não o estrangeiro, 

mas o igual, a identidade, o outro pantaneiro com quem se encontra e se identifica. Joel 

Pizzini recupera aí através da figura do chapéu o tema da origem, da natureza e também do 

rural. 

O sujeito com sua viola possui o poncho. O poncho é outra figura que recobre o 

universo pantaneiro, a cultura sul-mato-grossense. 

 

Figura 34 – O Poncho 
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As vestes nos conferem individualidade, manifesta um pertencer; as vestes não são um 

atributo exterior, alheio à natureza daquele que a usa; pelo contrário, expressa a sua realidade 

essencial e fundamental; a roupa é a figura do próprio ser do homem, é um dos primeiros 

indícios de uma consciência de si mesmo, é reveladora de certos aspectos de personalidade, 

de identidade, de associação a um grupo, do sentimento de pertença. Por meio da figura do 

poncho, Pizzini recupera aqui os temas do espaço (o Pantanal, a cultura sul-mato-grossense) e 

de pessoa (a individualidade e a personalidade e, ao mesmo tempo, a identidade). 

 Observa-se que o poncho do sujeito possui uma identidade, uma associação a um 

grupo, um sentimento de pertença e que não é aleatória o seu uso no discurso audiovisual. O 

Poncho, vestimenta usada pelo violeiro, é confeccionada em tecido pesado e espesso, usado 

em dias de frio intenso. É também um excelente abrigo para o vento e para a chuva (quando 

impermeabilizado). Possui abertura frontal e outras duas pequenas aberturas laterais para os 

braços e as mãos; é uma vestimenta de origem paraguaia e que foi incorporado à cultura sul-

mato-grossense, tendo em vista as influências culturais daquele território quando do processo 

de colonização dessas terras. Constitui-se, assim, num elemento identitário do homem 

pantaneiro e significa muito no discurso audiovisual em análise, tendo em vista o epíteto de 

―Terra da Garoa‖, de clima instável, que é a capital paulista e a saída do sujeito do Pantanal 

para esse lugar de clima instável ―frio‖ e ―chuvoso‖.  O poncho, como vestimenta identitária, 

está ligado ao espaço (cultura sul-mato-grossense, ao Pantanal) e também à pessoa, ao ser. 

 As figuras do chapéu e do poncho estão bastante ligadas à questão da identidade sul-

mato-grossense, da identificação do outro e, por extensão, ao tema da natureza, do rural, 

tendo o Pantanal como centro. 

 A viola ou violão é um símbolo bastante característico também da cultura sul-mato-

grossense, provavelmente introduzida nesta cultura por influência paraguaia. 

 

 

Figura 35 – A viola 
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Nos segmentos em análise temos um sujeito tocando uma viola num ritmo de 

Guarânia, um gênero musical surgido no Paraguai, em 1925, pelas mãos de José Asunción 

Flores; uma música de origem paraguaia. Acredita-se que a guarânia tenha sido introduzida 

no Brasil pelos próprios paraguaios, especialmente na divisa com o Mato Grosso do Sul.  A 

Guarânia é um gênero musical em andamento lento, geralmente em tom menor. A partir da 

década de 1940 tornou-se um dos gêneros mais utilizados pelos compositores da música 

regional na região do Pantanal. A viola tem lugar cativo nos terreiros, no acompanhamento 

das tropas, nas festividades, etc e está totalmente integrada à cultura pantaneira. As categorias 

de Espaço e Pessoa são recuperadas aqui através da figura do violão na leitura de Joel Pizzini. 

O Espaço (cultura sul-mato-grossense, o Pantanal) e a Pessoa (identidade) da obra de Manoel 

de Barros são revistos por Pizzini. 

 Outras figuras recobrindo os temas da origem pantaneira também merecem destaque 

na composição fílmica de Joel Pizzini.  

 A arara é também é uma ave característica do Pantanal. 

 

 

Figura 36 – A Arara 

 

 Não é aleatório o uso da arara no discurso audiovisual de Joel Pizzini especialmente 

quando se trata de uma ―transubstanciação‖ da obra de Manoel de Barros: ―Um homem que 

estudava formigas e tendia para pedras [...]‖, conforme a própria cena do curta-metragem o 

descreve: a cantora Tetê Espíndola declama o verso do poeta denominado ―Sabiá com 

Trevas‖ em conversa com uma arara. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guar%C3%A2nia


164 
 

 Uma outra figura bastante significativa utilizada no discurso de Joel Pizzini é o 

estilingue.. 

 

 

Figura 37 – O Estilingue 

 

 Conforme o Dicionário Criativo
13

: ―(es.ti.lin.gue) s.m. (substantivo masculino) 1. 

Brinquedo infantil que consiste numa forquilha de madeira que prende dois elásticos unidos 

por um pedaço de couro em que se colocam pequenas pedras para serem atiradas; atiradeira, 

bodoque‖. É conhecido por diversos nomes, entre eles atiradeira, bodoque, baladeira, cetra ou 

setra. O bodoque, ou badogue, é um atirador de projetil em formato de arco, similar ao arco de 

flecha. Na figura do estilingue o cineasta recupera os temas do Tempo (Infância, origens) e do 

Espaço manoelino (Pantanal). 

 Utilizado em Caramujo-Flor, na cena em que aparece o estilingue, tem-se ao fundo 

as paisagens do cerrado e a personagem numa viagem de trem portando um livro de 

Guimarães Rosa e o estilingue no pescoço. A personagem, da janela do trem, dá uma 

estilingada e a câmera acompanha o voo da pedra que se confunde com a viagem de trem, até 

chegar ao Pantanal. Do bolso da personagem um passarinho ganha o ar. 

 Em Pizzini, as imagens contidas na poesia de Manoel de Barros são figurativizadas e 

tematizadas, tornando-se visíveis no discurso audiovisual de Pizzini. Os pequeníssimos 

detalhes que compõem a cena da viagem de trem levam a um lugar desconhecido até então 

para o telespectador. Mas, no quadro, surgem várias imagens que ajudam a compor uma 

trajetória e em todas as imagens há a mesma tensão. O crescendo da cena se dá não apenas 

pela viagem de trem ou a paisagem do cerrado, mas por todos os elementos que a compõem: o 

―Trem do Pantanal‖, o estilingue, o pássaro, o olhar pela janela do trem, a pedra atirada, o voo 

da pedra, o voo do pássaro e, por fim, o próprio Pantanal. Não é a viagem em si, mas as 

                                                           
13

 Disponível em: <http://dicionariocriativo.com.br/significado/estilingue>. Acesso em: 20/07/2015. 

 



165 
 

figuras utilizadas por Pizzini que arrancam da névoa da nossa insensibilidade o vulto das 

coisas e tornam-nas visíveis.  

 

 

Figura 38 – A Manga 

 

 Na mesma cena da viagem de trem descrita anteriormente, Cabeludinho sorve uma 

manga com prazer. O  Tempo (infância, ―criançamento‖), o Espaço (também da infância, o 

rural, o Pantanal)  e a Pessoa (o ator) são ressignificados na leitura audiovisual de Pizzini. A 

manga é uma fruta carnuda que é doce quando está totalmente madura e dá a maior satisfação 

quando é comida. Manga é sinal de uma visita à infância, de um lugar, de uma origem. Pizzini 

explora esse símbolo exatamente no retorno de Cabeludinho ao Pantanal, ao local da infância: 

―Com sabor de fruta mordida‖ (CAZUZA; FREJAT. In: Todo Amor que houver nesta vida). 

 O cineasta traz para a poesia de Manoel de Barros elementos próprios da cultura sul-

mato-grossense: o tereré. 

 

Figura 39 – O Tereré 
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 Conforme observação de Torchi (2008, p. 80): ―Barros, em nenhum momento, faz 

referência ou utiliza a palavra tereré ou algum sinônimo. Assim a cena avulta seu significado 

de transmutação da cultura pantaneira em que Barros inspira muitos de seus poemas.‖ Por 

meio da figura do tereré Joel Pizzini recupera o espaço (da cultura sul-mato-grossense, do 

Pantal) e a pessoa da obra manoelina (o ser, a identidade). 

 O tereré é uma bebida tradicionalmente sul-mato-grossense trazida pelos paraguaios, 

apesar de alguns historiadores registrarem relatos de os Guarani apresentando a erva para os 

jesuítas. Normalmente, ela é tomada em uma roda que se constitui no ato de, em momentos 

distintos ao longo do dia, juntarem-se duas ou mais pessoas em torno de um companheiro 

que, munido de erva mate própria (cortada em tamanho maior do que a erva para chimarrão e 

disposta em recipiente que pode ser uma cuia pequena, copo, caneca) e água fria, serve os 

outros. Culturalmente a roda de tereré é motivada para o descanso e o bate papo entre amigos. 

 Dando sequência à cena, aparece logo após o enquadramento da cuia de tereré, uma 

roda de peões pantaneiros declamando trechos de poesias de Manoel de Barros. 

 

 

Figura 40 - Roda de peões 

  Logo em seguida a câmera executa um movimento de aproximação e distanciamento 

entre os personagens da cena denotando as características do espaço (rural, Pantanal), do 

tempo (das origens) e ser (o ator) que se repetem em toda a obra. 

  Senhor das águas, o jacaré é considerado o animal símbolo do Pantanal. Está, 

naturalmente, em relação com  a água, quer ali viva, quer reine sobre ela. 
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Figura 41 – O Jacaré 

Conhecido como ―Jacaré-do-Pantanal‖, ele vive desde o norte da Argentina até o sul 

da bacia Amazônica, mas seu habitat principal é o Pantanal; alimenta-se de peixes e outros 

vertebrados aquáticos, e também de invertebrados como caramujos e insetos. Pode atingir até 

3 metros. Põe ovos construindo um ninho com folhas e fragmentos de plantas nas bordas de 

capões de cerradão e mata, ou sobre tapetes de vegetação flutuantes. Desovam de 20 a 30 

ovos no interior do ninho. O período de desova coincide com as enchentes do Pantanal.  Os 

jacarés são seres ecologicamente importantes porque fazem o controle biológico de outras 

espécies animais ao se alimentarem daqueles indivíduos mais fracos, velhos e doentes, que 

não conseguem escapar de seu ataque. Também controlam a população de insetos e dos 

caramujos transmissores de doenças como a esquistossomose. Suas fezes servem de alimento 

a peixes e a outros seres vivos aquáticos. 

De acordo com Pizzini, em entrevista a Leonardo Saraiva (Revista Contra Campo. Rio 

de Janeiro. V.1, n.2. jan/jul/1998), a cena em que aparece o jacaré na estação do metrô é ―uma 

leitura da posição do rural X urbano, com a denominação do urbano como destruidor. O 

jacaré tem uma carga pré-histórica, atemporal. Há claro, o estranhamento, mas cria-se ali um 

sentido gráfico, mais do que um contraste moral entre o urbano e o rural [...]‖ 

 

 

Figura 42 – Os Cornos 
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 De acordo com Torchi (2008, p. 81), a figura em análise presente em Caramujo-Flor: 

 

[...] é lida [...] como denunciadora da cultura sul-mato-grossense pois 

apresenta a personagem de Rubens Corrêa emoldurando o rosto nos 

chifres da carcaça de um boi. A criação de bovinos é o tópico central 

da cultura deste estado e, por conseguinte, do Pantanal [...] Para os 

pantaneiros, a carcaça do boi com seus chifres espanta os maus 

espíritos, funcionando assim como amuleto. 

 

 Em se tratando de uma leitura de uma obra de Manoel de Barros para a tela do cinema 

é significativo que Joel Pizzini tenha utilizado tal símbolo em sua obra. Com uma câmera 

cinematográfica, Joel Pizzini transmite a impressão simultânea que não tem nenhuma relação 

objetiva, mas apenas a relação subjetiva de cada quadro. É o seu mundo figurativo. E essas 

figuras são uma das mais subjetivas formas de expressão. 

 

 

Figura 43 – A Tapera 

 

 Numa sucessão de figuras, Pizzini faz com que as mais pequenas figuras se tornem 

importantes porque, colhidas na continuidade da vida e isoladas, concentram toda a nossa 

atenção. Tornam-se exemplares. Pars pro totó: "Uma parte (tomada) para o todo", é uma 

figura de linguagem em que o nome de uma porção de um objeto, lugar ou conceito 

representa o objeto inteiro, lugar ou conceito. Assim é a vida. Uma tapera como que 

abandonada, como a que o próprio poeta descreve em O Guardador de Águas (BARROS, 

1988, p. 284), texto presente no curta-metragem Caramujo-Flor: 

 

XIV 

Tapera falou tem assombração. 

Ditado popular. 

Suporte de tapera é o abandono. 
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 As figuras utilizadas por Joel Pizzini na ―transubstanciação‖ da obra de Manoel de 

Barros, nós as olhamos sempre como que através do buraco da fechadura. Não são figuras 

coladas umas após outras mas, pelo seu conteúdo, constituem-se também numa ininterrupta e 

potente sucessão de relações entre figuras e temas. 

  A tapera, choça ou cabana figurativiza a habitação do nômade, do viajante que não 

pertence a uma cidade permanente, do ―Andarilho‖. A tapera está ligada ao tempo, ao espaço, 

ao ser. Os temas do rural, das origens, do primitivo estão presentes nesta figura.   

 Ao contemplarmos a montagem realizada por Pizzini somos levados de uma imagem 

em primeiro plano, em que aparece a tapera ou choça,  para uma outra montagem em que nos 

afigura uma miniatura de tapera que é observada por Cabeludinho. A sobreposição das figuras 

feita por Pizzini não é aleatória, mas constitui uma composição temporal de uma série de 

imagens que exercem influência recíproca, uma isotopia temática e figurativa. 

 O tempo é explorado na narrativa de Caramujo-Flor também através da figura de um 

antigo relógio de bolso disposto sobre uma pedra.  

 

Figura 44 – O Tempo II 

 

O tempo abandonado. O tempo sem pressa. O tempo devagar. Tempo que não se 

mede. Mediante o enquadramento, a imagem torna-se figura do discurso. Uma lesma perpassa 

por sobre o relógio sem pressa, devagar. Seus tentáculos se confundem com os ponteiros 

parados do antigo relógio de bolso. São os ponteiros parados do antigo relógio de bolso que 

marcam as horas ou são os tentáculos da lesma? O tempo, mas também o espaço da obra do 

poeta Manoel de Barros, é recategorizado através das figuras do discurso carregado de 

sensorialidade e emotividade. 

Deste modo, voltando ao relógio, pode-se notar que este é, no sentido amplo, um 

símbolo - dado a estereotipia da figura -  do tempo e de todas suas características: símbolo do 
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eterno X finitude, do infinito X efemeridade do universo e inclusive é, em si mesmo, uma 

narrativa; do moderno X primitivo; da criação X realidade, do real X ideal, da natureza X 

cultura, das origens, da infância, da razão X emoção, do ‗criançamento‘, do próprio silêncio, 

do ―inutensílio‖, da ―desutilidade‖, das miudezas das coisas e dos seres, do arcaico X 

moderno, do pequeno universo, do ―traste‖, do ―desimportante‖, das coisas menores, da 

indigência, do andarilho, do primitivo, do duplo, do tímido. Isso faz com que seja, assim, 

também, como o deus do tempo, Cronos, o devorador, aquele que, enquanto passa, 

inexoravelmente tudo devora, representa o fim, a morte, a irreversibilidade de tudo o que é 

feito e a impossibilidade de voltar atrás ou de parar o mundo.  

Uma outra figura utilizada na obra de Pizzini é a do arame farpado. 

 

 

  

 

Figura 45 – O Arame Farpado 

 

        Na cena em epígrafe temos Andarilho declamando texto de Manoel de Barros: 

Eu tenho dois anos 

E  estou sendo criado no chão 

Meu pai era meeiro... 
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        Seus dedos deslizam pelo arame farpado que, num primeiro momento, cola-se ao seu 

rosto, encosta-se no seu nariz como que absorvendo o cheiro. Seus dedos tiram notas musicais 

do arame que se enrosca em seus cabelos. O poeta pantaneiro ―sonha por cima das cercas‖, 

conforme descrito no Livro de Pré Coisas (p. 208); ―inventa, transcende, desorbita pela 

imaginação‖. 

          O arame farpado é um material produzido para a construção de cercas para deter 

animais, principalmente animais domesticados como o gado, mas também para restringir o 

movimento de pessoas. O arame farpado geralmente consiste de dois fios de arame em sí 

envoltos formando um cabo reforçado que possui, de intervalo a intervalo, farpas pontiagudas 

tipo espinhos (geralmente quatro) que apontam para quatro direções distintas.  

         Em se tratando de uma narrativa que tem como plano de fundo o Pantanal, a cerca de 

arame farpado pode significar os limites de uma porção de terra. Tendo em vista a narrativa 

contida em Caramujo-Flor pode esta estar associada à infância do próprio poeta e esse fato 

representa mais quando associamos a matéria visual ao verbal declamado pela personagem. O 

que nos é comunicado não é um conhecimento, mas apenas impressões que podem ser 

colhidas nas notas e retalhos visuais. A estesia e a sensorialidade estão impressas na 

transubstanciação do texto de Joel Pizzini. Quando, porém, Pizzini une essas figuras em sua 

montagem, resulta daí uma imagem que comove. Mais uma vez repetem-se as figuras da 

infância, das origens nas figuras do tempo, do espaço e do ser carregadas pelo discurso da 

memória, da emoção, da subjetividade. 

 A figura em análise abaixo é um cavoucador (cavucador, cavucate, cavador) em que 

Andarilho cava um buraco sem tirar a terra do mesmo. Pizzini, aliando o visual ao verbal, 

consegue usar o objeto para recobrir um tema: o tema do tempo,  da passagem do tempo, da 

vida, da passagem da vida, do valor da vida, o que é a vida e outros questionamentos sobre o 

ser e estar no mundo.  

 

   

 

Figura 46 – O Cavador 

 



172 
 

Já estou com 60 anos 

Preto germano morreu de câncer 

Meu pai se foi 

Minha mãe se foi 

Os peões que trabalhavam com meu pai 

Para arrumar cerca já estão mortos 

Não sei o que que estou esperando aqui? 

Não compreendo quase nada 

Não sei o que as pessoas vêm fazer na terra 

Esticar fios de arame e depois morrer? 

É preciso mais biografia? 

 

 A montagem se completa. Todos as figuras utilizados por Pizzini se ―transubstanciam‖ 

na poesia de Manoel de Barros declamado por Andarilho, feita especialmente para o curta-

metragem Caramujo-Flor. Manoel consegue captar toda a sensibilidade simbólica de Joel 

Pizzini em um único poema; ou Pizzini consegue captar toda a essência da poética de Manoel 

de Barros nas figuras que cria com sua câmera? 

 Impressões e experiências de um homem fixadas numa narrativa audiovisual. Uma 

narrativa construída e uma série de experiências sensoriais nas quais aparece o personagem 

principal: Manoel de Barros. Nenhuma aparição do poeta em carne e osso, real, nenhuma fala 

real sua, mas sua presença, sua personalidade se torna visível para o telespectador através 

apenas do modo de ver e de construir as figuras e os temas pela leitura de Joel Pizzini sobre a 

obra de Manoel de Barros.  

 A figura da moldura utilizada por Andarilho foi encontrada num brejo pantaneiro e o 

ator simula ser aqui o objeto (o ser) desta moldura, a paisagem desta moldura que está situada 

num espaço (o Pantanal). 

 

 

 

Figura 47 – A Moldura 

As figuras utilizadas por Pizzini são sempre muito ordenadas, unidas numa forma e 

sobre a estrutura de uma narrativa, de uma ideia, de uma transubstanciação, e que vem de um 
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tema explorado por Barros e relido por Pizzini. O simples objeto não é uma simples aparição, 

uma simples figura, mas impressão, subjetividade; é o simples senso da vida e esse sentido de 

determinação do tempo, do espaço e do ser agregam às figuras representadas, uma realidade 

que ultrapassa a mera imagem. 

 

Figura 48 – Águas 

 

Por fim, temos a figura da água. A água – pela estereotipia – é o símbolo fonte da 

vida, meio de purificação, regenerescência; mergulhar nas água é retornar às origens, 

carregar-se, limpar-se; força e pureza, elemento da regeneração corporal e espiritual, élivre e 

desimpedida, corre segundo o declive do terreno. 

A água está presente em tudo: no tempo, no espaço, no ser. Está presente na cidade e 

no campo; no mar (Salgada) e no Pantanal (Doce). É a figura do próprio ser (das origens, 

identidade). É o início e o fim; é a ida e o retorno. 

