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RESUMO 

 

 A busca ontológica revela-se como apanágio do homem racional. Muitos são 

os caminhos que se tem percorrido para compreender a própria existência e a do 

mundo que nos cerca. Aproximamos, neste trabalho, duas manifestações do ser 

humano em seu desejo de autoconhecimento: a Fenomenologia e a Literatura.  

Apesar de pertencerem a diferentes áreas do saber, observamos que ambas 

propõem a reconciliação do homem com sua natureza por meio de processos 

semelhantes, baseados no rompimento da relação funcional com a qual o homem 

ocidental está habituado a travar com o mundo e também com a linguagem. A 

atividade humana passa, nestas duas perspectivas, a operar no campo das 

sensações, trazendo o homem para atualidade da experiência perceptual. Para 

estabelecer este paralelo, abordamos, primeiramente, conceitos chave da 

fenomenologia merleau-pontyana – carne, reversibilidade, quiasma, visível/invisível 

– equiparando-os, seguidamente, a conceitos da literatura sustentados pela fala de 

poetas, escritores, críticos e teóricos. Ao apontarmos as possíveis aproximações 

entre Fenomenologia e Literatura, objetivamos elucidar a Literatura como sendo, 

essencialmente, um fenômeno. Ainda como apoio argumentativo, trazemos para 

foco de discussão a literatura infantil e, sobretudo, a concepção da infância que, por 

sua vez, estreita os laços já estabelecidos entre as áreas do conhecimento em 

questão. Finalmente, sob a luz da fenomenologia e da literatura, realizamos a 

análise de dois textos literários: a prosa de Bartolomeu Campos de Queirós em “O 

olho de vidro do meu avô”, e a poesia de Manoel de Barros em “Ascensão”. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The quest for ontology may be considered the main feature of the rational man. Many 

are the paths man has trailed to understand his own existence and the one of the 

world that surrounds him. In this work, we bring together two manifestations of the 

human being in its desire to self-knowledge: Phenomenology and Literature. 

However they belong to different fields of knowledge, both suggest the reconciliation 

between man and his nature by similar means, based on the rupture of the functional 

relationship the Western man is used to establishing with the world and also with 

language. According to these perspectives, human activity starts operating in the 

sensorial level, which takes man to the base of his perceptual experience. In order to 

draw this parallel, we will first address the key concepts of the Merleau-Pontyan 

phenomenology - the flesh, reversibility, chiasm, visible/invisible. Then we will level 

them to literary concepts, based on ideas of poets, writers, critics and scholars. By 

pointing out the similarities between phenomenology and literature, we aim to 

understand the latter as being a phenomenon in its essence. To sustain our 

argument, we shed light on the debate over child literature and particularly on the 

very idea of infancy. This helps deepen the previously established bonds between 

the fields of knowledge dealt here. Finally, under the light of phenomenology and of 

literature, we will look at two major literary works: the prose of Bartolomeu Campos 

de Queirós’s “The glass eye of my grandfather”, and the poetry of Manoel de 

Barros’s “Ascension”.  
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O que nós vemos das cousas são as cousas.  

Por que veríamos nós uma cousa se houvesse outra?  

Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos  

Se ver e ouvir são ver e ouvir ?  

 

O essencial é saber ver,  

Saber ver sem estar a pensar,  

Saber ver quando se vê,  

E nem pensar quando se vê  

Nem ver quando se pensa.  

 

Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!),  

Isso exige um estudo profundo,  

Uma aprendizagem de desaprender  

E uma sequestração na liberdade daquele convento  

De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas  

E as flores as penitentes convictas de um só dia,  

Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas  

Nem as flores senão flores,  

Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. 

 

 

Alberto Caeiro 
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Introdução 

 

 Diante de um texto poético poder-se-ia observar no leitor dois tipos de 

reações conflitantes: enquanto para alguns a palavra é capaz de desencadear 

dúvidas ou provocar lágrimas, para outros, ela é recebida com indiferença. Intocado, 

este último tipo de leitor classificaria o texto como um amontoado de palavras 

desconexas, “coisa de louco”. De certa forma, não estaria completamente 

equivocado, visto as ligações já estabelecidas entre a poesia e a loucura por parte 

de diversos autores e estudiosos da literatura. 

 Intrigante, porém, é o fato de um mesmo texto despertar em leitores 

igualmente fluentes em dado idioma, reações tão diversas. Acreditar que se trata de 

pura inclinação para as artes literárias seria uma alternativa demasiadamente 

simples para uma questão que nos parece complexa. Afinal, o leitor intocado pela 

palavra não desgosta do texto que lê, mas se demonstra apático ou confuso em 

relação a ele.  Isso nos leva a pensar que a magia da palavra literária, como 

poderíamos observar neste primeiro momento, não está inteiramente contida no 

texto, como algo concreto, pronto para ser revelado. Ao contrário, a magia do texto, 

ou, digamos, sua literariedade, apresenta-se como algo variante e latente e, 

portanto, incompatível com a imobilidade de um texto escrito.   