A água – do Pantanal ou do Mar – recupera todas as outras figuras e todos os temas 

abordados até então. Se para Manoel de Barros a linguagem embrenha-se no espaço das águas 

pantaneiras para materializar-se nos períodos de cheia e/ou de estio e é também o local para a 

observação da vida nos rios, nos brejos pelo seu caráter fecundante e renovador. Para Marinho 

(2003, p. 85), o Pantanal como figura da arte em Joel Pizzini: ―torna-se espelho do mundo que 

o engloba, torna-se nenhum-lugar capaz de desvelar o conhecimento sobre o todo-lugar‖, isto 

é, uma representação além do tempo (sem linearidade) e do espaço (sem continuidade). 

 Sobre as figuras utilizadas por Joel Pizzini em Caramujo-Flor deve-se dizer mais 

alguma coisa? Se as figuras utilizadas tanto por Manoel de Barros como também as figuras 

levantadas pela leitura da obra do poeta por outros críticos e estudiosos possuem uma 

cumplicidade, um veio comum, o mesmo se pode dizer da leitura, da ―transubstanciação‖ 

realizada por Joel Pizzini. 
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Se nas leituras efetuadas pelo próprio Manoel de Barros sobre sua obra visualiza-se 

um Espaço (o Pantanal), um Tempo (as origens, a infância) e uma Pessoa (a identidade) 

carregados por um discurso da memória, do arquivo, o mesmo se pode visualizar nas leituras 

efetuadas por outros críticos a partir de sua obra.  

 Em relação à Caramujo-Flor, há uma isotopia, isto é, ―uma reiteração dos temas e a 

recorrência das figuras no discurso‖ (BARROS, 2000, p. 74) e que essa isotopia presente em 

Caramujo-Flor se constitui numa isotopia temática:  que decorre da repetição de unidades 

semânticas abstratas, em um mesmo percurso temático e em uma isotopia figurativa:  

caracterizada pela redundância de traços figurativos, pela associação de figuras aparentadas.  

 Segundo Barros (2000, p. 76): ―As isotopias temáticas e figurativas asseguram a 

coerência semântica do discurso, uma das condições para que o texto seja coerente [...] A 

coerência narrativa localiza-se no nível das estruturas narrativas; a coerência argumentativa e 

a coerências das isotopias, no nível das estruturas discursivas [...] a coesão interfrásica coloca-

se fora do percurso gerativo de sentido, no nível das estruturas textuais‖. Esses procedimentos 

combinam-se e complementam-se na tarefa de tornar o texto coerente.  
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CAPÍTULO V 

 

ITINERÁRIOS SEMISSIMBÓLICOS EM CARAMUJO-FLOR 

 

 

 

Quando fiz “Caramujo-Flor”, Manoel de Barros 

disse que o filme o deixou quieto. É o melhor elogio 

para mim 

 (Joel Pizzini) 

 

 

Estou certo de que Joel quis falar de minha poesia 

antes de mim. O filme quis expressar por imagem 

uma escrita poética. Joel quis dar uma ideia de 

minha linguagem e não de minha vida. Minha vida 

não tem nada com jacarés nos trilhos de uma 

estação, mas a minha linguagem tem. Um jacaré 

sobre trilhos é tão insólito como renovar as 

mesmices. Penso que Joel quis mostrar isso. Botou 

as lesmas lentas e gosmosas dentro de uma casa, 

mas o lugar das lesmas lentas e gosmosas é subindo 

pelo muros leprosos das casas. O filme tem muito de 

minha arte e nada de minha vida. Ainda bem.” 

(Manoel de Barros. In: Letras no Cinema/2006) 



176 
 

Neste capítulo, analisamos o semissimbolismo em algumas cenas do curta-metragem 

Caramujo-Flor retomando algumas figuras e temas conforme já apresentadas e analisadas 

anteriormente. O objetivo é comprovar que essas figuras e temas são recorrentes nas leituras que 

os outros fazem da obra de Manoel de Barros, da leitura que o próprio poeta faz de sua obra e que 

Pizzini também (re)lê a obra de Barros sob a ótica dessas figuras e temas. 

 

 

5.1  Montagem audiovisual feita com “matéria de poesia” 

Neste tópico tomamos como corpus de análise algumas cenas do discurso audiovisual de 

Caramujo-Flor. Nosso propósito é analisar como o discurso está construído plasticamente e, 

assim, verificar quais são as categorias do plano da expressão e do plano de conteúdo que 

articulam as relações semissimbólicas. Neste exercício estamos interessados na análise plástica 

das imagens de Caramujo-Flor.  

Caramujo-Flor: Cena 5 

 

Segmento 1 

 

Segmento 2 

 

Segmento 3 

 

Segmento 4 



177 
 

 

Segmento 5 

 

Segmento 6 

Segmento 7 

 
Segmento 8 

 

Segmento 9 

 

Segmento 10 

     Figura 49 – Cena 5 

 

Aplicando os princípios da semiótica visual de Floch (1985), no Nível Imanente, Nível das 

Categorias elementares ou estrutura profunda do Plano da Expressão, podemos distinguir a 

categoria constitucional cromática de qualidade ou pureza na oposição claro X escuro além da 

oposição puro X impuro no segmento 1 da cena onde visualizamos o claro/puro representando a 

praia e as duas grandes pedras os termos da oposição escuro/impuro. 

A cena inicia-se a partir de uma imagem que se abre sobre um fundo branco, imagem 1. 

Conforme a imagem se amplia são construídas, na imagem 2, duas faixas delimitando bem os 

limites da praia e os limites do mar, sendo esses limites ladeados por duas grandes pedras. As 

grandes pedras estão dispostas uma no lado direito da imagem e outra no lado esquerdo. O lado 

esquerdo é de onde vão surgindo os sujeitos atores e o lado direito é o local de destino desses 

atores. Todas as imagens apresentam o mar e/ou a praia como plano de fundo; na cena final temos 

apenas a amplitude do mar sem a presença de sujeitos. 
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Nessa tomada de cenas temos a predominância do preto e branco. O contraste entre as 

cores e o preto-e-branco é o ponto central da narrativa do curta-metragem, esse contraste vai ser o 

ponto de partida de uma série de aspectos que o filme explora.  

Em relação à cena, temos as oposições semânticas: preto X branco, escuro X claro, 

periférico X central, dinâmico X estático. A oposição branco X preto, claro X escuro se manifesta 

na cor da pedra na praia  em contraste com o próprio mar bem como na cor das vestes de 

Cabeludinho: um linho branco contrastando com o vulto de Andarilho (preto). Observa-se que os 

termos branco/claro estão relacionados à cultura e os termos preto/escuro estão relacionados à 

natureza. 

Sendo esta cena inicial gravada em preto e branco, temos aí um ponto de partida de uma 

série de aspectos que o curta vai explorar. Primeiramente, a ausência de cores, ou a presença de 

todas as cores (preto e branco), constitui um neutro, nem preto nem branco, mas preto e branco;  

em outros termos, nem cultura nem natureza. Os sujeitos aqui assumem  o papel de apresentador 

de um universo que o curta vai explorar: a cultura e a natureza, ou o urbano e o rural. 

Ainda, em relação aos termos branco/claro (vestes) temos Cabeludinho sentado no termo 

preto/escuro (pedra), o que constitui um complexo de ambos: natureza e cultura, urbano e rural; 

enquanto que Andarilho está ligado apenas ao urbano, à cultura. 

Nas oposições central X periférico, estático X dinâmico temos para os termos 

central/dinâmico a natureza e para os termos periférico/estático a cultura, apesar de que os termos 

podem aí se referir a um ou outro tema dependendo da perspectiva adotada e dada a neutralidade 

da cena. 

Essas oposições semânticas recuperam os temas  das origens, do primitivo, do andarilho, 

do inútil, da liberdade, da criação/realidade, do real/ideal, da natureza, da infância, da 

razão/emoção, das coisas menores, da indigência, do duplo, do tímido e de outras já destacadas 

anteriormente. 

À medida que os personagens do filme vão se encontrando, as emoções e o inesperado 

dentro do imprevisível mundo de Caramujo-Flor vão adquirindo movimento, ação e espaço.  

A cena em flash-back é interpretada pelos poetas: Geraldo Carneiro, Fausto Wolff e Chacal 

que, segundo o próprio Pizzini, em entrevista à revista Contra Campo, Revista de Cinema (p. 20), 

incorporam poetas da geração de 45 que admiravam Manoel de Barros como: Drummond, 

Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto, numa verdadeira ―saudação entre amigos de prosa e 

verso, literal e literariamente...‖ 

 Na primeira imagem temos o mar, sua amplidão e duas grandes pedras; conforme a 

imagem se amplia aparece, após três segundos, no segmento 2, um homem que vem saindo por 
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trás de uma das pedras; no segmento 3, outros homens saem por trás da pedra dando um sentido 

de povoamento àquela amplidão que é o mar e sua solidão. No segmento 4 já são quatro homens 

andando pela areia da praia, o que segue até o segmento 5. No segmento 6, um homem de costas, 

usando um chapéu observa o mar, enquanto no segmento 7, essa observação é cortada por um 

transeunte que passa em sua frente.   

 Observa-se que Cabeludinho entra em cena junto com os poetas e se distancia sentando 

numa pedra. Na sequência, seu personagem ganha destaque. Vestido de terno de linho branco e 

chapéu panamá – o mesmo estilo de vestimenta quando da cena no túnel na chegada à cidade -, de 

costas para as lentes do diretor, sentando em uma pedra, Cabeludinho observa o mar. 

 A cena em epígrafe confunde-se com a cena analisada anteriormente quando da presença 

de Cabeludinho no túnel: as roupas, o chapéu, não o violeiro, mas os poetas. Se no túnel temos a 

presença do concreto delimitando as áreas, nesta cena temos a presença das pedras servindo como 

limite. Joel Pizzini reatualiza a cena à sua maneira explorando o curso da vida como montagem. 

Cada enquadramento implica a relativa relação natural, pois as figuras – da água, das vestes, do 

chapéu - já impressionou precedentemente e agora é tematizada, respectivamente, no 

Espaço/Tempo (do Pantanal/origens), no Ser (identidade).  

Cada figura criada documenta-se por si mesma por isso as lentes de Pizzini se tornam uma 

espécie de filtro temático e figurativo. A transubstanciação de Joel Pizzini constitui num  estar 

presente à distância.  

 À medida que a cena vai se desenvolvendo, os personagens que são apresentados 

declamam trechos de poesias de Manoel de Barros: ―Minhocas arejam a terra, poetas a 

linguagem‖; e um trecho do poema ―Oferta‖ que segue transcrito abaixo cuja parte utilizada no 

curta está destacada: 

 

Arcado ser, - 

Eu sou o apogeu do chão, deixa passar o meu estorvo 

O meu trevo e minha corcova, 

Senhor! 

(Este assovio vai para todas as pessoas pertencidas pelos antros) 

 

 

 e, por último, já prestes a terminar a cena, Andarilho, de pés descalços e com os sapatos 

pendurados nos ombros para, se volta para trás, para o homem sobre a pedra (Cabeludinho) e diz 

―Por que deixam o menino que é do mato amar o mar com tanta violência?‖, numa referência ao 

próprio poeta Manoel de Barros, que sai do Pantanal para o Rio de Janeiro. O trecho em destaque 

foi retirado do poema Na Enseada do Botafogo, do livro Poesias, publicado em 1956 e é o terceiro 
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livro escrito por Manoel de Barros. A cena tem duração de um minuto e cinquenta segundos e é a 

única cena do filme gravada em preto e branco.  

As figuras da natureza, das origens, do andarilho, do primitivo, do duplo, do tímido estão 

presentes no projeto leitural de Joel Pizzini nesta cena. Esses traços ou semas conferem ao 

discurso audiovisual de Pizzini uma coerência com o discurso verbal de Manoel de Barros e, ao 

mesmo tempo, se tornam coerentes semanticamente em Caramujo-Flor, o que nos permite 

organizá-los sob o tema da Cultura versus Natureza; Juventude versus Velhice; Rural versus 

Urbano; o tema do Andarilho, da terra, das origens, da origem versus destino. 

Semissimbolicamente, o tema destino/cultura correlaciona-se à cor preta,  enquanto o tema  

origem/natureza correlaciona-se à cor branca. 

O símbolo da água retoma aqui o mesmo tema da origem, da vida, da natureza, mesmo que 

essa água assuma aqui proporções diferentes: se as águas do Pantanal são doces, fontes de vida e 

de regenerescência, as águas do mar são salgadas, mas também fontes de vida.  Se as águas do 

Pantanal apresentam-se calmas quando no período do estio e violentas no período da seca, o 

mesmo acontece com as águas do mar. 

 Caramujo-Flor trabalha com aspectos simbólicos numa relação termo a termo e também 

com aspectos semissimbólicos, entre categorias. O mar aqui é simbólico mas também 

semissimbólico. Numa relação simbólica, o mar expressa uma visão geral de culturas e numa 

relação semissimbólica nos dirige à água, ao Pantanal, às águas do Pantanal que significam vida. 

Caramujo-Flor retoma essas relações simbólicas e semissimbólicas transferindo o significado 

dessas águas para o Pantanal. O semissimbolismo, que pode ser entendido como uma forma de 

ligação entre os planos do conteúdo e expressão, está presente exatamente nesta relação do plano 

do conteúdo (águas) e o plano da expressão (Pantanal, vida).  

Em Caramujo-Flor, nessa  tomada de cenas em análise, o mar é um indicativo do símbolo 

da criação; não é aleatório que essa segunda cena do filme, antecedida pela cena do olho, figura da 

percepção intelectual, tenha o mar como plano de fundo figurativizando aí a forma substancial da 

manifestação,  símbolo da dinâmica da vida, das transformações e dos renascimentos, símbolo da 

criação.  

Levando em conta o que já se disse sobre Cabeludinho, este migra da natureza para a 

cultura, do Pantanal para a cidade durante a narrativa. No plano do conteúdo, Andarilho também 

vai num caminho da natureza para a cultura; vai sendo inserido na cultura tendo em vista que 

assumirá também posição de protagonista na narrativa. No plano de conteúdo, a cor escura está 
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relacionada à cultura (homens), enquanto a cor  clara está relacionada à natureza (céu). Assim, a 

apresentação de Cabeludinho como destaque é um artificio da expressão que está em 

conformidade com a construção da significação, o conteúdo. Essa relação é expandida tendo em 

vista que Cabeludinho representa no curta-metragem o próprio poeta Manoel de Barros. Observa-

se que o sujeito se distancia dos demais, tendo um lugar privilegiado na cena, tendo os outros 

homens também numa projeção menor, mas que não possuem o mesmo status; numa relação 

semissimbólica, Cabeludinho, representando aí o poeta Manoel de Barros, toma uma postura mais 

ativa pois é ele o poeta que oferece a matéria poética para Caramujo-Flor.  

Finalizando a cena, temos a imagem a seguir tal como a imagem do primeiro segmento, 

com exceção do sujeito que, naquela, aparece por trás da grande pedra. O círculo se fecha tal 

como começou, a figura da água reafirma o tema da natureza em oposição à cultura valorizando a 

cultura.  

No segmento 3, a cena vai sendo povoada pelos sujeitos atores, tendo ainda o mar como 

plano de fundo; aparece na tela o segmento 4, onde vemos o ―mar‖ ao fundo e a ação dos sujeitos 

sugere uma melhor visualização do que é o mar e o que é a praia. A amplidão do mar se torna uma 

cor mais escura, contrastando com a brancura da areia da praia; a oposição natureza X cultura 

torna mais nítida com essa demarcação. No segmento 4  já não é apenas um sujeito, mas quatro 

sujeitos, um quarteto, sendo que um deles está à frente dos outros. Podemos, então, depreender à 

categoria do plano de expressão unidade X multiplicidade e podemos homologar essa categoria do 

Plano da Expressão à categoria do Plano de Conteúdo (PC) identidade X alteridade. 

Consideramos que a identidade é o lugar do ―eu‖ e do individual e está demarcada nas imagens 

pelo sujeito solitário, enquanto a alteridade é o espaço do(s) outro(s), ou seja, do social, e está 

marcada nas imagens pela coletividade, pela companhia do outro. 

 No Nível Imanente ou das estruturas profundas, no Plano da Expressão, observamos as 

categorias constitucionais eidéticas na oposição reto X curvo bem como na oposição angular X 

arredondado. Essas oposições podem ser melhor visualizadas nos segmentos 2, 3 e 4 em que 

atribuímos às categorias reto/angular a demarcação da praia e mar e às categorias 

curvo/arredondado a imagem dos sujeitos que vão surgindo por trás da grande pedra localizada à 

direita da tela. Observa-se também que as categorias reto/angular estão ligadas à natureza e as 

categorias curvo/arredondado estão ligadas à cultura. 

No Plano da Expressão, ainda no Nível Imanente proposto por Floch (1985), temos a 

Categoria Relacional de dimensão grande X pequeno, de posição alto X baixo e também de 

orientação na frente X atrás. Essas oposições podem ser melhor ampliadas nos segmentos finais 
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(5, 6, 7 e 8). A oposição grande X pequeno presente no segmento 5 temos a dimensão/grandeza do 

mar e os sujeitos que por ali transitam. A oposição alto X baixo  pode ser observada no segmento 

6 em que temos um sujeito em destaque, efeito produzido pela posição da câmera e que contempla 

a altura do mar. A oposição grande X pequeno  é observada no segmento 7 em que temos os dois 

alter egos de Manoel de Barros: Cabeludinho está numa relação de grandeza em relação a 

Andarilho. 

Essas oposições do Plano da Expressão suportam ou expressam o conteúdo, o significado. 

Assim, temos nos segmentos 2, 3 e 4 as categorias reto/angular ligadas à natureza e as categorias 

curvo/arredondado que estão ligadas à cultura.  Nos segmentos 5, 6, 7 e 8 temos os termos das 

oposições alto/na frente/grande para mar (natureza) e os termos das oposições baixo/atrás/pequeno 

estão relacionadas ao homem (cultura). 

Pizzini, num constante processo de relacionar expressão e conteúdo, cria os sistemas 

semissimbólicos secundários que, conforme Barros (2000, p. 35): ―criam uma nova leitura do 

mundo mostrando uma outra verdade das coisas‖.  

Numa categoria relacional de dimensão grande X pequeno do plano da expressão temos a 

oposição em relação ao surgimento dos sujeitos atores, que vão aparecendo na narrativa. Na 

tomada a seguir temos, em plano de destaque, Cabeludinho em posição mais elevada do que os 

outros sujeitos atores. 

Numa categoria de dimensão focalização X não focalização do plano da expressão, 

observamos na imagem abaixo, a construção do discurso de forma semissimbólica. A câmera 

focaliza Cabeludinho (Natureza) pelas costas e não focaliza Andarilho (Cultura).  Além dessa 

relação focalização X não focalização podemos notar a presença das oposições central vs lateral 

sendo que na posição central temos Cabeludinho e na lateral temos Andarilho. Nessa perspectiva, 

temos a construção de relevância das personagens na narrativa de Caramujo-Flor. Os dois sujeitos 

assumirão papéis relevantes dentro do universo de Caramujo-Flor. Nos termos da oposição 

focalização/central  temos Cabeludinho, personagem com relevância dentro da narrativa 

assumindo a função de representar o poeta Manoel de Barros. Nos termos da oposição não 

focalização/lateral temos Andarilho que também desempenha importante papel na narrativa de 

Caramujo-Flor mas não como o outro personagem tendo em vista que no decorrer do curta se 

valoriza a natureza em detrimento da cultura. Logo a frente temos o mar, que também é um 

elemento importantíssimo dentro da narrativa de Caramujo-Flor. Andarilho se movimenta pela 

praia enquanto Cabeludinho contempla o mar. Num movimento horizontal, Andarilho caminha 

assumindo seu papel em Caramujo-Flor. 
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Mais uma vez as águas se fazem presentes. As águas do mar ou do Pantanal retomam, 

sempre que se presentificam no curta-metragem, as mesmas categorias de Tempo, Espaço e Ser 

conforme analisado anteriormente, remetendo sempre ao lugar do Pantanal, num tempo da 

infância, das origens do Ser (Manoel de Barros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Andarilho 

 

 Um homem, tido por vagabundo, Andarilho, aparece na narrativa de Caramujo-Flor. Esse 

outro personagem que cruza a frente da câmera, rompendo com a solidão do outro alterego é 

também bastante representativo na narrativa, assumindo importante papel no decorrer do filme. A 

construção do plano da expressão central vs lateral ressalta o papel dos sujeitos narrativos.  

As categorias do Plano da Expressão estão ligadas no Plano de Conteúdo à cultura, 

representados através dos sujeitos, do homem; enquanto as categorias do Plano da Expressão estão 

ligadas ao Plano de Conteúdo à natureza, representado pelo mar estabelecendo aí  um caráter 

semissimbólico, tendo em vista que uma categoria da expressão correlaciona-se a uma categoria 

do conteúdo. 

Em seguida, temos a imagem que mostra uma outra categoria, que faz ressaltar, além da 

importância na narrativa, a presença de elementos que vão fortalecer a posição dos atores 

principais. 

 

Figura 51 – Andarilho 2 
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É perceptível a categoria superior X inferior presente na imagem acima. Andarilho carrega 

algum objeto nos ombros, seus sapatos; o mesmo está desprovido de qualquer status: pés 

descalços, roupas desalinhadas, cabelos ao vento, despretensioso. Dando ênfase a essa categoria 

superior X inferior, o personagem em análise para por alguns instantes, se volta para Cabeludinho 

e diz: ―Por que deixa o menino que é do mato, amar o mar com tanta violência?‖, numa referência 

ao menino pantaneiro, que saiu do seu entorno para a cidade grande, o Rio de Janeiro, uma alusão 

à história do próprio poeta Manoel de Barros.  

Além da oposição superior X inferior, no Plano da Expressão temos ainda a oposição 

Aberto X Fechado representado pelo movimento da câmera na focalização do sujeito (fechado) e 

na amplidão do mar (aberto). 

As figuras do ―traste‖, do ―inutensílio‖, das coisas desimportantes, ao mesmo tempo 

em que se revela o tema do primitivo, da duplicidade, que é sua poesia, e que revela a si 

mesmo, da juventude, da velhice, da vida são ressignificadas na cena em análise. Oposições 

semânticas como: natureza versus cultura, passado versus presente, campo versus cidade, 

silêncio versus palavra, grande versus pequeno, realidade versus fantasia, ideal versus real 

dentre outros, se destacam na leitura de Pizzini sobre a obra e a pessoa de Manoel de Barros. 

Podemos correlacionar a categoria Superior X Inferior e aberto X fechado e confrontar 

com uma das oposições semânticas que a narrativa sugere: Natureza X Cultura. Os termos da 

oposição superior/aberto estão ligados à natureza (mar) enquanto os termos inferior/fechado estão 

ligados à cultura (homem). A natureza do plano de conteúdo recupera o elemento água ligado 

tanto ao mar quanto ao Pantanal. 

 Nas imagens abaixo, a primeira observação que se faz é o da oposição: presente X ausente  

na primeira imagem. Temos um espaço vazio, sem sujeitos, ou com apenas um sujeito que não 

aparece por inteiro, mas escondido por trás da pedra de frente para o mar. Na Imagem 2 temos  um 

discurso onde são apresentados sujeitos. 

 

Figura 52 – Sujeitos 
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Ambas as imagens são a primeira tomada relacionada a essas personagens sociais. Dessa 

maneira, podemos observar que, no discurso construído por meio da primeira  imagem, estamos 

diante de um espaço relevante para o discurso, já que a construção espacial do discurso no curta-

metragem Caramujo-Flor é importante, pois este se passa em um espaço do Rio de Janeiro, onde o 

contato com a natureza é o objeto valor dos habitantes. 

Na segunda imagem é apresentado um discurso construído com sujeitos atores e espaços. 

Temos os sujeitos atores participando do discurso e a espacialização também passa a ter 

relevância, mas não como a primeira, onde apenas o espaço é o foco do enunciatário. 

Nas cenas em questão, observamos o espaço tomar relevância para a narrativa ao mostrar 

essa localização dos sujeitos atores, ora aqui, ora ali, ora no espaço representativo urbano, do Rio 

de Janeiro; ora no espaço representativo rural, rústico do Pantanal.  

Reafirma-se aqui no Plano da Expressão a oposição Presente X Ausente relacionando ao 

Plano de Conteúdo em que o termo presente está ligado à cultura, tendo os sujeitos como símbolo 

dessa representação enquanto que o termo ausente  está ligado à natureza, ausência de sujeitos. 

Outra categoria semântica que conforma uma relação semissimbólica nas imagens é o 

caminho inicial que está presente no discurso dos sujeitos atores. As duas imagens apresentam 

caminhos. Essa construção demonstra pessoas que viajam, entre-lugares. A partir dessa ideia 

podemos opor dois tipos de caminho: linear X elíptico. Esses caminhos se opõem em relação ao 

objeto valor que está na narrativa de Caramujo-Flor em que os sujeitos buscam a cultura (cidade) 

deixando a natureza (Pantanal); sair do Pantanal e ir para a cidade grande, ou vice-versa.  

Os cento e dez segundos dessa cena do curta-metragem Caramujo-Flor são formados pela 

sequência dos dez segmentos já relacionados. As imagens são apreendidas com a câmera parada e 

quem se movimenta são os vultos dos sujeitos que aparecem a partir do segmento 2. O primeiro 

vulto que ainda está sozinho dá pequenos saltos para criar o efeito de sentido de distanciamento, 

de objetividade. Os outros vultos que aparecem logo em seguida (segmentos 3, 4 e 5) não apenas 

surgem aleatoriamente, mas também apresentam um movimento de caminhada, criam o efeito de 

sentido para o enunciatário/ telespectador de subjetividade, de aproximação. 

Na cena em questão temos também a oposição parado X movimento em que o termo 

parado está ligado a Cabeludinho enquanto o termo movimento está ligado a Andarilho no plano 

da expressão. Podemos observar a oposição cor escura X cor clara no plano da expressão. Ainda 

no plano da expressão estabelecemos a oposição Superior X Inferior  em que o termo superior está 

ligado à natureza (mar, praia) e o termo inferior ligado à cultura (homens). 

Do segmento 1 para o segmento 2 há pouca alteração entre as imagens, predomina a 

paisagem limítrofe entre a praia, o mar e o céu. Somente na imagem 2 o vulto do sujeito se torna 
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mais nítido. Observa-se que três espaços vão sendo construídos na narrativa fílmica e que esses 

espaços são construídos  a partir da oposição superior X inferior, um espaço central. 

 

 
Figura 53 – Cabeludinho 

  

Simplificando o esquema temos: 

 

 

Plano de Expressão Plano de Conteúdo 

Superior X Inferior 

claro X escuro 

puro X impuro 

 

 

Natureza X Cultura 

Origem X Destino 

periférico X central 

dinâmico X estático. 

central vs lateral 

Campo X Cidade 

Rural X Urbano 

reto X curvo 

angular X arredondado 

grande X pequeno, 

alto X baixo 

frente X atrás 

focalização X não focalização 

Aberto X Fechado 

Juventude X Velhice 

unidade X multiplicidade 

identidade X alteridade. 

passado versus presente 

realidade versus fantasia 

 

  

As relações semissimbólicas estabelecidas entre as categorias Superior X Inferior ou Cor 

Escura X Cor Clara do Plano de Expressão e as categorias existenciais do Plano de Conteúdo se 

Superior 

Central 

Inferior 
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mantêm no decorrer das cenas, até que no segmento 7 aparece o vulto de um sujeito rompendo a 

solidão de um outro sujeito que contempla o mar; esse sujeito que contempla o mar está vestido de 

linho branco e com um chapéu panamá na cabeça contrastando com o sujeito que interfere na 

cena, com seus andrajos, maltrapilho, descalço, caminhando pela praia. 

 Entre os segmentos 5 e 6 os sujeitos se intercalam e as relações entre Plano de Expressão 

(Superior X Inferior; Cor Escura X Cor Clara) e Plano de Conteúdo (Natureza X Cultura, Campo 

X Cidade) continuam a existir e percebemos os sujeitos em grupo, enquanto um outro sujeito  está 

sozinho, recostado na pedra de frente para o mar e  esses sujeitos, tanto os que estão em grupo 

quanto o que está sozinho, aparecem nos espaços demarcados como central; os sujeitos que estão 

em grupo, isto é, próximos,  aparecem nos espaços centrais esquerdos, enquanto que o sujeito 

solitário aparece no espaço central à direita. Estamos considerando a posição dos sujeitos de 

acordo com a cena analisada, pois salientamos que a projeção da imagem às vezes ocupa na tela os 

três espaços: o superior, o central ou o inferior.  

 Nos segmentos 9 e 10 predominam as categorias Cor Escura X Cor Clara, Superior X 

Inferior do Plano da Expressão confirmando a mesma relação com o Plano de Conteúdo Natureza 

X Cultura. No segmento 9 a cor clara predomina, sugerida pelas ondas do mar contrastando com o 

branco da roupa do sujeito que contempla o mar. A névoa escura sugerida pela amplidão do mar 

dá lugar a um branco sugerido pelas ondas. Ainda, no segmento 9 a silhueta do sujeito de branco. 

Novamente se confirma a relação do Plano de Expressão (Superior X Inferior, Cor Clara X Cor 

Escura) com o Plano de Conteúdo  (Natureza X Cultura, Campo X Cidade).  

 Nas imagens em análise, entre outros recursos da expressão, repetem-se traços do conteúdo 

opostos de Natureza e de Cultura. A Natureza se manifesta nos termos Cor Clara/Superior  

enquanto a Cultura se manifesta em seu oposto Cor Escura/ Inferior. Essa oposição da expressão 

correlaciona-se à oposição do conteúdo que distingue o caminhar, o parar, o encontro com o outro, 

o interromper o outro e essa relação entre os planos tem um caráter semissimbólico. 

Observa-se também que as cenas se organizam segundo as categorias semânticas Natureza 

X Cultura. A cultura está representada pelos sujeitos atores com seus trajes, um copo na mão e 

outras marcas demarcadas nos espaços da oposição inferiores, enquanto a natureza está demarcada 

no espaço superior representado pela água do mar, a amplidão do céu e o horizonte. Também é na 

faixa inferior que os vultos das pessoas aparecerão.  

A cena em análise começa orientando o olhar do enunciatário para as imagens do mar. 

Essa orientação do olhar do enunciatário para o mar não é aleatória, mas prenhe de significados, 

tendo em vista a importância social, cultural do mar, da água e a figurativização e tematização 
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deste elemento no curta-metragem Caramujo-Flor, já discutido anteriormente. A cena nega a 

natureza e afirma a cultura. Porém, apesar de sair do domínio da natureza a imagem que estamos 

analisando apresenta os sujeitos atores e assim conserva um elemento pontual que é da cultura.  

Podemos concluir que as categorias mais utilizadas do Plano de Expressão são as de 

focalização, de cor e formas e que nem sempre há uma relação unívoca de uma categoria do Plano 

de Expressão para o Plano de Conteúdo, mas que os elementos das categorias do Plano da 

Expressão garantem o papel de expressar o conteúdo. Conclui-se também que todas as categorias do 

Plano da Expressão contribuem para uma mesma relação do Plano de Conteúdo que é a oposição 

Natureza X Cultura. Do ponto de vista da relação entre conteúdo e expressão, no texto com função 

estética, a   expressão ganha relevância, pois o autor procura não apenas dizer o mundo, mas recriá-

lo por meio dos recursos utilizados, de tal sorte que importa não apenas o que se diz, mas o modo 

como se diz. Como o autor recria o conteúdo na expressão, a articulação entre os dois planos 

contribui para a significação global do texto. A compreensão de um texto com função estética exige 

que se entenda não somente o conteúdo, mas também o significado dos elementos da expressão. 

Para Greimas & Courtes (1979, p. 343), os sistemas semissimbólicos constituem a base dos textos 

poéticos. 

 

Caramujo-Flor: Cena 6  

 

Segmento 1 

  

Segmento 2 

 

Segmento 3 

 

Segmento 4 
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Segmento 5 

 

Segmento 6 

 

Segmento 7 

 

Segmento 8 

Figura 54 – Cena 6 

 

A sequência da cena três é ambientada num túnel (provavelmente da Avenida 9 de Julho, 

na cidade de  São Paulo). Do preto e branco da cena anterior, a cena atual é colorida, iluminada. 

As cores oscilam de um amarelo ocre para um tom mais cinza, escuro, numa mistura de claridade 

e escuridão em que a posição da câmera e das luzes da câmera sugerem o ir da objetividade à 

subjetividade, isto é, a medida em que o sujeito entra no túnel, o mesmo vai sendo invadido pela 

luz até adquirir um subjetividade. Na cena temos também o efeito de duas luzes: a luz da câmera e 

a luz da estação. A cena, apesar do uso das cores, mantém a oposição claro X escuro, oscilando 

para um amarelo ocre mais quente e o restante das cores mais frias. Ambas as luzes sugerem o 

caminhar da natureza para a cultura. Nesta cena temos a focalização de Cabeludinho, um corpo 

poético, uma espécie de alter ego do poeta Manoel de Barros. 

Tal como na cena anterior, o plano de conteúdo dessa tomada de cenas está estruturado a 

partir da oposição fundamental natureza X cultura. A natureza é aqui mais calorosa pela 

luminosidade das cores que adquire enquanto a cultura é apresentada com cores mais frias. 

No plano de conteúdo, a tomada de cenas em análise  remete ao tema da cultura, do 

urbano. Há várias figuras que discursivizam a dêixis da cultura, por exemplo, o próprio túnel da 9 

de Julho, símbolo da modernidade, do progresso,  as luzes, a calçada em forma de asfalto, a 

vestimenta. Já a dêixis da natureza, subentendida por oposição semântica, é figurativizada pela 
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imagem do próprio homem, o violeiro, a vestimenta do violeiro que, apesar de transformado pela 

cultura, ainda preserva o sema natural, isto é, o violeiro possui os dois semas: natureza e cultura. 

A figura do homem, o violeiro,  cumpre essa função mediadora entre a natureza e a cultura, ela 

recobre o sentido que assimila o conhecimento e o propaga, aquele que coleta a cultura e a 

dissemina. 

 

 

Figura 55 – No túnel 1 

  

No segmento em análise, no nível das categorias elementares ou das estruturas profundas 

podemos observar as categorias constitucionais cromáticas de valor a partir da oposição claro X 

escuro no Plano da Expressão em que o escuro (ausência de luz) significa em relação ao claro 

(presença da luz). Observa-se que a luz incide sobre as paredes do túnel e que são as próprias 

luzes do túnel que conferem a claridade. A câmera focaliza em primeiro plano as paredes 

iluminadas do túnel, deixando entrever em  plano médio o vulto de um homem e no meio plano a 

parede escura do túnel.  

 Podemos analisar também nas categorias constitucionais cromáticas  de tonalidade a 

oposição quente X frio (amarelo X preto) em conformidade com a oposição claro X escuro  

(amarelo X preto) tendo em vista que a cor clara é quente e a cor escura é fria ampliando, ainda no 

Plano da Expressão a categoria cromática de tonalidade puro X impuro (amarelo X preto) em que 

os termos quente/claro se relacionam com o termo puro, enquanto que os termos frio/escuro se 

relacionam com o impuro. Essa relação pode ser ainda ampliada com a categoria cromática de 

luminosidade pela oposição brilhante X opaco (amarelo X preto) estendendo ainda os termos 

frio/escuro/impuro com o opaco e os termos claro/quente/puro com o termo brilhante. 

 Tendo em vista esse nível profundo do plano de expressão, as categorias 

claro/quente/impuro/opaco podem ser homologadas à cultura no plano de conteúdo, já que elas 

compõem as figuras ―luzes‖, ―túnel‖, ―cimento‖ do plano de Conteúdo. Enquanto que as 
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categorias frio/escuro/puro/brilhante se relacionam à natureza já que elas compõem a figura 

―escuridão‖, ausência de luz. 

 

  

Figura 56 – No Túnel II 

  

Ainda no Plano da Expressão na categoria cromática podemos ampliar a nossa análise 

estabelecendo categorias outras. Nos segmentos em análise (3 e 4) observamos que é a focalização 

da câmera também produz sentido. Em plano americano, focaliza-se Cabeludinho e na sequência, 

num ato de aproximação da câmera, visualizamos melhor o violeiro. A categoria claro X escuro se 

liga às cores utilizadas na cena. Quem está de branco (claro) é Cabeludinho e quem se veste de 

escuro (marrom) é o violeiro que ocupa um lugar secundário no curta-metragem. A cor preta 

simbolizada pela ausência de luz do túnel é ressignificada pela cor branca da vestimenta de 

Cabeludinho que, ao mesmo tempo, contrasta com as cores da veste do violeiro em cores andinas. 

A focalização da câmera tomando como ângulo o branco das faixas na calçada e as roupas de 

Cabeludinho conferem um caráter semissimbólico, uma correlação do plano de expressão para o 

plano de conteúdo. 

A oposição aqui se dá mais no nível do urbano X rural do que Natureza X Cultura, mas 

ainda assim recuperando a oposição Natureza X Cultura presente em toda a obra. 

 Ainda, no segmento em análise (3 e 4), na categoria constitucional eidética do Plano da 

Expressão podemos perceber as relações reto X curvo e também as relações angular X 

arredondado. Observa-se que os semas do urbano no Plano de Conteúdo (paredes do túnel, 

grades, calçadas) são retos e angular em oposição aos semas do rural do Plano de Conteúdo curvo 

e angular (homens: Cabeludinho e violeiro). O túnel é reto e o humano/natural é curvo. Essa 

relação é ampliada quando observamos que o termo curvo (homens) é ao mesmo tempo natureza e 

cultura. 

 Tendo em vista um nível profundo do plano de expressão, pode-se homologar as categorias  

reto X curvo à natureza, visto que caracterizam a figura ―Homem‖ e que, conforme já discutido 
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anteriormente, é figurativizada pela imagem do próprio homem, o violeiro, a vestimenta do 

violeiro que, apesar de transformado pela cultura, ainda preserva o sema ―natureza‖; ao mesmo 

tempo, apesar do ambiente urbano, dos trajes, dos elementos da cultura, Cabeludinho ―também 

mantém o sema ―natureza‖, mesmo que inserido na ―cultura‖.  

Essa oposição curvo X reto da categoria constitucional eidética pode ser lida também como 

uma oposição periférico X retilíneo do Plano da Expressão. O periférico, além do retilíneo, é 

marcado pelos contrastes cromáticos escuro X claro, quente X frio, puro X mesclado e brilhante X 

opaco das categorias constitucionais cromáticas que se  fundem em uma ―faixa‖  amarronzada 

pelo tom da luz nas paredes de cimento do túnel. Essa ―faixa‖ periférica que contorna a foto é 

categorizada ainda pela relação anterioridade X posterioridade, associada diretamente à categoria 

claro X sombrio, determinada pela luminosidade.  

Estabelecendo a categoria Superior X Inferior depreendemos daí um terceiro termo, o 

central, que é marcado pelas formas curvilíneas ou arredondadas e traz a subcategoria Em cima X 

Em baixo, que se relaciona com as categorias cromáticas escuro e claro contrastando com as luzes 

sob o cimento do túnel. O corpo, forma arredondada e em vestes brancas, serve de intermediário 

para os elementos parede, grades. Já o teto, bem como o chão, em tons mais escuros servem de 

elementos subsidiários para a inserção do sujeito. 

Comparando com a cena já analisada anteriormente (Caramujo-Flor: Cena 2 – a do mar), 

observa-se que as categorias do Plano de Expressão são praticamente as mesmas, com pequenas 

variações e que a relação com o Plano de Conteúdo também são as mesmas, isto é, no Plano de 

Conteúdo temos uma oposição Natureza X Cultura. Observa-se também que na cena já analisada 

anteriormente temos a praia e a amplidão do mar e que no espaço central da oposição superior X 

inferior (mar X praia) temos a ação de sujeitos, movimento. O mesmo acontece na cena agora em 

análise. Podemos tomar as paredes do túnel da Avenida 9 de Julho como duas pedras tendo em 

vista que são de concreto e, na parte central dessas duas pedras temos a ação de sujeitos. O que 

provoca a diferença aqui é a apenas a cor, pois todas as figuras da expressão em ambas as cenas 

são apenas ressignificadas e correlacionam-se ao mesmo conteúdo: Natureza X Cultura. 

Levando em conta esses dois planos, o da expressão e o do conteúdo, descritos acima, 

pode-se compreender que a relação semissimbólica se estabelece pela homologação entre ambos 

em todos os níveis do percurso gerativo. No Plano de Conteúdo, a oposição natureza X cultura é 

homologada pelas categorias claro X escuro, quente X frio, puro X impuro, brilhante X opaco do 

Plano da Expressão; no nível narrativo, o fazer do sujeito é representado plasticamente pelos 

recortes reto X curvo e angular X arredondado. 
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  Os segmentos que seguem possuem as mesmas características semissimbólicas, com 

pequenas variações. 

  

 

Figura 57 – Violeiro 

 

 As cores se constituem num subcódigo altamente expressivo. Embora muitas vezes esses 

códigos passem despercebidos ao olhar do observador que, em geral, prende-se à intriga do curta, 

são eles especiais. As cores da vestimenta tanto do violeiro quanto de Cabeludinho (remontam à 

aspectos culturais, conforme analisado anteirormente), junto às cores sombrias do túnel fazendo 

uma correlação com as cores quente/cultura e fria/natureza. 