 

O trabalho com o texto literário implica interatividade, envolve um 

comportamento propositivo de relações tal como uma tessitura em 

rede. Nessa perspectiva, o leitor passa a ser um componente literário 

diretamente ligado a ação do escritor. Isso significa que as habilidades 

do ficcionista estendem-se, como domínio escritural, de forma a atingir 
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o leitor em uma dimensão intra e extra-textual. (BASTAZIN, 2009, 

p.10) 

 

 Daí emerge nossa hipótese de que a literariedade resulta de uma reação, na 

qual o texto é apenas um dos reagentes. O leitor opera juntamente ao texto, fazendo 

emergir dessa relação de plena reversibilidade, o fenômeno ao qual chamamos de 

Literatura. 

 Haveria uma primeira dimensão textual na qual se estabelecem relações 

internas num sistema de língua que se caracteriza pela sua virtualidade e 

atemporalidade. Uma vez escrito, o texto em sua sintaxe lá está, apesar do tempo e 

do lugar em que o leitor entre em contato com ele.  Há, contudo, outra dimensão de 

significado que se realiza não no texto, mas no discurso do sujeito-leitor, uma 

dimensão semântica. Tal dimensão não se exclui em relação à primeira, uma vez 

que parte do texto, porém sem estar nele completamente contida. Além disso, o 

processo de significação do texto depende de inúmeros fatores relacionados àquele 

que lê, tais como sua bagagem de leitura e de conhecimento. Isso é dizer que 

nenhuma leitura é puramente passiva. “O leitor, no momento do seu exercício de 

entender e interpretar os textos que o rodeiam, ativa sua memória, relaciona fatos e 

experiências, entra em conflito com valores, coloca vários textos em diálogo”. 

(GREGORIN FILHO, 2009, p. 45).  

 Poderíamos crer que um texto coerente e dotado de clareza faria com que 

diferentes leitores lhe atribuíssem significados semelhantes. Afinal, ser fluente em 

uma língua é saber identificar o significado das palavras lidas como símbolos 

representativos, além de compreender como tais símbolos são articulados. Um texto 

sem lacunas tenderia, desta forma, a mostrar um mesmo caminho de significação 

para qualquer leitor.  
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 À arte literária, porém, não estão atreladas características como coerência e 

clareza. Na literatura, prevalecem o obtuso e o duvidoso. Ricoeur chega a dizer que 

“o papel da maior parte da literatura, parece, é destruir o mundo”. (1986, p. 121).  Ao 

jogar com a palavra, o escritor destrói as referências que tais sígnos encontrariam 

no mundo, se fossem apresentadas em discurso quotidiano. Em um texto literário, 

ao dizer que “queria crescer para passarinho” (BARROS, 2010, p.7), por exemplo, o 

poeta destrói o valor referencial da palavra “passarinho”. Não há pertinência 

semântica na frase.  

 É no momento em que a palavra estranha seu referencial que leitores podem 

reagir diferentemente à provocação do texto. Alguns julgariam estar diante de um 

nonsense sobre o qual é inútil procurar sentido. Para esses leitores, a impertinência 

do texto causa apatia ou até mesmo repulsa. Para outros, porém, o choque causado 

pela incompatibilidade da palavra no contexto sintático da frase os levaria ao urgente 

sentimento de salvar sua pertinência semântica. Uma vez descartada a função 

referencial da palavra “passarinho”, no exemplo já apresentado, e da sintaxe na qual 

se insere, este leitor passa a operar num campo de renovação semântica a qual 

chamamos metáfora. 

 A metáfora atua não como simples processo de substituição analógica, no 

qual a palavra “passarinho” poderia ser compreendida, por analogia, ao verbo “voar”, 

por exemplo. Mais que isso, a metáfora escolhida pelo poeta privilegia a imagem do 

passarinho como coisa, como imagem, como objeto estético. É a leveza, a liberdade 

do pássaro que são iluminadas pela metáfora.  

 

A metáfora pode, portanto, ao ser vista de fora, apontar para um 

processo de substituição por analogia, enquanto que, ao ser vista de 

dentro, pode apontar para si mesma, ou para a coisa em si mesma 
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que exibe como produto dessa articulação analógica. (BRANCO, 

1998, p. 119) 

 

 A dinâmica que envolve o jogo metafórico se aplica àquela da arte literária. 

Isso se deve ao fato de que, em termos gerais, a literatura brinca com a linguagem, 

desconstruindo-a como símbolo e, simultaneamente, reforçando-a como imagem. 

“Cada metáfora é um poema em miniatura”, afirma Ricoeur (1986, p. 32); e é na 

poesia que a literatura encontra sua máxima expressão.  

 O já citado poeta Manoel de Barros definiu a poesia como “a infância da 

língua”. Ao fazê-lo, voltamos à questão da palavra referencial e da palavra-imagem. 

A criança vê na linguagem um “efeito mágico” de a-presentação ou presentificação 

da coisa mesma, ou seja, de tornar a coisa presente, ao passo que, após 

alfabetizada, à palavra é atribuída definitivamente o papel de re-presentação da 

coisa. Assim, o “momento da alfabetização, da aquisição ‘formal’ do simbólico 

coincide, na criança, com o desaparecimento de sua produção icônica.” (BRANCO, 

1998, p. 161).  

 O infantil em toda a literatura, seja ela destinada a crianças ou não, evidencia-

se na medida em que a arte literária busca, pela manipulação da linguagem, atingir a 

palavra-ícone. Tal palavra icônica, por sua vez, se constitui não a partir do texto 

apenas, mas da interação entre texto e leitor. Daí dizer que a imagem poética é viva 

e latente, pois só se realiza no presente da leitura.  