 A cor utilizada na cena em análise, que oscila de um tom escuro para um tom claro, 

adquirido pelo efeito de luz é significativo, tendo em vista a análise já empreendida e a saída de 

Cabeludinho do Pantanal para a cidade grande, da escuridão para as luzes, conforme os ritos 

sociais. 

Na imagem que finaliza a cena em questão observamos a valorização da cor clara, com 

uma tonalidade quente e uma luminosidade brilhante, além de, com relação à subcategoria pureza, 

termos uma cor limpa. Esses efeitos não são aleatórios, mas correlaciona o plano de expressão 

com o plano de conteúdo. Para Floch (1985), o contraste plástico (do plano de expressão) entre 

claro e escuro se manifesta no plano de conteúdo numa relação entre luz x sombra, bastante 

carregado de valores dados pela cultura. Temos também uma divisão clara entre fundo e figura. A 

figura, que aparece na posição central, toma a maior parte do espaço a ponto de dividir o fundo em 

duas partes: uma menor, no canto superior esquerdo, e outra maior, no canto inferior direito. O 

fundo, por sua vez, possui texturas diversas. Para Floch (1985), os contrastes que organizam o 

espaço significante da imagem é o opaco, o frio, bem como as formas achatada, angular, linear; 

esses contrastes mostram duas maneiras de ver e apresentar uma forma. 

 Na categoria cromática de valor atribuímos a oposição Claro X Escuro. Observamos que o 

lado superior esquerdo da imagem do segmento denota uma cor escura e que essa cor escura é 
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atribuída pela ausência de luz da própria câmera, mesmo que as luzes do teto da estação estejam 

ali presentes, a focalização da câmera de uma posição de trás para a esquerda permite que a luz da 

câmera não atinja o local, deixando o lado superior esquerdo com uma  cor escura. Com as luzes 

por trás e a posição da câmera à frente do sujeito obtém-se um efeito cromático interessante. As 

luzes deixam entrever as sombras no rosto do sujeito deixando transparecer as curvas do rosto e o 

tom da pele numa perspectiva de equilíbrio. 

 Para Floch (1985), o contraste plástico do plano de expressão entre claro e escuro se 

manifesta no plano de conteúdo numa relação entre luz X sombra, bastante carregado de valores 

dados pela cultura. No segmento em análise temos uma divisão clara entre fundo e figura. O 

fundo, mesmo que não seja totalmente escuro, oscila para uma cor mais escura em relação a figura 

do sujeito. O contraste entre o claro e o escuro organiza o espaço significante. 

 Em relação à categoria cromática de tonalidade quente X frio,  essa oposição pode ser 

melhor ampliada se atribuirmos as características de quente ao termo claro e a  frio ao termo 

escuro da oposição cromática de valor Claro X Escuro, conforme o parágrafo anterior, tendo em 

vista que falamos em cores frias e cores quentes. Observa-se também no segmento em análise que 

o que confere essas atribuições de quente/frio/claro/escuro é a posição da câmera incidindo 

objetiva ou subjetivamente sobre o objeto. 

 As paredes do túnel em contraste com a roupa do violeiro num tom neutro, a roupa do 

sujeito que passa num linho branco e a luminosidade da cena faz emergir uma oposição Cor 

Limpa X Cor Suja.  Observa-se que mesmo que as paredes sejam de uma tonalidade neutra nela 

aparecem marcas enquanto que os outros elementos são limpos. 

A categoria cromática de luminosidade Brilhante X Opaca é significada também pelo jogo 

de luzes. Pode-se observar que onde a luz incide com mais vigor temos uma tonalidade mais 

brilhante enquanto que o oposto torna o objeto mais opaco. 

O violeiro em questão, nos segmentos em análise, apresenta Cabeludinho com um texto do 

próprio poeta Manoel de Barros que faz parte do livro Poemas Concebidos sem Pecado, publicado 

em 1982, pela Editora Record, que se compõe de quatro subtítulos repleto de matáforas: 

Cabeludinho, com onze poemas; Poesias da Cidade, com sete poemas; Retratos a Carvão, com 

cinco poemas e Informações sobre a Musa, com um poema 

 

Sobre o canto do bate-num-quara nasceu Cabeludinho 

Bem diferente de Iracema 

Desandando pouquíssima poesia 

O que desculpa a insuficiência do canto 

Mas explica a sua vida 
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Que juro ser o essencial. 

 

⎯ Vai disremelar esse olho, menino! 

⎯ Vai cortar esse cabelão, menino! 

Eram os gritos de Nhanhá. 

 
 

 

 Conforme Torchi (2008), o nascimento de Cabeludinho foi à moda de Mário de Andrade, 

longe dos matos românticos, das selvas virgens de José de Alencar, ―bem diferente de Iracema‖. 

Se Iracema, imortalizada por José de Alencar, segue seu destino como guerreira e mítica, 

Cabeludinho, também protagonista de uma saga considerável, realiza em sua natureza, no 

Pantanal, a trajetória do jovem que se descobre poeta e caminha nas lembranças desse Pantanal, 

fazendo dele sua ―matéria de poesia‖. 

 Antítese de Iracema, Cabeludinho, apesar de possuir muito pouca poesia, possui a vida 

que, segundo o poeta Manoel de Barros, ―jura ser o essencial‖, estando mais para Macunaíma de 

Mário de Andrade, modernista, personagem síntese do homem brasileiro. 

Caramujo-Flor representa essa caminhada; Cabeludinho é apresentado nas cenas em 

análise pela voz do violeiro ao ritmo de uma Guarânia, uma melodia pouco acentuada e com uma 

seleção vocabular que busca provocar inquietação com seus versos livres e brancos, o linguajar 

popular e a ingenuidade que carece de esclarecimento, ―o que desculpa a insuficiência do 

canto/mas explica a sua vida‖. Caramujo-Flor é um curta-metragem poético que apresenta o 

universo de Manoel de Barros. Cabeludinho descobre-se poeta. A trajetória de Cabeludinho, 

alterego de Manoel de Barros, não termina na cena em análise. Na verdade, ela anuncia o que 

depois se tornará a ―pura inauguração de um outro universo‖ transubstanciado pela leitura de 

Pizzini. Sob a luz de um novo projeto estético-semiótico é-nos apresentado Caramujo-Flor: ―Que 

juro ser o essencial.‖ 

 Conclui-se que o que contribui para a manifestação das categorias cromática, eidética e 

topológica é o jogo de luzes resumido na oposição Luz X Sombra. Há, portanto, um cuidadoso 

jogo com as categorias eidética (Reto X Curvo, Angular X Arredondado, Achatado X Abaulado), 

topológica (de dimensão Grande X Pequeno, de posição Alto X Baixo e de orientação Na Frente X 

Atrás) e, em especial, com a categoria cromática (de valor Claro X Escuro, de Tonalidade Quente 

X Frio, de Pureza Cor Limpa X Cor Suja e de luminosidade Brilhante X Opaco) no Plano da 

Expressão. No Plano de Conteúdo, conforme já analisamos, temos uma relação entre Natureza X 

Cultura. Ao dotar o corpo de qualquer ornamento, o enunciador valoriza a cultura, ou seja, um 

corpo culturalizado e menos naturalizado. O trabalho de posicionamento (Categoria Topológica) e 
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de iluminação (Categoria Cromática) é uma maneira de dotar o sujeito retratado de um código 

artístico, portanto, inserido na cultura; o sujeito está vestido com jogos de sombras e luz. Os 

segmentos analisados mostram relações especiais entre categorias do Plano de Expressão e do 

Plano de Conteúdo. 

 Nas cenas analisadas posteriormente a mesma escolha de expressão e conteúdo acontecem. 

Pizzini explora a expressão ressignificando-a com novos elementos visando sempre o mesmo 

conteúdo: a tematização Natureza X Cultura. 

 

 

Caramujo-Flor: Cena 7  

 
Segmento 1 

 
Segmento 2 

 
Segmento 3 

 
Segmento 4 

Figura 58 – Cena 7 

 

 A cena 4 tem uma duração de apenas 13 segundos, com um total de imagens bastante 

reduzido, apenas 4 segmentos. Nela, aparece apenas Andarilho, o sábio demiurgo, interpretado por 

Rubens Corrêa sob uma pedra numa praia. A cena também foi gravada em branco e preto. 

 Nesta tomada, como nas outras tomadas analisadas anteriormente, a estruturação se dá a 

partir da oposição Natureza X Cultura. No nível narrativo visualizamos um sujeito realizando um 

fazer, também figurativizado pelo ato de andar pela praia, contemplar o mar. Temos um sujeito 

competente, modalizado pelo querer, saber e poder fazer.  
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 No plano de conteúdo, Andarilho migra da natureza (Pantanal) para a cultura (praia do Rio 

de Janeiro), mesmo que esse sema (cultura) possa remeter ao tema da natureza aparece nesta cena 

como representativo da cultura (cidade). 

 No Plano da Expressão podemos analisar a estrutura profunda pela categoria topológica e 

teremos: 

 

CATEGORIA TOPOLÓGICA 

Dimensão Grande X Pequeno 

Posição Alto X Baixo 

Orientação Na Frente X Atrás 

Movimento X Estático 

  

 Na categoria topológica de dimensão Grande X Pequeno observa-se no segmento 1 que a 

câmera está distante bem como nos outros segmentos. Mesmo com a câmera distante nota-se que 

o sujeito apresenta-se num plano menor (pequeno) em relação ao restante da imagem (grande). O 

mesmo se aplica para o outro elemento, no caso, a pedra em relação ao mar. 

 Na categoria topológica de posição Alto X Baixo no segmento 1 o que sobressai é o sujeito 

num plano mais alto, em cima da pedra, tendo embaixo a pedra, a areia e as ondas do mar. 

Observa-se que o sujeito olha de cima para baixo, bem como a posição da câmera que também é 

de cima para baixo nos segmentos 2, 3 e 4. O mesmo acontece com relação à categoria topológica 

de orientação Na Frente X Atrás: o sujeito está na frente tendo ao fundo uma paisagem enquanto 

que a pedra também ocupa o lugar da frente.  

 As categorias Grande/Alto/Na Frente em relação às categorias Pequeno/Baixo/Atrás 

configuram os semas natureza X cultura, respectivamente, no plano de conteúdo. 

 Se na poética de Barros o trabalho com a linguagem é fundamental e enriquecedor, na 

construção da imagem, Pizzini, com uma percepção particular, única e sensível consegue 

representar a sensação que a imagem de Barros nele suscita. 
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Caramujo-Flor: Cena 8  

 
Segmento 1 

 
Segmento 2 

 
Segmento 3 

 
Segmento 4 

 
Segmento 5 

 
Segmento 6 

Figura 59 – Cena 8 

 

 Esta cena tem duração de 43 segundos  e é ambientada em uma estação de metrô. Observa-

se que à medida que a escala rolante gira, o vulto do sujeito representado por Andarilho se amplia. 

 Quando a câmera acompanha por algum tempo uma personagem, as imagens que vemos se 

transformam na montagem subjetiva das impressões da própria personagem. Como se o cineasta 

não quisesse intervir com seus cortes: como se o diretor fizesse contar a história na primeira 

pessoa ao seu protagonista. O ambiente real e o tempo real se tornam montagem por haver alguém 

que se move e age naquele espaço. Não são, portanto, os quadros que passam diante do 

espectador, como habitualmente acontece, mas sim o espectador que passa diante dos quadros. A 

câmera  segue o espectador por toda a parte. O movimento se torna montagem e o ato de caminhar 

pela escada rolante, embora seja expressão característica do movimento, permanece sempre no 

mesmo quadro. Mediante a câmera que o acompanha, o caminhar do personagem Andarilho se 

torna uma de suas expressões mais evidentes. 

 No plano de conteúdo temos, mais uma vez, articulados, no subcomponente temático, a 

oposição Natureza X Cultura. Esses termos ―materializam‖, no nível discursivo, os esquemas 

abstratos do nível narrativo, respectivamente, a disjunção e a conjunção com o objeto de valor – o 
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Pantanal. O termo Cultura é figurativizado pelos elementos estação do metrô, escadas rolantes, 

luzes, metrô enquanto o termo Natureza é figurativizado exatamente pela ausência, ou seja, pelo o 

que a cultura é, negação da Natureza. 

  Ainda, no plano da expressão, com a câmera posicionada à frente enfocando o movimento 

da escada rolante, numa focalização de baixo para cima,  a escada rolante do metrô traz o vulto do 

sujeito cada vez mais próximo começando por suas pernas até focalizar o sujeito por inteiro. O 

movimento da escada rolante cria um andamento acelerado e expande o espaço, que é 

figurativizado pelo elemento englobante do corpo com relação à escada rolante. O movimento da 

escada rolante que traz o sujeito para a frente cria o efeito de sentido de subjetividade, de 

identificação, de aproximação reforçado pela aproximação da câmera, retrata uma interação mais 

próxima com o enunciatário. 

 Analisando os segmentos acima selecionados temos: 

 

CATEGORIA CONSTITUCIONAL CROMÁTICA 

De Valor Claro X Escuro 

De Tonalidade Quente X Frio 

De Qualidade Puro X Mesclado 

De Luminosidade Brilhante X Opaco 

 

Na categoria cromática de valor Claro X Escuro sobressai-se, pelo efeito que a luz 

provoca, a claridade no metal da escada rolante; essa claridade é conferida tanto pela focalização 

da luz quando da luz da própria estação de metrô nos segmentos 1 e 2. O contraste entre o claro da 

escada rolante e o escuro das paredes é bastante nítido bem como da roupa do sujeito. Esse 

contraste é acentuado também pelas curvas que a escada rolante provoca. É possível distinguir o 

que seja a luz da câmera e o que seja a luz da estação. É possível distinguir o efeito que a luz da 

câmera provoca: de perspectiva. 

Ainda, na categoria cromática Quente X Frio podemos atribuir o termo quente aos metais, 

às paredes da estação, às luzes e ao termo frio podemos atribuir a presença do sujeito neste 

ambiente quente. Essa oposição significa mais se levarmos em conta a própria estrutura da estação 

de metrô (concreto, correria) em relação ao sujeito que sai do mato para a cidade grande (frio, 

arredio). 
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Na categoria cromática de qualidade Puro X  Mesclado observamos o termo puro no sema 

humano, no sujeito e o termo mesclado no conjunto de elementos que compõem a estação que vai 

do natural ao cultural, porém, ao mesmo tempo, o sema humano, o sujeito é agora também 

mesclado, posto que integrado na cultura.  

Na categoria cromática de luminosidade Brilhante X Opaco nossa observação se volta para 

o efeito que o jogo de luz produz em contato com o metal da escada rolante, produzindo um brilho 

metálico, enquanto que a parede, pela ausência dessa incidência de luz e pelo próprio material 

com que é feita, não permite esse brilho, tornando-se opaco. 

Todos os segmentos desta cena apresentam essas características. Assim, os termos 

claro/quente/mesclado/brilhante recobrem a figura ―metal‖ enquanto que os termos 

escuro/frio/puro/opaco recobrem as figuras ―roupas‖, ―sujeito‖, ―paredes‖. 

Essas categorias cromáticas (valor, tonalidade, qualidade e luminosidade) do Plano da 

Expressão relacionadas à categoria do Plano de Conteúdo Natureza X Cultura,  constitui um 

sistema semissimbólico, posto que instalam uma nova forma de relação, motivada, entre 

categorias da expressão e categorias do conteúdo, influenciando na forma de ver o mundo. Essas 

figuras do Plano de Conteúdo produzem efeitos de realidade. 

 A partir da semiótica narrativa, podemos afirmar que o objeto de valor euforizado seria 

cultura e o objeto de valor disforizado seria natureza; essa articulação cultura X natureza 

caracteriza a ação realizada por Andarilho. Nos segmentos em análise, há uma ação do sujeito 

Andarilho em direção à cultura; o destinador escada rolante do metrô promove essa ação.  

Nos mesmos segmentos em análise Andarilho teria como objeto a cultura; no entanto, 

ocorre uma limitação rumo à natureza promovida pelo antissujeito escada rolante; de forma 

inversa ao parágrafo anterior, a escada rolante assume o papel actancial do antissujeito, mas, 

igualmente a ele, representa o espaço, cuja narrativa do sujeito se desenvolve.  

 

CATEGORIA CONSTITUCIONAL EIDÉTICA 

Reto  Curvo 

Angular Arredondado 

 

 

 

 Vemos que na continuidade das imagens dos segmentos, da escada rolante, Andarilho salta 

para a estação do metrô. A sequência de cenas amplia essa constatação tendo em vista os 

elementos que apresenta. No primeiro segmento temos apenas o movimento da escada rolante e 
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uma pequena silhueta que se apresenta bem distante; no segmento 2, surge o tronco de alguém na 

escada rolante; no segmento 3,  Andarilho caminha sob a linha demarcatória do metrô em direção 

a zona de embarque enquanto que no segmento 4, Andarilho se recosta num dos pilares de 

concreto da estação do metrô como a se perguntar para onde ir. Do segmento 5 para o 6,  o metrô 

passa e visualizamos Andarilho olhando o movimento do trem, acompanhando com a cabeça a 

velocidade do mesmo enquanto que no segmento 6 a cabeça de Andarilho oscila da esquerda para 

a direita, talvez buscando um rumo, o que é confirmado pela cena seguinte que mostra mais uma 

vez a linha demarcatória do metrô e Andarilho, na cena seguinte, vendo o metrô passar. 

 Em relação à categoria constitucional eidética, no Plano da Expressão, podemos atribuir 

aos segmentos em análise a categoria reto X curvo. A escada rolante, as paredes da estação, o teto 

estão ligados ao termo reto enquanto que o sujeito está ligado ao termo curvo. Essa relação 

valoriza o sema natureza, enquanto aquela representa o sema cultura no Plano de Conteúdo. O 

mesmo se dá com a categoria eidética Angular X arredondado. O Plano da Expressão, em 

conformidade com o Plano de Conteúdo estabelece homologações entre o reto/angular e o 

curvo/arredondado com a categoria semântica natureza X cultura  estabelecendo um 

semissimbolismo, isto é, uma conformidade entre categorias dos dois planos. 

 Para a categoria relacional (topológica) de dimensão, na oposição Grande X Pequeno 

depreendemos, no conjunto da cena, os elementos ‗escada‘ e ‗metrô‘ ao termo grande e o 

elemento ‗homem‘ ao termo pequeno. Observa-se que os elementos escada/metrô se sobressaem 

tendo em vista que na categoria analisada anteriormente eles recebem maior incidência de luz e 

projeção da câmera e foco, bem como o conjunto de traços retos conferindo maior destaque 

enquanto o elemento ‗homem‘, também em relação à análise realizada até aqui, recebe menos 

incidência de luz e investimentos figurativos. 

 Concluindo a análise da cena, pode-se afirmar que há no nível fundamental do Plano de 

Conteúdo uma relação entre cultura, eufórica (valorizada) versus natureza, disfórica 

(desvalorizada). É possível fazer relações com categorias do plano de expressão. A mais notável é 

a cromática. As imagens parecem expor apenas gradações de brilhante, que identificamos como a 

cor da cultura, da modernidade, do progresso. Podemos afirmar que há um cuidadoso jogo com as 

categorias topológica (alto x baixo, grande X pequeno), eidéticas (reto X curvo,  angular X 

arredondado) e especialmente a cromática (de valor, de tonalidade, de qualidade ou pureza e de 

luminosidade) a mais notável, pois é essa categoria que cria o ritmo harmonioso com os efeitos de 

luz e sombra em todas as outras categorias. 

 Barros (2000, p. 11) aponta a existência de uma gradação nos textos entre sistemas 

semissimbólicos e sistemas simbólicos. Segundo a autora: 
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  Se há textos, raros, de ‗linguagem‘, em que não há relações novas entre expressão e 

conteúdo, em que a expressão cumpre apenas o papel de expressar conteúdos, as novas 

correlações que se estabelecem entre expressão e conteúdo vão desde a novidade poética 

do semissimbolismo próprio de cada texto até o simbolismo culturalmente estabelecido, 

que perpassa diferentes textos [...] Há, entre esses polos, graus, pois nada é 

completamente novo, ou estereotipado. Sempre existe um jogo entre novidade e 

estereotipia. 

 

Assim, além das categorias acima relacionadas, podemos depreender a categoria central X 

marginal observada nas imagens; nota-se também uma categoria plástica menor X maior, as 

categorias centrais são maiores do que as marginais, produzindo um efeito de crescendo ou de 

profundidade. Isto é, na medida em que os marginais sugerem o fundo, a profundidade, os centrais 

se sobressaem, adquirem relevâncias nas imagens. 

Ao observar as imagens dos segmentos da cena analisada e focando em sua disposição 

visual conforme o que foi analisado anteriormente, nota-se que as relações estabelecidas no plano 

de conteúdo entre natureza X cultura aparecem no plano de expressão; Na oposição Na Frente X 

Atrás, o termo Na Frente poderia representar a urbanidade/cultura, já que essa cor, a oscilação 

para um cinza (brilhante), conforme Chevalier & Gheerbrant (2001, p. 248) dá a impressão de 

tristeza, melancolia, de enfado, ―situam-se nas camadas recuadas do Inconsciente, que precisam 

ser elucidadas e clarificadas pela tomada de consciência [...]‖, sair do cinza é tomar conhecimento 

do mundo, do seu mundo. No âmbito da cultura, a cena em análise significa mais, tendo em vista 

tudo o que já foi dito sobre o personagem Andarilho, alterego do poeta Manoel de Barros. Toda a 

narrativa em Caramujo-Flor é esse oscilar entre a cidade grande e o seu lugar onírico, tendo o 

Pantanal como metáfora, na busca de uma identidade.  

  Nos segmentos, o enunciatário tem a possibilidade de percorrer seu olhar a partir dos 

termos claro/frio/puro/brilhante, para chegar às imagens formadas a partir dos termos 

escuro/quente/impuro/opaco, e quando o enunciatário se concentra na leitura da imagem, o fundo 

negro perderia sua relevância. 

 Com essa leitura, é possível associar, no Plano da Expressão, as categorias topológicas 

Grande X Pequeno, Alto X Baixo, Na Frente X Atrás  às categorias cromáticas Claro X Escuro, 

Quente X Frio, Puro X Mesclado e Brilhante X Opaco e as categorias eidéticas Reto X Curvo, 

Angular X Arredondado, respectivamente, ao conteúdo natureza (rural) versus cultura 

(urbanidade). 
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Caramujo-Flor: Cena 9  

 
Segmento 1 

 
Segmento 2 

 

Segmento 3 
 

Segmento 4 

 
Segmento 5 

 
Segmento 6 

 
Segmento 7 

 
Segmento 8 

Figura 60 – Cena 9 
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Da cena realizada na estação no metrô analisada anteriormente, Andarilho se encontra 

agora na estação do metrô totalmente vazia, somente na companhia de um jacaré. A cena em 

análise merece uma observação à parte que segue quando da rodagem dos créditos no final do 

curta-metragem: 

 

Figura 61 – Nota 

 

Conforme analisado anteriormente, para Andrade Júnior (2004), todos os animais passam a 

ser considerados num mesmo grau de importância na obra de Manoel de Barros. O poeta equipara 

todos os seus seres, desde um inseto até um poeta, fazendo com que todos os animais, ínfimos ou 

superiores, sejam considerados com parte do sublime na natureza. O poeta, travando uma luta no 

terreno da linguagem, não apenas se transforma num determinado ser, mas em muitos deles ao 

mesmo tempo.  O objetivo do poeta é fazer como as minhocas: elas ―arejam a terra; os poetas, a 

linguagem‖ (BARROS, 2003, p. 252).  

Na cena em análise temos um homem – Andarilho – e um jacaré numa estação de metrô, 

como se ambos fossem seres iguais e adaptados àquele lugar, numa íntima relação. 

Observa-se que a cena é gravada com a câmera numa posição superior, da esquerda para a 

direita, o que pode ser constatado pela luminosidade que a mesma recebe. Tudo ocorre devido à 

mobilidade e ao movimento da câmera cinematográfica que apresenta sempre coisas novas, de 

distâncias e pontos de vista sempre diferentes; eis a novidade da arte de Pizzini. 

O curta-metragem revela um mundo contido nas poesias de Manoel de Barros que até 

então permanecera ignorado aos nossos olhos: o ambiente visual do homem e dos seres e sua 

relação com eles. Ambiente e paisagem, o rosto das coisas, o movimento da vida, a expressão 

secreta de um mundo urbano/rural. Pizzini imprime uma grande importância aos sons e aos 

olhares da poética de Barros demonstrando o quão sensível deve ser o leitor para captar essas 

múltiplas sensações, essas inúmeras percepções e estímulos sensoriais. 

No segmento 1, em primeiríssimo plano, temos a cara do jacaré e seus olhos fixos 

ocupando a parte central do primeiro plano. A cor amarronzada do couro do jacaré, com um efeito 

de luz, adquire aqui e ali as tonalidades róseas. Nos segmentos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 visualizamos 

uma estação de metrô, um homem, um jacaré e elementos característicos deste lugar  (o piso, as 

catracas). 
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O que predomina nesta cena são as cores claras, de uma espécie de metal produzida pela 

incidência da luz. No segmento 1, temos a imagem do jacaré tomando todo o espaço; no segmento 

2, homem e jacaré dividem o espaço da cena, sendo que o homem, encostado na catraca da estação 

de metrô, contempla o jacaré que se movimenta pelo espaço da estação; no segmento 3, a câmera 

se aproxima mais dos objetos homem e jacaré; no segmento 4, a câmera produz o efeito de 

distanciamento desses objetos; no segmento 5, o homem contempla o jacaré passando pela 

catraca; no segmento 6, visualizamos apenas a cabeça do homem enquanto este se volta a 

contemplar o jacaré passando pela catraca. Para Pizzini, em entrevista concedida à Leonardo 

Saraiva: ―a cena é uma leitura da posição do rural X urbano, com a denominação do urbano como 

destruidor [...] Há claro, o estranhamento, mas cria-se ali um sentido gráfico, mais do que um 

contraste entre o urbano e o rural‖ enquanto que para Manoel de Barros, sobre a cena em análise, 

afirma que:  

 

Estou certo de que Joel quis falar de minha poesia antes de mim. O filme quis expressar 

por imagem uma escrita poética [...] Minha vida não tem nada com jacarés nos trilhos de 

uma estação, mas a minha linguagem tem. Um jacaré sobre trilhos é tão insólito como 

renovar as mesmices [...] O filme tem muito de minha arte e nada de minha vida. Ainda 

bem.  (BARROS, 2006) 

 

 

Caramujo-Flor é uma obra cinematográfica que explora bastante os aspectos simbólicos 

numa relação termo a termo e mais ainda os aspectos semissimbólicos, isto é, a relação entre 

categorias. O jacaré aqui é simbólico, mas também semissimbólico. Levando em conta a 

declaração de Pizzini sobre a cena exposta no parágrafo anterior e o local em que está inserido o 

jacaré, numa relação simbólica expressa uma visão geral da cultura e numa relação 

semissimbólica nos dirige às águas (conforme analisado no capítulo 4 sobre o simbolismo 

presente em Caramujo-Flor) e, consequentemente, ao Pantanal. Joel Pizzini retoma essas relações 

simbólicas e semissimbólicas transferindo o significado do jacaré para as águas, para o Pantanal; 

eis a ligação entre o plano da expressão e o plano de conteúdo. 

Continuando com as relações entre o plano da expressão e o plano de conteúdo, no Nível 

das Categorias Elementares ou estrutura profunda do Plano da Expressão, podemos distinguir a 

categoria constitucional cromática de qualidade ou pureza claro X escuro onde visualizamos a 

categoria claro na cor metal que a incidência da luz produz e a categoria escuro nos elementos 

naturais (homem/animal). 

No nível imanente ou das estruturas profundas, no Plano da Expressão observamos as 

categorias constitucionais eidéticas na oposição reto X curvo e também na oposição angular X 

arredondado. As categorias reto e angular podem ser visualizadas nos elementos que constituem a 
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visão da cultura, elementos que caracterizam a modernidade: piso, catracas, espaço da estação. As 

categorias curvo e arredondado podem ser atribuídas aos elementos da natureza: jacaré, homem. 

No Plano da Expressão, no Nível Imanente, temos as categorias relacionais de: dimensão 

grande X pequeno, de posição alto X baixo e de orientação na frente X atrás.  A categoria 

relacional de dimensão grande X pequeno pode ser observado no segmento 1 bem como no 

segmento 6 em que o jacaré e a cabeça do homem são tomadas em primeiro plano. A oposição 

alto X baixo pode ser observada nos segmentos 4, 5, 7 e 8 em que o vulto do homem aparece, pelo 

efeito de câmera, mais alto do que o jacaré, enquanto que a oposição na frente X atrás está 

presente nos segmentos 4, 5, 6, 7 e 8 onde o homem aparece numa posição frontal em relação ao 

jacaré. 

Suportando e expressando o conteúdo, essas oposições do Plano da Expressão representam 

mais tendo em vista que o claro, no conjunto da cena, está ligado à cor metal, que a incidência da 

luz produz, reproduzindo a cultura, a urbanidade e a categoria escuro aos elementos naturais 

(homem/animal). As categorias reto/angular estão ligadas aos elementos que constituem a visão da 

cultura, elementos que caracterizam a modernidade e as categorias curvo/arredondado podem ser 

atribuídas aos elementos da natureza enquanto as categorias grande/alto/na frente são atributos da 

natureza e as categorias pequeno/baixo/atrás são atribuídos aos elementos da cultura, da 

urbanidade. 

Essas relações semissimbólicas permitem que, pelo enquadramento, além de vermos a 

imagem, atribuímos também o sentido da nossa posição em relação a ela, isto é, o sentido da nossa 

posição em relação ao objeto filmado. 

Só na montagem, no ritmo e no processo associativo da sucessão de quadros (segmentos) 

realizado por Joel Pizzini a partir da leitura de Barros aparece o essencial: a transubstanciação. 
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Figura 62 – Pensamentos e emoções 

  A cena em destaque corresponde à última cena visual do curta-metragem Caramujo-Flor. 

Nela, os dois caramujos se encontram, se tocam e simulam uma cópula. A câmera de Pizzini, 

numa montagem sem cortes, ou sem paragens, produz a transubstanciação. A cena se fecha e dá 

lugar à inscrição de um trecho do poema de Manoel de Barros contido em Com os loucos de água 

e Estandarte, publicado em Matéria de Poesia (BARROS, 2001, p. 24): 

Usava-se até o orgasmo: 

- Estou apto a trapo! 

A gente é rascunho de pássaro 

Não acabaram de fazer... 
 

 

 De acordo com Torchi (2008, p. 95): ―Os versos deste fragmento provam que o poeta é um 

ser resultante da palavra e constituído pela linguagem. O poeta, como todos nós, é um ser 

inacabado, em constante metamorfose, um ser em devir, em plena liberdade‖. Pode-se observar 

também a preocupação dos poetas – Barros e Pizzini – em transformar suas poesias – verbais ou 

visuais – num espaço de experimentação e de propostas performáticas, estabelecendo conexões 

livres entre o Pantanal e o mar, entre o homem e o chão, entre a natureza e a cultura recuperando a 

dimensão sensorial da palavra.  

 A chave da leitura de Joel Pizzini – os caramujos-flores – carrega em si todas as figuras 

destacadas anteriormente, as figuras: do pequeno universo, dos pequenos seres, do ―traste‖, do 

―desimportante‖, do ―inutensílio‖, da ―desutilidade‖, das coisas menores, da indigência, do 

andarilho, do duplo, do tímido, do ―Caramujo do Pantanal‖ tematizados na: liberdade, na 

criação/realidade, no real/ideal, nas origens, na infância, na razão/emoção, no ―criançamento‖, no 

próprio silêncio, na cultura, na natureza. 

 O Caramujo recupera em si também todos os elementos do Espaço, do Tempo e do Ser. 

Por seu aspecto úmido recupera o sentido e valor da água, da vida e, por extensão, se liga ao 
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Pantanal, às origens, ao primitivo e, dado ao seu caráter introspectivo, recupera aqui a própria 

linguagem do ser Manoel de Barros. Não é sem razão que o poeta é alcunhado de ―Caramujo do 

Pantanal‖. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Chega um momento em que nos calamos. Não porque o assunto se esgotou, mas 

porque a língua emudece, seja porque não há o que dizer, seja porque nada é necessário dizer 

ou, ainda, porque não há mais como dizer. É como se a palavra, as ideias não tivessem 

disponíveis, não fosse capaz de exprimir o indizível, não estivesse sido ainda inventada, ou 

fosse totalmente dispensável, seja porque já se disse muito sobre a mesma coisa ou não se 

disse o que deveria ser dito. Esses são momentos nos quais o analista e a linguagem vivem 

situações extremas, tensas, dilacerantes, misteriosas, mágicas, reveladoras, heurísticas. Não se 

encontra a palavra, o nome, o signo, o símbolo, o emblema, a figura ou a figuração. É como 

se nada fosse capaz de dar conta do desconhecido, inesperado, surpreendente. As 

considerações finais são a parte do trabalho acadêmico que se revelam vazias, ermas de forma 

e movimento, som e sentido; suspensas no ar, vistas em si, a palavra e a narrativa já feitas até 

então resultam abstratas. 

 Itinerários Semióticos em Caramujo-Flor, curta-metragem de Joel Pizzini sobre 

a poesia de Manoel de Barros sugere, como o próprio termo Itinerário, um percurso a ser 

percorrido, caminhos, trajetos, curso, viagem, roteiro. Depreende-se que a palavra não existe 

em si, como se fora um signo autossuficiente, que subsiste independente. Ela se forma, 

conforma e transforma na trama das relações sociais, umas vezes visíveis, evidentes e 

transparentes, outras implícitas, encobertas ou escondidas. O itinerário traçado desde o 

Sumário, passando pela Introdução e os capítulos que o constituem cumpre aqui o seu ponto 

final. Não sua conclusão, mas as considerações que funcionam como uma espécie de síntese 

do que foi visto, aprendido e apreendido nestes caminhos e trajetos percorridos. 

 Da obra de Manoel de Barros à obra de Joel Pizzini esta pesquisa propôs-se a analisar 

os aspectos semissimbólicos quando da leitura daquela nesta compreendendo aqui a leitura 

como a passagem de um texto para outro, no caso, do sistema verbal para o sistema visual, da 

literatura para o cinema, observando como um texto visual poético trata o texto verbal 

poético, como se dá a passagem do verbal para o visual e como se constrói o 

semissimbolismo num texto sincrético como Caramujo-Flor a partir dos pressupostos teóricos 

da Semiótica Francesa desenvolvida por Greimas e seus desenvolvimentos mais recentes 

como a Semiótica Plástica, nome dado por Floch, ao desdobramento daquela. 
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 Sendo os objetos de análise considerados objetos de arte: a poesia e o cinema 

considera-se que toda e qualquer análise sobre objetos de arte é inacabada, está sempre em 

aberta à espera de novas e diferentes interpretações. Esse é um dilema que continuará em 

aberto, como muitos outros que se colocam na longa história do contraponto pensamento e 

linguagem, em seus múltiplos sentidos. Cabe também ressaltar que é a mente humana que 

formula e modifica o signo ou símbolo. O conteúdo e o significado, a denotação e a 

conotação, a figura e a figuração organizam-se e alteram-se conforme o engenho da mente de 

quem analisa esse objeto de arte. O pensamento tanto cria e recria como modifica e 

transfigura semântica e sintaticamente a linguagem. Assim, toda a análise que prescinda de 

um objeto de arte deve ser lida e aceita como aberta a vários sentidos e interpretações 

diversas, posto que em constante transformação. 

 Nos Itinerários (no plural mesmo) por nós esboçados, como a própria confecção de 

Caramujo-Flor a partir da obra de Manoel de Barros, realizamos o percurso da natureza para a 

cultura e depois, da cultura para a natureza, num vislumbrar de paisagens, seres, águas, 

caramujos, lesmas, ―inutensílios‖, ―trastes‖, ―nadas‖ mas que, na linguagem utilizada por 

Pizzini continua a participar decisivamente da constituição das coisas, gentes, narrativas e 

ideias. 

 Nossa pesquisa iniciou-se com uma Síntese Teórica dos conceitos utilizados nesta 

pesquisa. Os Itinerários Semióticos em Caramujo-Flor foi elaborado a partir de outras 

leituras que tratam da obra do poeta Manoel de Barros, como a obra de Torchi (2008), 

Andrade Júnior (2013), Grácia-Rodrigues (2006). Achamos oportuno também apresentar as 

sequências do curta-metragem que constituem as 31 cenas por nós defendidas no início da 

pesquisa. Essas sequências são significativas por se tratar de uma descrição poético-estética 

onde evidenciamos aspectos simbólicos e semissimbólicos da transubstanciação de Joel 

Pizzini. Os Itinerários semióticos estão referenciados em Greimas (1986), Floch (2001) e 

Barros (2000) principalmente no que diz respeito à passagem do Plano de Expressão para o 

Plano de Conteúdo, caracterizado como semissimbolismo. A semiótica plástica é apropriada 

para analisar os sistemas semissimbólicos constituídos por manifestações visuais. Durante a 

análise do plano da expressão faz-se necessário descrever os seus componentes, verificando a 

organização hierárquica das categorias que podem ser combinadas de variadas maneiras, o 

que determina os diversos efeitos plásticos. Ainda, nestes itinerários optamos por recortar a 

cena em tomadas com o objetivo de melhor evidenciar os aspectos semissimbólicos e tornar 

mais didática a análise por nós sugerida. A partir das cenas divididas em segmentos vamos 
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relacionando a obra de Manoel de Barros com o fazer cinematográfico de Joel Pizzini, as 

técnicas de montagem e enquadramento, os efeitos de luz e cor, as categorias cromática, 

eidética e topológicas em diversos segmentos observando as manifestações do plano de 

expressão homologadas com o plano de conteúdo.  

Observamos que o trabalho do cineasta foi transformar as figuras em imagens; 

transformar um discurso em outro discurso, indo da verbalização para a visualização e que 

Pizzini cria sistemas semissimbólicos que não são os de Manoel de Barros, mas que se 

interligam numa relação entre categorias da expressão e do conteúdo. Apresentamos também 

alguns recursos poéticos utilizados por Manoel de Barros em sua poesia e a sonoridade 

expressa em seu poema Os Caramujos-Flores,  concluindo que o poeta maneja o verbo de 

forma incomum aos clichês já impostos pelos leitores comuns, criando novos expedientes aos 

seres que foram por ele escolhidos. Isto é, a palavra em Manoel de Barros pode ser, 

simultaneamente, erma e plena de sentidos, dependendo do modo pelo qual a mesma é lida. 

Em geral, a palavra em Barros leva consigo muita experiência, toda uma existência. Nenhuma 

palavra flutua como solta no espaço e no tempo, solitária, carente. Tanto se articula com 

outras como se enraíza mais ou menos densamente na vida de uns e de outros leitores. Esse é 

o desafio proposto por Pizzini em relação à poética de Manoel de Barros: desvendar os 

múltiplos significados presentes e possíveis, literais e figurativos, escondidos na palavra 

empenhada em desprender-se do limbo. Numa escrita feita de caramujos e gosmas, Joel 

Pizzini compreende a cultura como o universo no qual se constitui a língua sob todas as suas 

modalidades; assim como a língua entra decisivamente na construção da cultura; a língua, 

para Pizzini, se constitui na meditação principal, por intermédio da qual as outras criações se 

expressam, movem, transformam. Em Manoel de Barros e na transubstanciação realizada por 

Pizzini a língua expressa, sintetiza, decanta, constitui e desenvolve as mais diversas 

realizações materiais e espirituais, sem as quais o sentido não se constitui. ―Não sabemos ao 

certo, aliás, se pastam eles essas paredes/ ou se são por elas pastados [...] provavelmente se 

compensem [...] se entendem por devaneios [...]‖. Se o pensamento é ele também produto e 

condição da língua, assim como das outras formas culturais, em Pizzini também ele se 

constitui no mesmo curso da práxis social, quando as atividades se objetivam, cristalizam, 

tencionam ou explodem em criações artístico-culturais. 

Ao observar o poema mote para a execução do curta-metragem Caramujo-Flor, um 

poema de Manoel de Barros denominado de Os Caramujos Flores e outros poemas do poeta 

em que a temática do caramujo é recorrente analisar também como se dá o processo de leitura 



212 
 

de um texto poético para o outro, como Joel Pizzini trabalha a transposição da imagem 

poética de Manoel de Barros para o curta-metragem Caramujo-Flor. Constatamos que o 

trabalho de (re)leitura efetuado por Joel Pizzini seleciona e (re)escreve o material verbal da 

obra de Manoel de Barros. 