 Aos leitores que não se permitem lançar para fora dos limites da linguagem 

quotidiana, a literatura jamais será revelada. Diante desses leitores haverá apenas 

aquilo que eles se dispõem a ver: um amontoado de palavras desconexas. Ao fazer 

tal afirmação, contudo, não pretendemos distinguir leitores em suas capacidades de 

abstração diante de um texto metafórico, mas, sim, apontar a hipótese de que a 
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literatura é o resultado de uma reação da qual participam duas substâncias 

principais: texto e leitor. 

 Há que ser um pouco poeta para comungar com a literatura e descobrir suas 

potencialidades. Vejamos a definição de poeta por Manoel de Barros:  

 

Poeta, s. m. e f. 

Indivíduo que enxerga semente germinar 

e engole céu 

Espécie de vazadouro para contradições. 

Sabiá com trevas 

Sujeito inviável: aberto aos desentendimentos 

como um rosto. 

 

 Barros declara poeta aquele indivíduo que enxerga semente germinar, sujeito 

aberto aos desentendimentos. É justamente nos desentendimentos das palavras 

com suas significações corriqueiras que se fazem brotar outras significações. A 

palavra poética revela sua potencialidade gigantesca, capaz de “engolir céu”.   

 Não por acaso, frequentemente, ouvimos dizer que a palavra revela suas 

potencialidades. Literatura é, essencialmente, um momento de revelação da qual 

participam, obrigatoriamente, um ser revelado e outro revelador. Percorrendo este 

caminho de raciocínio, chegamos novamente à hipótese de que o que caracteriza 

um texto como literário não é apenas sua sintaxe peculiar, mas aquilo que, em 

conjunto com o leitor, torna-o um fenômeno de linguagem. 

 Buscando compreender os mecanismos do fenômeno, chegamos à 

Fenomenologia, movimento intelectual do fim do século XIX e início do século XX. 

Tal vertente filosófica pretendia compreender o mundo em sua atualidade por meio 

da experiência perceptual. Experimentar a latência do mundo requeria a tomada de 

uma nova postura diante das coisas, uma nova maneira de olhar. O movimento da 



 16

fenomenologia seria contrário ao das ciências e caminharia em direção a uma 

experiência cada vez mais direta e selvagem, desprovida de conceitos e 

teorizações.  

 Percorrendo as teorias da Fenomenologia elaboradas por Merleau-Ponty, um 

dos mais importantes pensadores desta filosofia, chegamos a quatro conceitos-

chave que julgamos fundamentais para a sustentação de nossa hipótese. São eles a 

reversibilidade, a carne, o quiasma e o duplo visível/invisível.  

  Em linhas gerais, poderíamos dizer que tudo o que constitui o mundo é 

dotado de um visível e de uma gama de invisíveis que operam simultaneamente por 

diferenciação e em reversibilidade. Como veremos adiante, a fenomenologia 

defende a ideia de que é no entrelaçamento – no quiasma – dos visíveis e dos 

invisíveis que se obtém a carne do mundo, sua essência, sua verdade. Justamente 

por se tratar de uma reação, equivalente a uma equação química na qual operam 

dois ou mais reagentes, toda a verdade do mundo não é um fato consumado, mas 

um fenômeno.  

 Ao colocar os conceitos da Fenomenologia ao lado dos conceitos da 

Literatura, pretendemos mostrar que os mecanismos desta equiparam-se aos 

daquela, chegando à possível confirmação da hipótese de que a Literatura é 

essencialmente um fenômeno.  

 Para atingir nosso objetivo, no primeiro capítulo, faremos um breve caminho 

do pensamento humano até o despertar da Fenomenologia. Apontar o contexto de 

seu surgimento nos ajudará a compreender os pilares desta nova filosofia, a partir 

das lacunas que ela pretendia inicialmente preencher. Em seguida, apontaremos as 

ideias gerais da Fenomenologia, tomando como base a produção teórica de 

Merleau-Ponty. Este primeiro capítulo tratará de conceitos que serão retomados 
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durante todo o trabalho, além de darem o tom das abordagens que se seguirão. No 

segundo capítulo, adentraremos o universo da literatura, campo do saber no qual se 

situa nossa pesquisa, tendo como ponto de partida as considerações de Merleau-

Ponty acerca das artes em geral. Já no contexto literário, reuniremos alguns 

importantes pensadores da literatura, procurando construir, com forte embasamento 

teórico, o conceito de Literatura. Feito isso, no terceiro capítulo, entrelaçaremos as 

teorias da Fenomenologia e da Literatura, chegando à possível comprovação de 

nossa hipótese. Sob a luz da literatura fenomenológica, o quarto capítulo trará as 

análises de duas obras: “O olho de vidro do meu avô” (2004), texto ficcional em 

prosa, de Bartolomeu Campos de Queirós, e “Ascensão”, poema de Manoel de 

Barros (2010).  Finalmente, com a contribuição das teorias utilizadas e das obras 

analisadas, concluiremos de que maneira a arte literária, como exercício de 

humanidade, contribui para que possamos redescobrir o mundo em que vivemos, e 

que estamos sempre propensos a esquecer. (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 39) 
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Capítulo 1 

FENOMENOLOGIA 

 

1. 1. A busca ontológica do Ser 

 “Me procurei a vida inteira e não me achei  
– pelo que fui salvo” 

 
Manoel de Barros 

 

  Em seu “Auto-retrato falado”, o poeta mato-grossense Manoel de Barros 

anuncia o desejo de entender a si próprio como motor de sua atividade intelectual, 

de modo que se encontrar seria uma satisfação fatal. A necessidade ontológica de 

compreender a si próprio e ao mundo não é característica restrita aos poetas, mas é 

o apanágio do homem racional. O que é este mundo à minha volta? Quem sou eu 

neste mundo? 

 Em busca de respostas para tais perguntas, o homem percorreu uma longa 

história do conhecimento, apoiando-se principalmente em duas vertentes do saber: a 

filosófica e a científica. Tais vertentes buscam a verdade de todas as coisas a partir 

de pontos distintos. A grosso modo, poder-se-ia dizer que a Filosofia parte de um 

subjetivo condicionado ao intelecto humano, enquanto a Ciência tem como 

pressuposto a metodologia científica, transformando homem e mundo em objetos 

impessoais.  

 Apesar de divergentes em seus pontos de partida, as práticas filosófica e 

científica convergem no fato de que ambas se distanciam de seus objetos ao 

teorizarem sobre eles. Nem a Filosofia nem a Ciência buscam a verdade das coisas 

nas próprias coisas. Aquela se afasta do objeto para encontrar sua verdade no 

raciocínio subjetivo do homem, enquanto esta se afasta do objeto para encontrar 



 19

sua verdade na eficiência de seus métodos científicos. Ocorre, em ambos os casos, 

uma cisão entre a consciência e o mundo.  

 

...dada a cisão, a filosofia outorga ao sujeito cognoscente o poder de 

se apropriar da realidade exterior e heterogênea a ele. As coisas se 

convertem em representações constituídas pelo sujeito. O 

pensamento sobrevoa o mundo, transformando-o em ideia ou conceito 

do mundo. No pólo oposto, a ciência outorga ao objeto o poder de 

recriar a relação com o sujeito, exercendo sobre este último uma 

influência de tipo causal, cujo resultado é a presença do exterior na 

consciência por meio das sensações. (CHAUÍ, 1980, p. VIII) 

 

 Pensar o mundo ou teorizá-lo não é, todavia, compreendê-lo de fato. 

Julgando insuficientes as explicações filosóficas e científicas acerca do mundo, e 

impulsionada pela mesma necessidade ontológica do homem de encontrar-se, 

nasce a Fenomonologia como uma nova possibilidade de investigação. 

 Seu propulsor, Edmund Husserl (1859-1938) dá início a este movimento 

intelectual que influenciará gerações de pensadores, cujas ideias ressoam até os 

dias atuais, penetrando diversas áreas do conhecimento. Merleau-Ponty (1908-

1961), desenvolveu as ideias de Husserl de tal forma que é possível falar em uma 

fenomenologia merleau-pontyana, fundamentada, sobretudo, na experiência 

perceptual.  

 Segundo Merleau-Ponty, a Fenomenologia sugere uma forma de pensar o 

mundo a partir das experiências diretas do homem com as coisas. Se antes a 

natureza era vista como um espetáculo sobre o qual, por meio de experimentos e 

estatísticas, extraíam-se generalizações, agora ela se funde ao observador em 

experiência dialética. Não há, para a Fenomenologia, interesse em estudar objetos 

isoladamente.  
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 A Fenomenologia1 caminha em sentido contrário à Filosofia e à Ciência na 

medida em que é um esforço de retorno “às coisas mesmas” e um afastamento de 

conceitos pontuais e generalizações. Ela propõe um regresso à experiência 

perceptiva, sem que isso signifique uma regressão negativa, mas, sim, uma ação 

minimalista do homem na tentativa de apoderar-se do mundo e não da ideia do 

mundo.  

Assim, a Fenomenologia opera no campo que é anterior ao pensamento 

elaborado e reflexivo decorrente da experiência humana. Trata-se do instante 

quando homem e mundo se encontram, da fagulha que ascende no momento 

primeiro desta experiência perceptual. Logo que este encontro se torna ideia na 

mente humana, já abandonamos o campo da fenomenologia em favor de uma 

consciência representativa em que, por sua vez, se baseiam o pensamento filosófico 

e científico. Apesar de a experiência perceptiva ser fundadora da consciência 

representativa, esta se distancia daquela na mesma proporção em que aumenta o 

grau de elaboração sobre a experiência primeira. Isso se deve ao fato de que a 

tomada de consciência de uma experiência sugere sua simbolização. Ao 

compreendermos que um objeto sobre uma superfície é uma xícara vazia, por 

exemplo, passamos a operar sobre o símbolo representativo – que é a palavra 

“xícara” – e não mais sobre a xícara em si.  

Vamos percebendo, assim, que à Fenomenologia interessa os objetos – e por 

objetos entendemos a natureza e o mundo como um todo – somente enquanto estes 

não detêm significado algum para o homem. A experiência perceptual existe 

fugazmente, no instante da coincidência entre o homem que sente e seu próprio 

sentido. “Portanto, a pura impressão não apenas é inencontrável, mas imperceptível 

                                                           
1
 A partir daqui o termo “Fenomenologia” se refere à fenomenologia merleau-pontyana. 
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e portanto impensável como momento da percepção”. (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 

24).  