 Minhocas, caracóis, lesmas e caramujos possuem as mesmas características de outros 

seres para Barros, daí a constância desses seres em sua obra e utilização desses como ―matéria 

de poesia‖ e que nas lentes de Pizzini também adquire especial relevância a ponto de nomear 

o curta-metragem de Joel Pizzini. Da obra de Barros, Pizzini aguarda, em silêncio, o 

esclarecimento, a revelação, o deslumbramento; o mistério da palavra de Barros rola na 

imaginação do cineasta. Barros e Pizzini ―se pregam e se pastam‖. Pizzini transfere alguns 

fragmentos da sonoridade de Barros para a visualidade performática de Caramujo-Flor através 

de um rede de temas e figuras que se projetam e se inter-relacionam dando curso à 

materialidade visual do curta-metragem. Em termos discursivos, Pizzini materializa um fato 

sonoro em que os enunciados se igualam no significado e traduzem o mesmo sentimento de 

sensibilidade, lirismo e poesia contidos em Barros. Diante da complexidade e da envergadura 

dos desafios propostos por Pizzini, este é levado a desenvolver várias estratégias intertextuais 

que permitem muitos jogos de linguagens e que são colocadas em diferentes arranjos 

(enquadramento, primeiro plano, montagem) desdobrando-se em signos, ou ícones, ou índices 

e figuras como em um caleidoscópio sem fim. 

Cumprindo com os Itinerários semióticos em Caramujo-Flor sobre a poesia de 

Manoel de Barros, analisamos a Figuratividade contida no curta-metragem tendo em vista 

que o curta-metragem é riquíssimo em figuras e que Pizzini explora conscientemente essas 

referências que não se esgotam como meras figuras, mas é um grande leque de possibilidades 

como se o cineasta estivesse todo o tempo refazendo o linguagem visual e sonora de Manoel 

de Barros para o cinema. Pizzini, com sua câmera, trabalha da figura ao sentimento e do 

sentimento à ideia, sem correr o risco de cair no puro simbolismo. A sobreposição dos 

símbolos realizada por Pizzini não é aleatória, mas constitui uma composição temporal de 

uma série de figuras que exercem influência recíproca; é uma forma rítmica, forma do 

movimento que se esfacela em figuras particulares. Observa-se que a continuidade ótica nas 

figuras criadas por Pizzini são sequenciais mesmo quando as figuras que se seguem nada têm 

a ver com os anteriores, porque uma figura, mesmo não sendo continuação de outra, constitui 

sempre, no entanto, a continuação da narrativa fílmica, a qual, como obra visual, dever ter seu 

curso unitário e orgânico. Na transubstanciação da obra de Manoel de Barros realizada por 
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Pizzini não têm importância os quadros isolados ou as formas isoladas, mas o todo que resulta 

da experiência da confecção desse novo texto: Caramujo-Flor. 

 Nos itinerários semissimbólicos, com pressupostos da Semiótica Plástica – 

desdobramento da Semiótica Francesa – destacamos a importância desta na análise do plano 

de expressão, sem perder de vista sua estreita relação com o plano de conteúdo, o que pode 

ser constatado por meio dos estudos semissimbólicos. O privilégio sobre o plano da expressão 

se deu exatamente por nossa pesquisa se desenvolver nos liames da Semiótica Plástica.  

Importante ressaltar a partir da pesquisa realizada que é no plano da expressão que se 

tornam mais evidentes as diferenças entre tipos e/ou gêneros de texto estudados pela 

semiótica dada a amplitude a que se concebe o texto: verbal, não-verbal, sincrético. 

Tendo em vista que a Semiótica Plástica e outros desdobramentos da Semiótica 

Francesa são ainda recentes, observa-se que o plano da expressão se constitui num amplo e 

rico terreno para análises de textos nos cursos de pós-graduação tendo em vista que durante 

muito tempo houve um privilégio do estudo do conteúdo em função da expressão e que hoje 

há uma grande demanda por esse tipo de análise devido aos novos suportes dos gêneros 

textuais. 

Sem pretensões, como professor de língua e linguagem nos cursos de Letras na 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, esta pesquisa permitiu compreender, com o 

auxílio da Semiótica Francesa, desdobrada em Semiótica Plástica, como as relações 

semissimbólicas  nos permitem analisar, de forma mais consciente e completa, os efeitos de 

sentido construídos: mais do que confirmar o plano de conteúdo (percurso gerativo de 

sentido), podemos apreender os conceitos, conhecimentos, aplicabilidade e particularidades 

do plano de expressão. 

Com o estudo do plano da expressão e sua aplicabilidade ao objeto escolhido podemos 

perceber como a Semiótica Plástica se constitui num importante instrumento de análise e que 

possui grande instrumental teórico para análise de textos não-verbais, o que contribuiria 

sobremaneira para a demanda de textos que emergem na sociedade atual. 

 São muitos os caminhos abertos e possibilidades de análise no corpus e na teoria – ou 

desdobramento - por nós selecionado, principalmente por se tratar de obras de arte, ambas 

objetos metafóricos, de sentido icônico e com uma fragmentação semântica abertas a vários 

sentidos e interpretações diversas. Em ―O Lutador‖, Carlos Drummond de Andrade empenha-
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se na luta vã – qual seja, o poder de encantar palavras – do amanhecer às horas cerradas sob 

as portas das ruas do sono. Queixa-se do inimigo, queixa-se da intangibilidade com que as 

palavras se esquivam do justo combate:  

Não encontro vestes, 

não seguro formas, 

é fluído inimigo 

que me dobra os músculos 

e ri-se das normas 

da boa peleja. 

 

 Palavras: eis o objeto, mas o que ele nos diz? E, para que nos diga com precisão, o que 

devemos lhe perguntar? Com que método? E, se há caminho, por onde estender o novelo da 

referência para que seja claro o rastro da análise, da teoria? 

 Dada a complexidade de análise de um corpus estético resta-nos empreender esforços 

para que os objetivos propostos se esclareçam em conclusão, como indefectível encontro dos 

pezinhos delicados de Cinderela com sapatinhos perdidos. Qual é, afinal, o segredo? Pois que 

se pergunte ao manual, ao guardião e árbitro de prometida peleja ou que o próprio Drummond 

nos dê a pista: 

Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

Então paralisados, mas não há desespero, 

há calma e frescura na superfície intacta. 

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 

Convive com teus poemas, antes de escrevê-los. 

Tem paciência, se obscuro. Calma, se te provocam. 

Espera que cada um se realize e consuma 

com seu poder de palavra e 

seu poder de silêncio [...] 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta 

pobre e terrível, que lhe deres: 

- Trouxeste a chave? 

 

Repara: 

êrmas de melodia e conceito, 

elas se refugiaram na noite, as palavras. 

 

 O mistério da palavra, assim como da narrativa, esconde-se tanto no autor como no 

leitor, da mesma forma que no texto e no contexto. Suspensas no ar, vistas em si, a palavra e a 
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narrativa resultam abstratas; permitem muitos jogos de linguagens com o seu mistério sempre 

carecendo de alguma referência. 

 Para os itinerários semióticos foram analisadas 11 (onze) cenas do curta-metragem 

com o objetivo de homologar as relações entre o plano da expressão e o plano de conteúdo 

que se relacionam formando relações semissimbólicas. Através das três categorias 

consideradas por Greimas (topológica, cromática e eidética) ligadas ao nível profundo do 

plano de expressão temos as bases para combinações mais complexas. É na união de formas, 

cores, numa dada ocupação espacial e em relação a outros elementos que se pode ter, por 

exemplo, um efeito de perspectiva ou de equilíbrio. Assim, a montagem realizada por Pizzini 

não só pode suscitar associação de ideias, como também representá-las. No uso da técnica do 

enquadramento e da montagem realizada por Pizzini a ideia acaba por tomar uma objetividade 

cheia de significados. Nesse itinerário, observamos que o curta-metragem se divide em duas 

partes: num primeiro momento a narrativa subscrita no curta-metragem faz um percurso da 

natureza para a cultura; no segundo momento – Dividindo as águas – faz-se o percurso 

inverso, isto é, da cultura para a natureza. As cenas são, a partir daí, desenvolvidas no 

Pantanal. 

 No retorno ao Pantanal estão em causa, na transubstanciação de Pizzini, a magia da 

palavra, o mistério do signo, o esclarecimento do conceito, o deslumbramento da figura. Tudo 

o que o sentimento de Pizzini vê na ―matéria de poesia‖ de Manoel de Barros é produzido 

pela câmera mediante o enquadramento. Pizzini explora conscientemente a técnica do 

primeiro plano e sua câmera funciona como tradutora de estados poéticos. O ―Trem do 

Pantanal‖, o estilingue, o cerrado, o Pantanal, a arara, a lesma, um relógio de bolso antigo, as 

cercas de arame farpado, as águas, os caramujos, a Gruta Azul, brejos, girinos são matéria 

fílmica para Pizzini e que não são inventadas, mas descobertas, numa confluência entre 

natureza e arte ou qualquer elemento de intermediário entre arte e natureza.  

 Enfim, a montagem se completa. Todos os símbolos e semissímbolos utilizados por 

Pizzini se ―transubstanciam‖ com a obra de Manoel de Barros. O cineasta consegue captar a 

sensibilidade, a essência da poesia de Barros nas figuras que cria com sua câmera. Todas as 

impressões e experiências de um homem fixadas num curta-metragem; todos os quadros dessa 

montagem estariam, pelo conteúdo, ligados a uma só pessoa. Esses quadros com suas figuras 

fornecem uma realidade aparentemente não construída e impessoal, mas o poeta cineasta deu, 

com sua montagem, a verdade desta significação, que é a poesia. Pizzini poetiza sem inventar. 
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Como um bom exercício cinematográfico, Caramujo-Flor contém uma sequência de eventos 

coligados; mesmo que as cenas isoladas não tenham sido inventadas, construídas e encenadas, 

mas realmente vividas. Porque a viagem figurativa foi prevista. O cineasta tem apenas uma 

ideia pré-construída, como um poeta, como Manoel de Barros, e o seu itinerário é a forma de 

sua obra. O seu plano de viagem, diferentemente do plano de viagem de seus personagens, é 

um plano de montagem e na montagem do curta-metragem o que restou de ocasional foi 

eliminado: o dualismo entre conteúdo e forma desaparece totalmente sem deixar vestígios 

porque a figurativização utilizada por Pizzini é muito ordenada a partir de uma 

autoconsciência de transubstanciador que cria a realidade baseada na figurativização; essa 

realidade ultrapassa a simples imagem. 

 Sentencia Horácio: ―E a palavra, uma vez lançada, voa irrevogável‖. As palavras 

utilizadas numa espécie de conclusão de um trabalho, meia dúzia de palavras e mais algumas. 

Que dizem? E o que dizem, se está dito, por que irrevogável se torna? Que mistério elas, as 

palavras todas, nos acenam? Que mel e que fel elas contêm sob as pálpebras de seu 

imensurável olhar de plácida inquietude? Que tempero nos reservam o tato de seu ruidoso 

mosaico de aromas? Que sensações o pomar das palavras nos insinua? E o que fazer diante do 

enigma, se não devorá-lo? Se não combatê-lo em corpo a corpo, poro a poro, até decifrá-lo? 

 As considerações finais são o momento de revisão de todo o trabalho realizado e então 

o analista vê que muito do que deveria ser dito não se disse; ou se disse muito da mesma 

coisa. Momento em que o analista se vê diante da esfinge.  

 Eis o que se caminhou, e também aquilo que este caminho ensina a caminhar. A 

jornada foi boa, o bom combate se fez sob as bênçãos de Greimas, Floch, Barros e tantos 

outros que sabem que lutar com palavras é o irrevogável voo de quem pousa âncoras na 

Academia. Ou revoa na arte da escritura. 

Transubstanciação extraída a partir da vida de Manoel de Barros; aqui um rosto, ali uma 

biblioteca, acolá um livro, um ouvido, uma expressão de desespero, flashs, um olho, expressões de 

dúvidas – raiva? medo? Ira? – Primeiros planos de rostos obtidos da relação original que 

determinou a expressão, NADA, NINGUÉM, TRAPO, palavras; tudo colocado na cena como 

peças de um mosaico. Parecem ter relações e acabam por mudar, em conjunto, de significado e de 

valor. O efeito do mosaico realizado por Pizzini é dos mais convincentes. Cada peça do mosaico 

de Pizzini é um enquadramento e cada enquadramento é uma revelação não meramente espacial.  
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A montagem realizada por Pizzini constitui um retrato, uma biografia poética da obra do 

poeta Manoel de Barros. Pizzini transporta para a imagem a vida e obra do poeta pantaneiro, ―[...] 

a câmera funciona como tradutora de estados poéticos [...] proporciona(ndo) um conjunto 

integralista que promove a afirmação de que o filme se constitui através do olhar da câmera e do 

olhar do cineasta num processo mosaico‖ (TORCHI, 2008, p. 18). 

Essa busca pela imagem, essa fome pela tradução do verbal em visual é assim sintetizada 

por Pizzini (CONTRACAMPO s/d): 

  

Para produzir sentidos, me consolar, exasperar o espírito, comunicar 

experiências, inventar realidades, me vingar do mundo, permanecer no 

tempo, para me salvar, enfim, por absoluta necessidade de me expressar. O 

cinema para mim é um instrumento de poesia, pela sua polifonia e 

múltiplas possibilidades de abarcar os sentidos, alargar a imaginação, 

revelar mundos sensíveis. 

 

 

Tudo o que o sentimento de Pizzini vê na matéria poética de Manoel de Barros é produzido 

pela câmera mediante o enquadramento. Rascunhos de vida, o comportamento das coisas, a 

transcriação da realidade pela natureza são para Pizzini visões que contém imagem e 

transfigurações, o cineasta procura enxergar no visível, sinais invisíveis. 

O mosaico figurativo de Pizzini é ímpar, singular. O olhar do cineasta transforma a obra do 

poeta em opinião. Na transubstanciação realizada por Pizzini, o estilo das figuras é dado pelo 

enquadramento e Pizzini ‗recupera‘ dos poemas de Barros o movimento e dinamismo pela fluidez 

da linguagem mosaicada daquele, recuperando o poético e a própria liberdade inventiva. Segundo 

o próprio cineasta: “Quando fiz Caramujo-Flor, Manoel de Barros disse que o filme o deixou 

quieto. É o melhor elogio para mim‖. 

Para Torchi (2008), o roteiro de Pizzini é uma afirmativa; percebe-se que várias expressões 

se imbricam e que todas elas se relacionam com o material fotográfico. A tradução realizada por 

Pizzini se origina de um complexo processo de elaboração organizado a partir de uma tríade: 

roteiro, realização e articulação (ou montagem). Pizzini transforma essa tríade em unidade, isto é, 

na produção do curta-metragem Caramujo-Flor com seus conhecimentos e manipulação do texto 

verbal. 

A ―Matéria de Poesia‖ (BARROS, 2001) de Joel Pizzini na confecção de Caramujo-Flor é 

a poética de Manoel de Barros. O que Pizzini intentou realizar segue expresso nos versos abaixo 

publicados em Ensaios fotográficos. Rio de Janeiro: Editora Record, 2000: 
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Ensaios Fotográficos 

Difícil fotografar o silêncio. 

Entretanto tentei. Eu conto: 

Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se via ou ouvia um barulho, ninguém passava 

entre as casas. Eu estava saindo de uma festa,. 

Eram quase quatro da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha 

máquina. 

O silêncio era um carregador? 

Estava carregando o bêbado. 

Fotografei esse carregador. 

Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume 

de jasmim no beiral do sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência 

mais do que na pedra. 

Fotografei a existência dela. 

Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem 

velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. 

Foi difícil fotografar o sobre. Por fim eu enxerguei a nuvem de calça. 

Representou pra mim que ela andava na aldeia de braços com maiakoviski – seu criador. 

Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa 

Mais justa para cobrir sua noiva. 

A foto saiu legal. 

 

 Se Pizzini queria fotografar a obra de Manoel de Barros e é ―Difícil fotografar o 

silêncio‖ concluímos com esses trechos do poema sobre a difícil tarefa de Joel Pizzini (re)ler 

Manoel de Barros e (re)criar esse novo texto chamado Caramujo-Flor:  

“A foto saiu legal”. 
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ANEXO 1 

QUADRO DE REPORTAGENS SOBRE CARAMUJO-FLOR E/OU OUTRAS OBRAS 

AUDIOVISUAIS DE MANOEL DE BARROS 

TÍTULO LOCAL DATA AUTOR 

―Caramujo‖ de Pizzini faz 

sucesso na Europa 

Diário da Serra 07/07/1993 BAUINAIN, Marcelo 

Curta Caramujo-Flor inova 

com simplicidade e 

imediata emoção 

O Estado de Florianópolis 14/06/1989 CAMARGO,  Éverson 

Faganelo 

Câmera no Pantanal O Estado de São Paulo 25/10/1987 CHICARINO, Carlos 

O Universo de Manoel de 

Barros, segundo Joel 

Diário da Serra 05/05/1987 COSTA, Thaís 

A Leitura cinematográfica 

de Manoel de Barros 

Diário da Serra 13/05/1987 DIAS, Levindo 

Curta ―Caramujo-Flor‖ 

busca a natureza 

Folha de São Paulo 22/12/1989 DOUCHET, Jean 

O curta ganha espaço O Globo 21/08/1989 FREITAS, Antonio 

Surrealista, primitivo. O 

cinema descobre Manoel de 

Barros 

O Estado de São Paulo 08/09/1987 IORI, Cristina 

Um filme para poemas de 

Caramujo-Flor 

O Estado do Paraná 19/07/1987 LOPES, Adélia Maria 

Mato Grosso promove 

curta sobre poeta 

Correio Brasiliense 31/08/1988 PETRILHO, Mila 

Só Dez por cento é mentira: 

a desbiografia de Manoel 

de Barros 

Documentário 

Biscoito Fino 

2010 CÉZAR, Pedro 

Janela da alma Documentário 2002 JARDIM, João; 

CARVALHO, Walter 

 



227 
 

ANEXO II 

 

QUADRO DE ALGUNS ARTIGOS PUBLICADOS EM REVISTAS ACADÊMICAS 

SOBRE MANOEL DE BARROS 

Título Revista Data Autor 

A metapoesia de Manoel de 

Barros 

Revista Letras e Artes 06/1990 ARRUDA, Heraldo 

Povoas de 

Manoel de Barros: o poeta 

por Natureza 

Fundação de Cultura 

MS 

2 sem/1996 MARIANO, João 

Achados do Chão Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

1997 NETO, Miguel Sanches 

Manoel de Barros: ruptura 

linguística na poética sul-

mato-grossense 

MS Cultura 24/10/1991 NOGUEIRA, Albana 

Xavier; VALLEZI, 

Waldomiro 

O tropicalismo telúrico de 

Manoel de Barros 

Revista do Instituto de 

Ciências Humanas e 

Letras da UFG 

Jan./jun/ 

1983 

FERNANDES, José 

O puro traste em flor: uma 

releitura das sublimidades 

poéticas em Manoel de 

Barros 

Letra Livre/UCDB 2004 CAMARGO, Goiandira 

Teologia do Traste: a poesia 

do excesso de Manoel de 

Barros 

UFRGS 2001 CARPINEJAR, Fabricio 

Poesia para reciclar Vida Simples Agosto/2006 CARPINEJAR, Fabricio 

A poética de Manoel de 

Barros: a linguagem e a volta 

à infância 

FUCMAT-UCDB 1991 CASTRO, Afonso de 

A palavra encena: uma busca 

de entendimento da  

linguagem poética a partir de 

Manoel de Barros 

UNB 2006 FIOROTTI, Devair 

Antonio 

Entre voos, pântanos e ilhas: FFLCH- USP 2008 LIMA, Marinei Almeida 
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um estudo comparado entre 

Manoel de Barros e Eduardo 

White 

Cinema e Literatura: o 

Pantanal como metáfora da 

arte em Joel Pizzini e Manoel 

de Barros 

Letra Livre/UCDB 2004 MARINHO, Marcelo 

A palavra como processo 

reflexivo: a poesia da 

invencionice de Manoel de 

Barros 

PUC-SP 2009 MONCINHATTO, Maria 

Adriana Silva 

Manoel de Barros: a poética 

do deslimite 

7 Letras 2010 SOUZA, Elton Luiz Leite 
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ANEXO III 

QUADRO DE ALGUMAS REPORTAGENS PUBLICADAS EM 

REVISTA/MAGAZINES SOBRE MANOEL DE BARROS 

Titulo  Revista  Data Autor 

As Almas da festa Revista Leia 06/1987 AUGUSTO, Sérigo 

Nasce um poeta, aos 72 anos IstoÉ Senhor 01/03/1989 FAGÁ, Marcelo 

Manoel de Barros: sobreviver pela 

palavra 

Revista Grifo 05/1979 GUIZZO, José Otávio 

Nada é tão poético quanto a 

inutilidade 

Revista Lector 1996 VASSALLO, Márcio 

Paisagens de água e de árvores Revista Veja Centro-

Oeste 

23/10/1991 BRITO, Orlando 

O escarnio e a ternura Revista Leia 06/1987 CANÇADO, José Maria 

Com lama, suor e solidão Veja 05/01/1994 MAYRINK, Geraldo 

Manoel de Barros Caros Amigos 1997 MARIANO, João 

O fazedor de inutensilios Veja Centro Oeste 24/10/1991 PAULA, Caco de 

Manoel de Barros: poetíssimo Revista Panorama 1987 SOSSÉLLA, Sérgio 

Rubens 

O mágico cerco Revista Leia 06/1987 WALDMAN, Berta 

Três momentos de um gênio Caros Amigos Dez./2006 MARTINS, Bosco; 

DIEGUES, Douglas 

Manoel de Barros Cult Out./1998 GODOY e CÂMARA 
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ANEXO IV 

QUADRO DE ALGUIMAS ENTREVISTAS CONCEDIDAS POR MANOEL DE 

BARROS  A JORNAIS 

Título da Entrevista Jornal/Revista Data Entrevistador  

Um olhar de brilhos dos olhos dos 

sapos 

Diário de Cuiabá 21/11/1993 ARRUDA, Marta de 

As ―Ignorãças‖ de Manoel de 

Barros  

A Notícia 13/08/1999 CASTRILLON, Olga Maria 

Manoel de Barros: Uma 

experiência com a palavra 

A Notícia 03/02/2000 CASTRILLON, Olga Maria 

Retrato do artista quando coisa Folha de São Paulo 10/11/2004 PEN, Marcelo 

Um poeta sai da sombra Jornal do Brasil - 

RJ 

10/10/1987 ALBUQUERQUE, Lina de 

Coletânea resgata livro como objeto 

de arte 

Folha de São Paulo 23/08/1997 ANTENORE, Armando 

Das Artes do Assobio O Estado de Minas 1/10/1983 ASSUNÇÃO, Paulinho 

O tema de minha poesia sou eu 

mesmo 

Jornal do Brasil-RJ 24/08/1996 BARROS, André Luis 

Rascunho de Pássaro Última hora 24/08/1989 AVELLAR, José Carlos 

A noite de gala da literatura Jornal do Brasil - 

RJ 

07/06/1994 BARROS, André Luis 

Homenagem a um poeta Última hora 21/08/1989 BARROS, Elaine 

Poeta Elabora a gramática das 

coisas inúteis 

Folha de São Paulo 01/12/1990 BARBOSA, Frederico 

O desconcertador de linguagens Jornal do Brasil 

Central 

03/10/1994 BIRAM, Tagore 

A obra de Manoel de Barros vai a 

Frankfurt 

Diário da Serra 10/03/1994 BIRAM, Tagore 

O poeta amanheceu, de novo Jornal do Brasil 

Central 

21 a 

27/11/1993 

BIRAM, Tagore 

Manoel de Barros salva palavras da 

mesmice 

O Estado de São 

Paulo 

15/05/1995 JANSEN, Roberta 

Brasileiros querem a poesia vital da Folha de São Paulo 08/09/1992 JABOR, Arnaldo 
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lama 

Poeta com máscara de filósofo 

popular 

O Globo - RJ 21/09/1996 GRIINEWALD, José Lina 

Manoel de Barros sai do Pantanal 

por escrito 

Folha de São Paulo 14/04/1989 FILHO, Antonio Gonçalves 

Globo Ecologia traz a poesia de 

Manoel de Barros 

Diário da Serra 21/12/1992 FRAGA, Alex 

Uma viagem através da poesia de 

Manoel de Barros 

Diário da Serra 17/08/1993 FRAGA, Alex 

Desencontro com Manoel de Barros Jornal de Brasilia 28/03/1994 FRANCISCO, Severino 

Êxtase da poesia de Manoel de 

Barros 

Jornal de Brasília 06/02/1994 FRANCISCO, Severino 

A lógica abismada da poesia O Norte 22/03/1992 FILHO, Hildebrando 

Barbosa 

Olha aí, moçada, poesia é isso! Jornal do Brasil 08/11/1985 FERNANDES, Millor 

Resgate sonoro das palavras Correio Brasiliense 03/09/1996 JUNIOR, Mauricio Melo 

Um poeta em plena infância Jornal do Brasil 07/11/1998 MILLEN, Manya 

As pré-coisas de Manoel de Barros O Estado de Minas 23/01/1986 ASSUNÇÃO, Paulinho 

Criador de Pérolas Jornal do Brasil 07/1987 ARAGÃO, Diana 

Olhos parados Jornal 08/10/44 BARROS, Manoel de 

Gramática remota da pureza 

perdida 

O Globo 25/07/1993 BORGES, João 

Coisas do pantaneiro gentil Jornal do Brasil 26/08/1998 ZAPPA, Regina 

A poesia de Manoel de Barros: uma 

Gramática Expositiva do Chão 

Jornal do Brasil 27/05/1989 WALDMAN, Berta 

Manoel de Barros: o poeta vai sair 

do limbo 

Correio Brasiliense 26/03/1989 TURIBA, Luiz 

Perguntas para Manoel de Barros Jornal do Brasil 07/1989 TRIGO, Luciano 

Um inventor de palavras O Globo 02/03/1996 NAME, Daniela 

Manoel de Barros diz ‗nada‘ e 

Cony faz entrevista na entrega do 

Prêmio Nestlé 

O Globo 07/06/1994 NAME, Daniela 

O poeta que poucos conhecem Jornal do Brasil 08/12/1988 SPITZ, Eva 
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Manoel de Barros, sem bairrismo Diário da Serra 17/07/1997 SPÍNDOLA, Pedro 

Considerações sobre Concerta a 

Céu Aberto para Solos de Aves 

Correio do Estado 01/02/1992 ROSA, Maria da Glória Sá 

Uma beleza Jornal do Brasil 07/10/1986 RÓNAI 

O poeta andarilho do Pantanal Correio Brasiliense 05/07/1987 NOGUEIRA, Rui 

‗Conversamentos‘ de Manoel de 

Barros 

Jornal do Brasil 20/03/1994 PINHEIRO, Márcio 

Os vários duplos de Manoel de 

Barros 

O Estado de São 

Paulo 

14/12/1996 MEDEIROS, Sérgio 

Novos poemas de Manoel de 

Barros ganham edição de luxo 

O Estado de São 

Paulo 

08/09/1993 MEDEIROS, Sérgio 

Olhar francês sobre nossa poesia O Globo  04/04/1998 MARTINS, Wilson 

O murmúrio das palavras O Globo 07/11/1990 LOBATO, Eliane 

Poeta de pés no chão O Globo 14/06/1990 LOBATO, Eliane 

Manoel de Barros faz do absurdo 

sensatez 

O Estado de São 

Paulo 

18/10/1997 CASTELLO, José 

―Minha poesia é torta‖, diz Manoel 

de Barros 

O Estado de São 

Paulo 

18/10/1997 CASTELLO, José 

Manoel de Barros busca o sentido 

da vida 

O Estado de São 

Paulo 

03/08/1996 CASTELLO, José 

Barros tem sabor artificial de 

galinha caipira 

O Estado de São 

Paulo 

31/12/1993 COELHO, Marcelo 

Manoel de Barros não é 

Shakespeare 

Folha de São Paulo 14/01/1994 COELHO, Marcelo 

O poeta do lixo Jornal do Brasil 01/12/1990 CORREIA, Tina 

Palavra em estado de larva O Estado de Minas 

Gerais 

18/08/1984 BRANCO, Lucia Castelo 

Poesia de Manoel de Barros está de 

volta 

Folha de São Paulo 10/02/1996 COUTO, José Geraldo 

Manoel de Barros busca na 

ignorância a fonte da poesia 

Folha de São Paulo 14/11/1993 COUTO, José Geraldo 

Poeta vive do Mistério Diário da Serra 1993 COSTA, Thais 

Vagalumes driblam as trevas Tribuna de Minas 21/12/1988 MAGIOLI, Ailton 
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Poeta  busca estética do ordinário O Globo 29/12/1991 MAUAD, Isabel Cristina 

Versos e visões que perseguem a 

simples natureza das coisas 

Jornal do Brasil 05/02/1994 RODRIGUES, Claufe 

Caramujo do Pantanal O Globo 06/07/1987 NETO, Gualter Mathias 
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ANEXO V 

QUADRO DAS OBRAS DE MANOEL DE BARROS 

Título Cidade Editora Edição Ano 

Gramática Expositiva do Chão: Poesia 

quase toda 

Rio de Janeiro Civilização 

Brasileira 

1 1990 

Concerto a céu aberto para solos de ave Rio de Janeiro Record 3 1998 

Poemas concebidos sem pecado Rio de Janeiro Record 1 1999 

O Livro das Ignoràças Rio de Janeiro Record 8 2000 

Livro sobre nada Rio de Janeiro Record 6 1998 

Retrato do artista quando coisa Rio de Janeiro Record 1 1998 

Ensaios Fotográficos Rio de Janeiro Record 1 2000 

Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo Rio de Janeiro Record  1 2003 

Memórias Inventadas: A Infância São Paulo Planeta 1 2003 

Memórias Inventadas: A Segunda 

Infância 

São Paulo Planeta 1 2006 

Poemas Rupestres Rio de Janeiro Record 1 2004 

Exercícios de ser criança Rio de Janeiro Salamandra 1 2001 

O Fazedor de amanhecer Rio de Janeiro Salamandra 1 2001  

Poeminhas pescados numa fala de João Rio de Janeiro RCB 1 2000 

Cantigas por um passarinho a toa. Rio de Janeiro Record 1 2002 

Compêndio para uso de Pássaros    2010 

Matéria de poesia    2010 

Arranjos para Assobio    2010 

Livro de Pré-Coisas    1985 

O Guardador de Águas    1989 

Menino do Mato    2010 

Poesia Completa São Paulo Leya 1 2010 
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ANEXO VI 

ENTREVISTA 

 

Manoel de Barros faz do absurdo sensatez (Jornal Folha de  São  Paulo - 20 de  

outubro de 1996 - Caderno Mais! José Castello.) 

 

  

CAMPO GRANDE - Parti para Mato Grosso do Sul com a cabeça carregada de frases 

de Manoel de Barros, que anotei das raras entrevistas que o poeta deu no passado.  "Prefiro 

as máquinas que servem para não funcionar", ele disse. "Não gosto de dar confiança para a 

razão, ela diminui a poesia", afirmou também. "A poesia não existe para comunicar, mas 

para comungar", comentou ainda. "Desconfio do verso que fulgura; em poesia, o opaco é 

mais luminoso que o brilhante." E disse mais: "Poesia é um lugar onde a gente ainda pode 

fazer com que um absurdo seja uma sensatez." 

Antes de viajar, dediquei-me a reler seus poemas. Mas frases sufocaram-me. "As 

coisas que não existem são as mais bonitas", está na abertura do Livro das Ignorãças, 

atribuída a Felisdônio. E mais à frente: "As coisas me ampliaram para menos." No Arranjos 

para Assobio há uma definição de poeta: "Sujeito inviável." No Concerto a Céu Aberto para 

Solo de Aves está dito: "O nome ensina ao poeta as suas semelhanças." E em Matéria da 

Poesia ele dá uma definição definitiva: "Poesia é a loucura das palavras." 

Desde janeiro de 1996, eu vinha tentando convencer o poeta Manoel de Barros, de 80 

anos, a receber-me para uma entrevista. Naquele verão, ele aceitou, por fim, responder a 

algumas perguntas por escrito. Nada mais. A maior parte das poucas entrevistas que Manoel 

deu ao longo da vida foi assim: perguntas por escrito e respostas anotadas no papel. 

Levou três meses para enviar suas respostas - publicadas em março do ano passado no 

Estado. Não desisti. Nas muitas conversas preparatórias que tivemos por telefone,  

Manoel parecia sempre um homem simpático, mas retraído, pouco preparado para as coisas 

do mundo, entre elas a imprensa. Aos poucos, construí para meu uso pessoal o perfil de um 

interiorano, um caipira dos pântanos, um homem reservado e de poucas palavras, que 

qualquer repórter mais afoito poderia machucar seriamente. 

Jogo - Ao chegar a Campo Grande, porém, levei uma rasteira - muito parecida com 

aquela que Manoel de Barros costuma dar-nos com seus magníficos versos. Descobri que, 

durante quase dois anos, ele jogara comigo, meigamente, mas com mestria, do mesmo modo 

que, na folha em branco, joga com suas palavras. Eu - o repórter - fui, por longos meses, 

apenas uma palavra na cabeça de Manoel de Barros. Uma palavra perigosa. Agora, graças a 

algum raciocínio que eu ainda não podia alcançar, ele abria a guarda e estávamos frente a 

frente. 

Que homem encontrei? Imaginava Manoel de Barros magro e triste, mas ele é 

gorducho e enérgico. Imaginava um homem ingênuo, que passasse os dias entre cachorros e 

passarinhos - mas ele ouve concertos clássicos, lê Kant, Benjamin e Roland Barthes e toma 

cerveja com psicanalistas. Caí na armadilha de seus poemas. E talvez fosse isso o que, 

mantendo-se escondido, ele desejasse preservar: os versos. Manoel fala como qualquer 
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senhor respeitável de 80 anos; não fala "torto", como falam seus poemas. É essa fala reta, 

provavelmente, o que ele chama de timidez: o homem comum que se esconde detrás dos 

versos insensatos. 

A crer no próprio Manoel, esse homem que eu agora tinha diante de mim era falso - o 

verdadeiro só aparece nos poemas. "É a palavra que me vai desvelando", ele diz, sabendo 

que a palavra oral exigida em uma entrevista o rouba, justamente, daquele poder de burilar, 

de construir, de jogar, que a palavra escrita oferece. Ao responder a entrevistas por escrito, 

Manoel de Barros transformou as entrevistas em um gênero literário, tão digno quanto 

qualquer outro. Era essa, agora, a herança que me massacrava, mas também me fazia 

avançar. 

Manoel sabe que o diálogo-padrão entre entrevistador e entrevistado, a idéia de que a 

determinadas perguntas correspondem determinadas respostas, a ilusão de que podem 

entender-se e comunicar-se, só empobrece a palavra. "Penso que só com a desarrumação 

sintática se consegue atingir o `criançamento' do idioma", ele disse certa vez. 

E agora ali estava eu com minhas perguntas normais, querendo respostas comuns. 

Seria possível? Manoel também disse: "O meu apagamento me exibe antes que me apaga." 

Mas já estou eu, novamente, enroscado na teia das palavras. No  entanto: poderia ser de 

outro modo? 

A casa - Manoel de Barros mora em uma bela casa na Rua Piratininga, no Jardim dos 

Estados, desenhada pelo arquiteto mato-grossense Sérgio Saad e por seu companheiro, 

Osvaldo, que já morreu. Uma casa cheia de recantos, de pequenos jardins internos, de 

esconderijos, que dá a impressão de ser muito maior do que realmente é. Uma casa que 

engana e se disfarça - como ele próprio. 

Na varanda do quarto, Manoel tem uma pitangueira,  plantada pacientemente pela 

mulher, Stella, e hoje carregada de frutos. No pequeno jardim da frente, cercado por um 

muro de 2 metros, os passarinhos de Campo Grande vêm cumprimentá-lo. O escritório, em 

um pequeno cômodo do segundo andar, é escuro e misterioso. A chave fica escondida no 

corredor, sobre o batente da porta. De 7 horas ao meio-dia, todos sabem, Manoel tranca-se 

no escritório para ler e escrever e não está para ninguém. 

Manoel de Barros ainda passa, uma vez por mês, dois ou três dias em sua fazenda, a 

Fazenda Santa Cruz, no município de Corumbá, a seis horas de carro de Campo Grande. É 

uma fazenda de 12 mil hectares, onde ele cria 5 mil cabeças de gado e, na época da cheia, 

fica completamente isolada do mundo. Desde que Manoel transformou seus empregados em 

sócios, ela funciona em um esquema de autogestão. "Assim, eles não precisam mais de 

mim", diz. Dispensar o papel de fazendeiro o alivia. 

Sua obra está sendo toda relançada, em primoroso projeto editorial, pela Record. Em 

dezembro, chega às livrarias a nova edição do Livro de Pré-Coisas, editado em 1985 pela 

Philobiblion. O poeta dedica-se, atualmente, a escrever um novo livro que tem o título 

provisório de Tratado Geral das Inutilezas. Escreve à mão, em caderninhos miúdos, que ele 

mesmo monta com folhas grampeadas e capas coloridas e mais parecem obra de criança. 

Chego à sua casa às 10 horas, saio às 19. Depois de nove horas de conversa amistosa, 

aumenta, no entanto, minha sensação de estranhamento. Para consolar-me, volto às palavras 

do próprio Manoel que trago anotadas em minha agenda: "Me exibo através de ficar sob as 
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cinzas. Sou sempre uma pose falsa tirada no escuro. Me exibo de costas. Eu faço o nada 

aparecer." Com Manoel de Barros, as palavras perdem seu poder de explicar e tornam-se 

enigmas. É isso o que agora carrego. 

A leitura desta entrevista dará aos leitores dos poemas, ainda assim, a falsa sensação 

de esclarecimento. Poderão ter a ilusão de que, agora, o poeta se aclara, que finalmente 

sabem quem ele é. Mas não se iludam: ao voltar aos livros, os versos  

soarão ainda mais estranhos e desconcertantes. A entrevista é um gênero da ordem das 

"inutilezas". A vida tranqüiliza a poesia, mas não a doma.  

 

  

 

 

Estado - Como surgiu seu amor pelas coisas sem importância?  

 

Manoel de Barros - Quando eu era jovem, fiz uma longa viagem pela Bolívia. Viajei sem 

rumo por Porto Suárez, Orurus, Chiquitos, vivendo sempre no meio da indigência. Eu não 

fazia nada, eu simplesmente vivia - e bebia muita chicha, a aguardente que os índios 

bolivianos fazem com o milho. Passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas. E me 

encantei.  

 

 

Estado - Você já se interessava por literatura?  

Manoel - Sim, eu lia muito. Levei comigo as Obras Completas de Rimbaud e de Baudelaire 

e não parava de ler. Foi durante essa viagem, também, que descobri o peruano César 

Vallejo, um poeta da palavra - como eu. 

  

 

Estado - Um poeta, também, das coisas menores. 

Manoel - Prefiro as coisas menores, as coisas sem nome. Sempre fui muito voltado para as 

coisas sem importância. Há pouco tempo, uma poeta do Rio disse-me: "Quando você 

escreve, você só se interessa pelas `inutilezas'." A palavra é dela, "inutilezas", e me pareceu 

muito boa. O livro que estou escrevendo tem o título provisório de Tratado Geral das 

Inutilezas.  

 

  

 

Segunda parte: 

"Minha poesia é torta", diz Manoel de Barros 

 

  

CAMPO GRANDE - Ele acha melhor o seu primeiro livro, Poemas Concebidos sem 

Pecado, que só teve uma edição de cerca de 30 exemplares rodada em prensa manual, por 
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achar que todos os outros são decorrência desse. O poeta Manoel de Barros, que diz 

escrever "uma poesia torta", conta ao Estado como foi sua trajetória até hoje e fala do novo 

livro.  

 

 

Estado - Onde você encontrou as "inutilezas" para o livro que está escrevendo?  

Manoel de Barros - Em minha viagem à Bolívia, procurei as cidades decadentes, as mais 

miseráveis. Ficava o dia todo encostado, pescava, bebia, passava os dias misturado com os 

bugres, os descendentes diretos dos índios americanos. Eu vivia no meio deles, empenhado 

apenas em conhecer aquelas pequenezas. 

  

 

Estado - E o que você fez quando voltou? 

Manoel - Encontrei um amigo que queria ir para Nova York. Foi um choque cultural: 

Picasso nos museus, Bach tocando nas igrejas. Fizemos uma viagem cheia de escalas, 

fomos chegando aos poucos.  

 

 

Estado - E o que encontraram pelo caminho? 

Manoel - Miséria. Em Santa Cruz de la Sierra, fomos abordados por um menino que veio 

oferecer-nos mulher. Ele nos levou a uma casa muito pobre e nos apresentou a suas três 

irmãs, três meninas miseráveis. O menino pegava homens na rua para transar com as irmãs, 

era assim que a família sobrevivia. Essa experiência rendeu-me um poema, que chamei de 

Maria-Pelego-Preto.  

 

 

Estado - Ela existiu mesmo?  

Manoel - Sim, uma das meninas tinha pentelhos que subiam até um umbigo. Os pais 

exploravam esses pêlos como um fenômeno, uma anormalidade. Cobravam ingressos só 

para exibi-los.  