 A construção de estruturas teóricas (a ciência)  e a reflexão sobre a 

experiência (a filosofia) afastam o homem do próprio mundo como experiência 

primária.  Observa-se uma tendência em desprezar a experiência pré-reflexiva da 

realidade em favor de teorias explicativas sobre o mundo que são posteriores à essa 

experiência primária. Entender a visão por meio das explicações físicas acerca do 

funcionamento do aparelho óptico, por exemplo, parece mais fácil e suficiente do 

que compreender a visão de fato. “A teoria que visa explicar a experiência substitui 

uma descrição da experiência mesma: passamos a achar que a descrição teórica 

aproxima-se mais do que é efetivamente a realidade do que jamais poderia nosso 

contato pré-reflexivo com ela”. (MATTHEWS, 2010, p. 78) 

 É tentando resgatar este contato pré-reflexivo que a Fenomenologia propõe 

uma experiência minimalista, despida de conceitos práticos, de equações 

determinantes, de teorias construídas. Trata-se de uma relação concreta e 

selvagem, equilibrando homem e mundo como pivôs do conhecimento. Daí dizer 

que a teoria fenomenológica destaca a perspectiva, visto que uma experiência 

sempre será a experiência de alguém em relação a dada coisa.  A este momento do 

encontro primeiro entre ser e mundo dá-se o nome de experiência perceptual.   

 É importante frisar que a experiência perceptual fenomenológica se distingue 

do termo “percepção”. Os empiristas vêem na percepção uma relação causal, via 

órgãos sensoriais entre um objeto (o ser humano) e outro. A cognição de um objeto, 

nesta perspectiva, seria resultado de um estímulo nervoso que, a partir de um 

exterior, finalmente alcança o cérebro de quem percebe na forma de uma 

representação mental.   
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 Apesar de precisa, a percepção poderia ser classificada como indireta, 

passiva e parcial. É indireta porque trata de uma representação de um meio externo 

em outro interno. É passiva porque bastaria ter sentidos ativos diante de uma dada 

coisa para percebê-la. Finalmente, é parcial porque é fruto de combinações diversas 

de estímulos sensoriais.  

 Percepção e experiência perceptual distinguem-se na medida em que a 

percepção caminha em sentido contrário ao objeto percebido, em direção às 

elaborações representativas, enquanto a experiência perceptual reside no encontro 

com o objeto a ser percebido, anterior a tais elaborações. A percepção é um 

processo. A experiência perceptual, um fenômeno.  

 A experiência fenomenológica fundamenta-se na relação primária do homem 

com as coisas, anterior à reflexão sobre elas. Antes de pensar sobre o mundo e de 

relativizá-lo, é preciso estar nele. “Viver no mundo vem primeiro, saber sobre ele 

vem depois.” (MATTHEWS, 2010, p. 34).  A Fenomenologia compreende uma volta 

às origens da própria reflexão, uma busca pelo “solo anterior à atividade reflexiva e 

responsável por ela”.  (CHAUÍ, 1980, p. VI). Este “solo”, território onde se dá a 

experiência fenomenológica, é “o ‘logos do mundo estético’, isto é, do mundo 

sensível, unidade indivisa do corpo e das coisas, unidade que desconhece a ruptura 

reflexiva entre sujeito e objeto”. (CHAUÍ, 1980, p. VI). 

 Eis o objetivo da fenomenologia: recuarmos de nosso envolvimento prático e 

utilitário com o mundo para podermos percebê-lo de fato, por meio de uma 

experiência bruta, selvagem, pré-reflexiva e pré-teórica. “É preciso, portanto, rejeitar 

o postulado que obscurece tudo”, afirma Merleau-Ponty. (1994, p. 47).  Trata-se de 

um exercício do olhar, capaz de reaproximar o homem das coisas diretas, 
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devolvendo ao mundo sua vivacidade primeira, fundamento de todas as teorias 

decorrentes da atividade humana.  

 Experimentar a existência das coisas e de si pelo espectro da Fenomenologia 

é, acima de tudo, um exercício de humanidade.  Exercício este, ao contrário do que 

pode parecer, de difícil prática. Merleau-Ponty, nas palestras proferidas no ano de 

1984 e, posteriormente, publicadas no livro “The World of Perception”, diz: 

 

O mundo da percepção, ou o mundo que nos é revelado por meio dos 

nossos sentidos em nossa vida cotidiana, parece, à primeira vista, ser 

aquele que melhor conhecemos. Isso se deve ao fato de que não é 

necessário medir nem calcular para ter acesso a este mundo e, 

aparentemente, para penetrá-lo bastaria abrir nossos olhos e seguir 

com nossas vidas. Isto é, porém, uma ilusão. (...) o mundo da 

percepção é em grande parte um território desconhecido enquanto 

permanecemos em uma atitude prática ou utilitária. Devo dizer que 

muito tempo e esforço, assim como cultura, têm sido necessárias para 

desnudar este mundo e que a grande conquista da arte e da filosofia 

moderna (...) é a de nos permitir redescobrir o mundo no qual vivemos, 

e que, no entanto, estamos sempre propensos a esquecer. (tradução 

livre)2 

 