 

 

Estado - Como você publicou seu primeiro livro? 

Manoel - A primeira edição de Poemas Concebidos sem Pecado foi rodada na prensa 

manual de um diplomata, o Henrique Rodrigues Vale. Foram só 20 ou 30 exemplares, dados 

de presente. Não guardei nenhum.  

 

 

Estado - Quando você o lê, hoje, o que acha?  

Manoel - Acho que esse meu primeiro livro é meu melhor livro. Tudo o que escrevi depois 

vem dele. Ali, eu já tinha a noção do valor lingüístico da poesia. Poesia não é para contar 

história, poesia é um fenômeno de linguagem.  
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Estado - Você foi um jovem desocupado?  

Manoel - Tentei trabalhar como advogado, mas não funcionou. Na minha primeira 

audiência como advogado, fiquei tão nervoso que simplesmente vomitei em cima do 

processo. Imagine a cena: aquela mesa longa, o juiz postado na cabeceira, eu sentado diante 

dos autos. É minha vez de começar a falar. Então, antes de dizer a primeira palavra, eu me 

curvo sobre os documentos e vomito.  

 

 

Estado - Você, certamente, escolheu a profissão errada.  

Manoel - Mas então escute uma segunda história. Agora não sou mais advogado, sou poeta. 

Um dia, convidam-me para um programa especial na rádio em que escritores brasileiros 

iriam ler franceses. Eu deveria ler um poema de Aragon. O programa está no ar. É minha 

vez de ler. Mas, antes de dizer a primeira palavra, eu desmaio.  

 

 

Estado - Poemas são assim tão perigosos? Os seus costumam ser adotados nas provas de 

vestibular. Você não gosta. Por quê?  

Manoel - Faço uma poesia difícil. Depois, cair no mundo das imagens não é para qualquer 

um. Ainda mais para adolescentes. Adolescentes querem as coisas retas, senão não aceitam. 

E minha poesia é torta. 

  

 

Estado - Eles exigem, no mínimo, professores muito preparados. 

Manoel - Mas nem os professores me digerem. Há pouco tempo, chegou aqui em casa uma 

das coordenadoras do vestibular em Mato Grosso. Ela me disse: "Eu não entendo nada de 

seus livros. Se me permitir dizer a verdade, eu vou dizer: seus livros são uma m...!"  

 

Estado - E como você reagiu? 

Manoel - Eu lhe disse: "Olhe, minha querida, se meus poemas são difíceis, a culpa não é 

minha. Juro que não tenho culpa. Meus poemas sofrem de mim." 

  

 

Estado - E então?  

Manoel - Ela estava desesperada. E me disse: "Pois é, mas eu não entendo nada. Como é 

que vou preparar meus alunos para as provas?" Eu respondi: "Olhe, eu também não sei o 

que lhe dizer. Meus livros não são para vestibular." Poesia exige sensibilidade. Se você não 

tem sensibilidade, preparo algum adianta. 

  

 

Estado - No seu caso, de onde veio essa sensibilidade?  

Manoel - Fui criado numa fazenda do Pantanal. Meu pai empregou-se como arameiro, que 

é aquele sujeito que faz a cerca para isolar o gado. Cortava as árvores para tirar postes, 
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depois passava o arame nas cercas. A gente não tinha casa, vivia acampado na beira das 

cercas. Até os 8 anos, eu fui criado no chão, da forma mais primitiva.  

 

Estado - E o gosto pela leitura, como surgiu?  

Manoel - Quando deixei de acompanhar meu pai pelas fazendas, fui para um colégio 

interno em Campo Grande. Depois, meu pai me mandou para o Rio, para o Colégio São 

José, dos irmãos maristas, onde fiquei por mais sete anos. Passei todo esse tempo lendo.  

 

Estado - João Cabral de Melo Neto também estudou com os irmãos maristas, no Recife, e 

guarda recordações bem pouco estimulantes desse período de sua vida. 

Manoel - Eu tive a sorte de conhecer um professor, padre Ezequiel, um homem culto e de 

espírito aberto, que marcou profundamente minha formação. Quando eu tinha 13 anos, ele 

me deu para ler um livro do padre Vieira. Fiquei alucinado. Vieira despertou em mim o 

gosto pela frase, pela sintaxe, pela construção sofisticada. Vieira não tinha o menor apreço 

pela verdade, ele gostava é da frase. Se você quiser tornar-se cristão lendo Vieira, não se 

tornará. Se quiser tornar-se escritor, poderá tornar-se.  

 

Estado - É uma leitura que ainda hoje o acompanha? 

Manoel - Jamais o abandonei. Agora mesmo estou lendo o capítulo dedicado a Vieira na 

História da Inteligência Brasileira, de Wilson Martins. Ele segue o Vieira passo a passo, 

com revelações que me assombram. Lendo o Vieira, descobri que qualquer palavra pode 

tornar-se poética, desde que você a coloque no lugar certo. Com o Vieira aprendi o valor da 

construção na poesia. Até hoje eu o leio todos os dias.  

 

 

Estado - A faculdade de Direito afastou-o da literatura? 

 Manoel - Nada me afastaria. Eu tomava a condução para ir à faculdade, mas parava no 

centro e ia para a Biblioteca Nacional. Padre Ezequiel, é claro, não me fez ler Rimbaud, 

Mallarmé, Baudelaire, mas me ensinou o francês. Na Biblioteca Nacional, eu finalmente 

podia lê-los. 

  

 

Estado - E quanto à prosa? 

Manoel - É claro, o Machado. Ele é uma glória. Mas o prosador que hoje eu prezo mais que 

todos é o Dalton Trevisan. O Dalton é um escritor da linguagem, que modifica sempre, que 

enxuga cada vez mais. Para o Dalton, a linguagem é mais importante que o personagem. O 

Dalton lembra-me aquele personagem do Giovanni Papini que aparece em Gog, aquele 

literato que enxugou tanto seu livro que, um dia, descobriu que só lhe restava uma palavra.  

 

Estado - O que essa busca da linguagem mínima significa? 

Manoel - A evolução para a linguagem enxuta é a evolução para o absoluto. Meus 

escritores favoritos são aqueles que se encaram como seres de linguagem. O Dalton, o 

Machado, o Guimarães Rosa, o Gregório de Matos, o João Cabral, o Augusto dos Anjos, o 
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Pessoa.  

 

Estado - Você não inclui Clarice Lispector nessa lista? 

Manoel - É claro que sim, como ela me escapou? Um dia, escrevi uma carta para a Clarice 

e ela nunca me respondeu. É uma coisa que me frustrou muito. Abri meu verbo, entreguei 

meu coração, e nada. Ela só me deu o silêncio. Até hoje isso me dói.  

 

 

Estado - É, no mínimo, surpreendente que um escritor tão empenhado no trato da 

linguagem tenha sido, em determinado momento da vida, um militante comunista. 

Comunistas preferiam, em geral, os "conteúdos".  

Manoel - Foi o Apolônio de Carvalho quem me enfiou na Juventude Comunista. Eu o 

conheci quando era estudante e morava no porão de uma pensão do Catete, que pertencia a 

uma húngara. Éramos quatro rapazes vivendo no porão. Um dia recebemos uma tarefa: 

devíamos pintar a frase "Viva o comunismo" na estátua de Pedro Álvares Cabral, na Glória. 

Os outros foram, eu não. Às 4 horas, a polícia bateu na pensão. Meus amigos tinham sido 

presos e os policiais queriam levar-me. 

  

 

Estado - Como se defendeu?  

Manoel - Fui salvo pela húngara. "Sr. policial, deixe esse menino em paz", ela disse. "Ele 

acabou de chegar do colégio de padres, não pode ser comunista." Eu estava com 18 anos e 

ainda tinha cara de menino. Mas os policiais não se convenciam. Então, a húngara usou o 

argumento decisivo: "Ele até escreveu um livro de poesia." Um policial, sem acreditar, 

pediu o livro. Eu mostrei, então, o livro que tinha acabado de escrever. Chamava-se Nossa 

Senhora de Minha Escuridão.  

 

 

Estado - Um título que não combina muito com você. 

Manoel - Era um livro de sonetos, feitos ainda no colégio. Produziu um efeito avassalador. 

O policial leu os títulos: Para Nossa Senhora, A Fala de Jesus Cristo, coisas assim. Fechou o 

livro, botou debaixo do braço e disse: "Você pode ficar." Fui salvo pelos sonetos.  

 

Estado - Você ainda conserva esses poemas?  

Manoel - Infelizmente, não. Não sei por que, o policial levou o livro com ele. Era minha 

única cópia e eu o perdi para sempre. Hoje, deve estar nos arquivos do Filinto Müller...  

 

 

Estado - Como você vê o comunismo hoje? 

Manoel - Apesar de tudo, ainda me considero um socialista. O que sobrou do comunismo é 

muito importante para o mundo. Considero, além disso, que o socialismo é inevitável. Mais 

cedo ou mais tarde, o socialismo virá. 
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Estado - Como você se afastou da política? 

Manoel - Militei durante cinco anos. Um dia, decepcionei-me com um discurso do Prestes, 

que passou a elogiar o Vargas, o mesmo que o tinha prendido, e resolvi afastar-me do 

partido. Meus amigos diziam-me: "Não sai do partido, porque eles te matam." Então resolvi 

sumir. Peguei um trem e fui para a fronteira do Paraguai, onde meu pai era gerente de uma 

charqueada. Fiquei escondido por uns seis meses.  

 

 

Estado - E o que você fez durante esse tempo? 

Manoel - Voltei a viajar pelo Pantanal. Naquela época, descobri que no Pantanal se falava 

uma espécie de dialeto. E botei na minha cabeça de que eu iria estruturar as bases desse  

dialeto. Viajando pela fronteira, dei-me conta de que cada fazenda do Pantanal era uma ilha 

linguística, em cada uma delasse falava um dialeto próprio. Passei, então, a colecionar  

palavras. Em pouco tempo, eu reuni mais de 500 expressõesdo dialeto pantaneiro.  

 

 

Estado - O que você fez desse material?  

Manoel - Você não vai acreditar: eu perdi. Não sei como perdi. Fico muito chateado quando 

penso no que aconteceu. Ninguém se preocupou em preservar o dialeto do Pantanal, só eu. 

E, no entanto, deixei que tudo se perdesse.  

 

 

Estado - Como se reencontrou com a literatura? 

Manoel - Eu me cansei e precisava ganhar a vida, não tinha muito tempo para a literatura. 

Tinha de usar, de alguma forma, meu diploma de advogado. Arranjei então um emprego no 

Sindicato dos Peixeiros. Toda madrugada, a polícia saía à caça dos peixeiros que 

adulteravam o peso de seus produtos. Minha missão era ir até as delegacias para soltá-los. 

Fazia um requerimento, pagava uma fiança e os livrava da prisão. Nada de espetacular. 

Fiquei nisso uns bons três anos de minha vida.  

 

 

Estado - Não chegou a tentar de novo a vida de escritório? 

Manoel - Trabalhei por um breve período no escritório do Dr. Cloves Ramalhete. Eu só 

podia fazer serviço de subalterno, pois jamais suportei encarar uma audiência. Eu sei que 

sou esquizofrênico. Essa minha timidez excessiva, esse meu narcisismo, são sintomas bem 

claros disso.  

 

 

Estado - Um esquizofrênico, no entanto, que se tornou um bem-sucedido fazendeiro. 
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Manoel - Meu pai morreu, herdei uma fazenda e tive de voltar para Mato Grosso para 

administrá-la. Voltei em 1961, pouco depois da eleição do Jânio Quadros. Disse para minha 

mulher: "Vamos ficar em Mato Grosso o mesmo período que o Jânio permanecer no 

Alvorada." Mas ele renunciou logo depois, enquanto eu passei muitos anos envolvido com a 

fazenda. Hoje, não. Meu filho caçula é quem cuida de tudo, eu só assino papéis de vez em 

quando.  

 

Estado - Voltar não lhe pareceu um retrocesso?  

Manoel - Eu tinha medo de voltar porque o interior pode mumificar a gente. Eu achava que 

ia ficar emburrecido, paralisado. Mas aconteceu o contrário. Quando retornei ao Pantanal, 

minha imaginação desabrochou. Isso foi um deslumbramento. Aqui tenho sossego, silêncio. 

Aqui a imaginação pode dar saltos. Não posso ir às grandes exposições de arte ou freqüentar 

cinematecas. Mas vou sempre ao Rio. Tenho um pequeno apartamento no Leblon.  

 

 

Estado - Nesse longo percurso, ao que parece, quase nada do menino pantaneiro se perdeu. 

Manoel - Eu não mudei. Até hoje me entendo muito com as crianças. Elas são inteligentes, 

descobrem coisas que a gente não vê. Têm a sintaxe torta. Eu tenho em mim, sempre, um 

lado muito grande de brejo, de natureza. Acho que sou extraído das palavras. Os lacanianos 

adoram quando digo essas coisas.  

 

 

Estado - Você conhece algum? 

Manoel - Muitos. Eles não me deixam. Eu me correspondo há muito tempo com o M. D. 

Magno. Em Campo Grande, há um grupo de analistas lacanianas com quem saio uma ou 

duas noites por semana para tomar umas cervejas. Elas pensam que minha poesia comprova 

as teorias de Lacan.  

 

 

Estado - Você concorda com essa tese? 

Manoel - Só sei dizer que a palavra é o nascedouro que acaba compondo a gente. O poeta é 

um ser extraído das palavras. Não é a gente que faz com as palavras, são as palavras que 

fazem com a gente. O meu texto é isso. 

  

 

Estado - E a natureza onde fica?  

Manoel - Somos parte da natureza. E, do mesmo modo, somos parte das palavras também. 

Quantas vezes uma palavra interrompe a gente e aparece? Quantas vezes ela se impõe sem 

que possamos entender por quê? Uns pensam que é mediunidade, mas é a palavra que fala 

em nós. Para um poeta, a palavra que se impõe é mais forte que o sentido.  

 

Estado - A palavra está, então, acima de tudo.  
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Manoel - Eu considero que, na escala dos valores humanos, o sujeito que mexe com 

palavras está em primeiro lugar. Recebo aqui em casa muitos poetas, e muitos maus poetas, 

e sempre lhes digo isso. Mesmo nos maus poetas a palavra já é uma qualidade. Só essa 

dedicação à gratuidade da palavra já merece meu respeito. Ser poeta é dedicar-se às 

inutilezas - que é como chamo as coisas inúteis. 

  

 

Estado - De onde vem seu interesse particular pelos pássaros?  

Manoel - Antes das palavras vem o canto puro, sem sentido, que é aquilo que está no bico 

dos pássaros. O canto é ágrafo, não admite escrita. Só depois dele é que as palavras 

aparecem. Existe uma continuidade entre o canto dos pássaros e as palavras humanas. O 

canto dos pássaros é uma "despalavra". 

  

 

Estado - Seus poemas estão cheios, também, de insetos. Muita gente sente repulsa por 

insetos, você não? 

Manoel - Meu impulso poético me diz que as coisas grandes devem ser desequilibradas 

com as pequenas. Tenho uma atração pelas coisas mínimas. O ínfimo tem sua grandeza e 

ela me encanta. Gosto muito das coisas desimportantes, como os insetos. Não só das coisas, 

mas também dos homens desimportantes, que eu chamo de "desheróis". 

  

 

Estado - Daí seu interesse por Charles Chaplin? 

Manoel - Chaplin descobriu o encanto dos vagabundos. Queria celebrar o ínfimo, o pobre 

coitado, o homem jogado fora, o joão-ninguém. Mas eu tomei gosto pelo desimportante 

lendo o Gogol, um escritor que exaltou como ninguém o homem sem valor, sem qualidade. 

Estou sempre relendo O Capote. A literatura do homem desqualificada, do pobre diabo, 

começou com Gogol. 

  

 

Estado - Nenhum inseto o incomoda? 

Manoel - Não tenho medo de insetos, nem mesmo de baratas. Eu fui criado em chão de 

acampamento, no meio de lagartixas, lagartos, sapos, mosquitos. Vivi nos brejos, lugares 

úmidos que custam muito a secar. Eu convivi muito com essas palavras que aparecem em 

mim. Na hora de escrever um verso, essas palavras brotam em mim naturalmente. É o lastro 

"brejal" que não perdi.  

 

 

Estado - Nenhuma relação, eu suponho, com os poemas do senador José Sarney... 

Manoel - Nem com o seu lado "brejal" nem com os seus poemas de marimbondo. O José 

Sarney é um subliterato. Se ficasse só presidente já era ruim, mas ainda escritor...  
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Estado - O que você pensa da exploração turística do Pantanal? 

Manoel - Não é uma exploração, é uma deformação. Mas existem limites. O Pantanal tem 

um regime de chuvas e de enchentes que ninguém pode mudar. Se o sujeito cismar de 

erguer um restaurante, uma agência bancária, um supermercado, daqui a seis meses tudo 

estará boiando. O Pantanal sabe defender-se. O turismo jamais vai conseguir domá-lo.  

 

 

Estado - No Pantanal, a natureza ainda se sobrepõe à cultura.  

Manoel - É um lugar edênico. Eu diria adâmico. Está na origem do mundo. Parece que a 

formação geológica do Pantanal ainda não terminou. Claude Lévi-Strauss, quando o visitou, 

observou que seus rios não têm profundidade, não têm barrancos. O Pantanal é um lugar 

primário, não terminado, sem feições definitivas. É muito inquieto, muito incorreto, sem 

disciplina. "No Pantanal não se pode passar a régua", eu escrevi. A régua impõe limites e o 

Pantanal não tem limites. Tem uma estrutura aquática que não permite que ele seja 

modificado.  

 

Estado - Você escreveu também: "O artista é um erro da natureza." Pode explicar isso?  

Manoel - Mas eu também escrevi: "Beethoven é um erro perfeito." Logo, o erro é a 

perfeição. O artista é um doente, não é um homem normal. É sempre um psicótico, tem um 

desvio de sensibilidade, algo assim. Minha principal qualidade literária é minha visão torta 

do mundo - logo, minha principal qualidade literária é minha doença. Escrever que 

"Beethoven é um erro perfeito" é uma idéia torta, não é? Escrever que "o silêncio do mar é 

azul" também é uma idéia torta, porque silêncio não tem cor. E, no entanto, eu escrevi isso e 

as pessoas consideram. Todo artista tem um desvio lingüístico e é ele que forma seu estilo. 

  

 

Estado - O estilo é uma condenação?  

Manoel - O estilo é um estigma, é uma coisa que marca. Já vem com as nuances do 

indivíduo. O estilo é coisa quase genética. Todo escritor surge de uma doença. Quanto mais 

um escritor é atingido pela anormalidade, mais seu estilo aparece. 

  

 

Estado - Uma pessoa como Bernardo, o velho empregado a quem você dedicou um longo 

poema, também está marcada pela estigma da anormalidade e no entanto não se tornou 

poeta. Como isso se explica?  

Manoel - Bernardo está internado há um mês em um asilo. Ele está sofrendo do coração. 

Temos a mesma idade e ele está comigo desde os 18 anos. Bernardo não fala, não fala 

mesmo. Não porque não queira, mas por fastio. Ele tem uma inocência animal.  

 

 

Estado - Os pássaros ainda pousam na cabeça dele? 
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Manoel - Não só os pássaros, mas até as galinhas selvagens. Os porcos querem ir para o seu 

colo. Todos os animais querem chegar perto de Bernardo. Não sei o que é, não me peça 

explicação. Bernardo tem uma inocência animal, de forma que os animais sentem e se 

aproximam.  

 

Estado - Você o tem visitado? 

Manoel - Vou sempre visitá-lo. Encontro-o rindo e fumando seu cachimbo. Os médicos 

dizem que não adianta mais proibir. Bernardo é um ser que não conhece ter. Ele nunca teve 

nada, nunca pediu nada. A gente é que leva roupa, lhe dá comida, remédio. E tem uma 

memória igual à de um computador. Ele é capaz de dizer a idade de uma pessoa que ele 

conheceu há 50 anos e nunca mais encontrou. A memória é o sentido que, nele, absorveu os 

outros.  

 

 

Estado - Já em seu caso parece que o gozo com as palavras está acima de tudo. É isso? 

Manoel - É verdade, eu gozo com as palavras. Já escrevi: "Meu gozo é no fazer." É no fazer 

o verso que o poeta goza. Eu tenho isso: todo verso meu, eu gozei nele. Não escrevo muito 

porque eu demoro muito para gozar. Eu trabalho muito em cima das palavras, bolino muito 

as palavras, acaricio. "Uma palavra tirou o roupão para mim", eu escrevi. E é exatamente 

isso o que acontece. 
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