 O objetivo da Fenomenologia, como já observamos, é redescobrir o mundo 

objetivo o qual estamos “sempre propensos a esquecer”. Seu objeto de estudo não 

é, contudo, o mundo como objeto isolado. O mundo objetivo, pela concepção 

fenomenológica, só é tido como tal à medida que comunga com o homem por meio 

                                                           
2
 The world of perception, or in other words the world which is revealed to us by our senses and in everyday 

life, seems at first sight to be the one we know best of all. For we need neither to measure nor to calculate in 
order to gain access to this world and it would seem that we can fathom it simply by opening our eyes and 
getting on with our lives.  Yet this is a delusion. (…) the world of perception is, to a great extent, unknown 
territory as long as we remain in the practical or utilitarian attitude. I shall suggest that much time and effort, 
as well as culture, have been needed in order to lay this world bare and that one of the great achievements of 
modern art and  philosophy (…) has been to allow us to rediscover the world in which we live, yet which we are 
always prone to forget.  MERLEAU-PONTY, Maurice. The World of Perception. New York: Routledge, 2004, p. 
39. 
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do fenômeno da experiência perceptual. A Fenomenologia tem como foco de estudo, 

portanto, nem o mundo, nem o homem, mas a maneira como este mundo aparece à 

consciência do homem no curso das interações entre estes dois Seres. 

 Cabe agora perguntar como a Fenomenologia propõe o afastamento dos mais 

diversos conceitos e teorias desenvolvidas sobre a realidade em favor da 

experiência pré-reflexiva. Para tanto, é preciso esclarecer alguns termos 

fundamentais da teoria fenomenológica.  



 25

 

1.2. Conceitos Fundamentais 

 

“Pensar é estar doente dos olhos”. 

Alberto Caeiro 

 

 

O objeto de estudo da Fenomenologia é a verdade – a carne – que se mostra 

na interação entre o homem e mundo. Estes dois elementos só assumem seus 

papéis na busca ontológica de todas as coisas na medida em que operam como um 

duplo inseparável. À Fenomenologia não interessa analisar o homem ou os objetos 

isoladamente, como no caso da ciência, por exemplo, visto que o vidente só o é na 

presença de um visível assim como a “atividade só pode se dar numa proximidade 

constante com a passividade”. (DUPOND, 2010, p. 66). Em outras palavras, para ver 

é preciso ser visto. Seria uma tentativa vã procurar apreender-se sem que com isso 

o outro entrasse em ação.  

 

... é todo o estofo do mundo que surge quando tento apreender-me, e 

aos outros que são captados nele. Antes de serem e para serem  

submetidos às minhas condições de possibilidade, e reconstruídos à 

minha imagem, é preciso que estejam lá como relevos, desvios, 

variantes de uma única Visão da qual também participo. Pois eles não 

são ficções com que eu povoaria o meu deserto, filhos do meu 

espírito, possíveis para serem inatuais, e sim meus gêmeos ou a 

carne da minha carne. Decerto não vivo a vida deles, estão 

definitivamente ausentes de mim e eu deles. Mas essa distância torna-

se uma estranha proximidade assim que se reencontra o ser do 

sensível, pois o sensível é precisamente aquilo que, sem sair de seu 
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lugar, pode assediar mais de um corpo. (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 

15) 

 

Há, na percepção fenomenológica, um acoplamento do homem ao mundo e 

vice-versa, sem que haja fusão nem hierarquia entre eles.  Nesta relação de 

sinergia, o mundo nasce para o homem da mesma forma que o homem nasce para 

o mundo. Tal reversibilidade circular faz entender que “o corpo animado só está 

aberto para si mesmo através de sua abertura para os outros corpos e para o 

mundo. Não há interioridade senão exposta à exterioridade.” (DUPOND, 2010, p. 

67). 

Ao contrário da filosofia e da ciência, o corpo não é um todo em si e nem 

pode se tornar objeto de estudo desassociado do mundo e de outros corpos. Não se 

trata, porém, de uma abordagem do homem social, que se constitui na medida em 

que interage dentro de uma sociedade. É importante ressaltar que a Fenomenologia 

busca as relações primárias de um corpo antes erótico que social ou fisiológico. 

Trata-se de um “corpo operante e atual, aquele que não é uma porção do espaço, 

um feixe de funções, que é um trançado de visão e de movimento”, esclarece 

Merleau-Ponty (2004ª, p. 16).  O filósofo afirma que: 

 

Um corpo humano está aí quando, entre vidente e visível, entre 

tocante e tocado, entre um olho e outro, entre a mão e a mão se 

produz uma espécie de recruzamento, quando se acende a faísca do 

senciente-sensível, quando se inflama o que não cessará de queimar, 

até que um acidente do corpo desfaça o que nenhum acidente teria 

bastado para fazer...” (2004ª, p. 18) 

 

 Assim, o corpo é uma espécie de verdade presentificada, tão potente e fugaz 

quanto uma faísca. Corpo e mundo, duplo feito do mesmo estofo, tornam-se um todo 
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inerente e reversível, sendo cada qual o prolongamento do outro.  (MERLEAU-

PONTY, 2004ª, 17). “O corpo apresenta aquilo que sempre foi o apanágio da 

consciência: a reflexividade. Mas apresenta também aquilo que sempre foi o 

apanágio do objeto: a visibilidade”. (CHAUÍ, 1980, p. X). Trata-se de uma atividade e 

passividade simultâneas. Indissociáveis, corpo e mundo são um “campo de 

presença”  fundador de todas as relações da vida perceptiva e do mundo sensível. 

(CHAUÍ, 1980, p. XI). Em outras palavras, a relação de coexistência entre o homem 

e o mundo, este entrelaçamento, esta “mescla do mundo e de nós” é o que revela a 

verdade de todas as coisas, é o que revela a carne do mundo. (MERLEAU-PONTY, 

2009)   

 Ao que Merleau-Ponty chama de carne, o filósofo tcheco Kosik trata como 

essência.  

 

O fenômeno indica essência e, ao mesmo tempo, a esconde... A 

essência não se dá imediatamente; é mediata ao fenômeno, e, 

portanto, manifesta-se em algo diferente daquilo que é. A essência se 

manifesta no fenômeno. O fato de manifestar-se no fenômeno revela 

seu movimento e demonstra que a essência não é inerente nem 

passiva. Justamente por isso, o fenômeno revela a essência. A 

manifestação da essência é precisamente a atividade do fenômeno. 

(...) Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e 

descrever como a coisa se manifesta naquele fenômeno e como, ao 

mesmo tempo, nele se esconde. Compreender o fenômeno é atingir a 

essência. (KOSIK,1969, p. 11) 

 

 

 O trecho anterior reafirma a ideia merleau-pontyana de que a verdade não 

reside nas coisas elas mesmas, nem exclusivamente na consciência do homem, 

mas na relação entre essas duas partes por meio do fenômeno da experiência 
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perceptual. Daí dizer que a essência, que a carne, não é inerente aos objetos eles 

mesmos, nem passiva à perspectiva do senciente, mas um ser outro que resulta da 

atividade entre ambas as partes na atualidade do fenômeno.  

 A mesma reversibilidade aplicada ao homem em relação às coisas (ou às 

coisas em relação ao homem), ocorre também entre as coisas e elas mesmas ou 

entre o homem e ele mesmo. Um botão amarelo, por exemplo, só o é diante do ser-

vidente que percebe sua luz, como também só o é em relação a um repertório 

invisível de todas as formas e cores que, por diferenciação, o consagram como 

botão e amarelo. Neste exemplo, o amarelo e as outras cores não consistem em 

opostos absolutos e independentes, mas em diferentes que em plena reversibilidade 

se fundamentam mutuamente. O botão amarelo é, portanto, “menos cor e coisa do 

que diferença entre as coisas e as cores, cristalização momentânea do ser colorido 

ou da visibilidade”. Merleau-Ponty continua: “Entre as cores e os pretensos visíveis, 

encontra-se o tecido que os duplica, sustenta, alimenta, e que não é a coisa, mas 

possibilidade, latência e carne das coisas”. (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 130) 

 Assim, todas as coisas se constituem do quiasma, ou seja, do entrelaçamento 

entre  um visível e um invisível. O visível se faz ver sustentado pela trama interna do 

seu invisível. Desta trama vem à tona a carne, verdade ontológica, vida latente do 

mundo.  Retomando o exemplo dado acima, a percepção de um objeto como um 

botão amarelo não consiste em descrever sua forma e sua utilidade prática, como se 

costuma fazer (ex.: botão é um objeto usado para se abotoar uma roupa, ou para 

ligar e desligar um aparelho...). A fenomenologia vai além, ou, melhor dizendo, fica 

aquém da funcionalidade das coisas.  

 

Desatando os liames costumeiros entre as coisas, o Ser Bruto abre 

acesso a uma relação originária entre elas como diferenças 
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qualitativas que se exibem e se interpretam a si mesmas enquanto 

famílias das cores, das texturas, dos sons, dos odores que reenviam à 

substancialidade impalpável do que as faz vir a ser.” (CHAUÍ, 2008, p. 

47) 

 

 

 O mundo percebido como experiência primária do homem se faz, portanto, do 

sistema de equivalências entre visíveis e invisíveis. “A descoberta do ser selvagem é 

a descoberta de um ‘ser de abismo’, que não pode ficar encerrado, mas que se 

manifesta e se ultrapassa numa modificação infinitamente aberta e nova”. (CHAUÍ, 

1980, p. XII). A carne do mundo, nesta perspectiva, está longe de ser uma verdade 

absoluta e universal, como pretende a verdade científica. Ao contrário, o olhar de 

permanente espanto da Fenomenologia sobre o mundo faz do visível um acesso 

para “horizontes exteriores e horizontes interiores sempre abertos”, de forma que, da 

diferenciação entre o visível e estes horizontes invisíveis, surja não uma verdade 

factual, mas uma verdade possível.  (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 129)   

 Recapitulando alguns dos conceitos até aqui abordados, chegamos às 

seguintes definições: 

 

a) carne:  

verdade ou unidade que salta da deiscência das coisas; “matéria 

comum do corpo vidente e do corpo visível”; campo de presença onde 

coexistem em passividade-atividade simultânea o visível e o invisível. 

(DUPOND, 2010) 

  

b) reversibilidade: 
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“estrutura ontológica fundamental da carne” a qual compreende uma 

circularidade entre o ser ativo sempre em decorrência de um ser 

passivo, da mesma forma que um ser passivo só o é em decorrência 

de um ser ativo. (DUPOND, 2010) 

 

c) quiasma: 

entrelaçamento em reversibilidade do qual surge a carne; relação 

existencial entre opostos; “identidade na diferença”; “unidade por 

oposição”. (DUPOND, 2010) 

 

d) visível/invisível: 

duplo indissociável, no qual um sustenta e funda o outro na mesma 

proporção. 

 

e) experiência perceptual: 

momento de encontro do homem com o mundo, anterior à 

representação mental do objeto na consciência humana. 
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Capítulo 2 

LITERATURA 

 

2.1. Da Fenomenologia às artes literárias 

 

 

“A única maneira para compreender a linguagem 
 é instalar-se nela e exercê-la”. 

 
Merleau-Ponty 

 

 Não raramente encontra-se na produção teórica de Merleau-Ponty referências 

à arte, sobretudo à pintura. Segundo o teórico, a arte é capaz de proporcionar ao 

homem um acesso ao mundo como experiência viva, ao invés de fazer mera 

referência a ele. Diante da obra artística, o espectador é induzido, involuntariamente, 

à experiência fenomenológica.  

 “Reaprender a ver o mundo” é no que consiste a verdadeira filosofia, diz 

Merleau-Ponty. (1994, p. 19). Cabe ao homem aderir ou não ao exercício deste novo 

olhar. Ao dedicar-se à Fenomenologia, Merleau-Ponty não pretendia combater a 

visão desatenta do homem sobre o mundo, cuja praticidade é inquestionável, como 

também não negava o valor das ciências e da filosofia para a humanidade. Mais do 

que uma possível concepção metodológica, porém, Merleau-Ponty encontra na 

Fenomenologia o único caminho para a real compreensão das coisas. Ele afirma: 

 

Não temos que escolher entre uma filosofia que se instala no mundo 

mesmo ou em outrem e uma filosofia que se instala “em nós”,  entre 

uma filosofia que toma a experiência “de dentro” e  uma filosofia que, 

se possível for, a julgue do exterior, por exemplo em nome de critérios 
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lógicos: estas alternativas não se impõem, pois que talvez o si e o 

não-si sejam como o avesso e o direito, e a nossa experiência seja 

talvez esta reviravolta que nos instala bem longe de nós, no outro, nas 

coisas. Nós nos colocamos tal como o homem natural, em nós e nas 

coisas, em nós e no outro, no ponto onde, por uma espécie de 

quiasma, tornamo-nos os outros e tornamo-nos o mundo. (MERLEAU-

PONTY, 2009, p. 157). 

 

 

 Ao entrar no campo das artes, porém, ao espectador não é admitida outra 

postura diante da obra senão a fenomenológica. Isso não significa, contudo, que 

todas as pessoas se renderão à provocação que a arte realiza. Bachelard (2008) 

afirma ser necessário, antes de qualquer coisa, um mínimo de impulso sincero de 

admiração pela arte, seja uma pintura, uma escultura, um texto.  

Em uma exposição de quadros, por exemplo, facilmente encontramos 

espectadores imóveis diante de uma tela, completamente extasiados e absorvidos 

pela obra, enquanto outros seguem indiferentes, senão até mesmo com deboche, 

afirmando serem eles mesmos capazes de fazer uma pintura semelhante.  

Quem olha para uma tela com olhar costumeiro vê diante de si um objeto 

como outro qualquer. Neste caso, a obra deixa de ser o que é: uma obra de arte.  Se 

uma pessoa, diante de uma pintura moderna, afirma ver apenas um monte de 

rabiscos, a obra deixa de ser uma obra de arte e passa a ser exatamente aquilo que 

o homem vê: um monte de rabiscos. Isso comprova, como veremos mais 

detalhadamente a seguir, que a arte não existe apesar de seu espectador e, 

exatamente por isso, toda arte é um fenômeno.  

Pelo seu caráter fenomenológico, a verdadeira apreciação da arte requer 

desapego da razão, das pré-concepções e dos funcionalismos. Só quem está aberto 
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para a arte é capaz de comungar com ela, fazendo nascer deste encontro, ou deste 

quiasma, possíveis realidades percebidas, e não meramente representadas.  

Em “O olho e o espírito”, Merleau-Ponty (2004), em relação à experiência de 

estar diante de uma pintura, o autor confessa a dificuldade de dizer onde está o 

quadro que olha. Ele escreve: “não o olho como se olha uma coisa, não o fixo em 

seu lugar; meu olhar vagueia nele como nos nimbos do Ser, vejo segundo ele ou 

com ele mais do que vejo.” (MERLEAU-PONTY, 2004a, p. 18).  Nota-se aí que, 

diante de um olhar sensível, ou de um olhar fenomenológico, a tela se torna porta de 

entrada para um mundo onde prevalece o oblíquo e obtuso ao reto e certo. Não se 

trata mais de uma decodificação de representações mais ou menos nebulosas, mas, 

sim, da entrega às sensações que a arte desperta. Assim, o que uma pintura 

potencializa ao seu espectador, é mais do que aquilo que o pintor traçou sobre a 

tela. “Velar-se e ocultar-se dependem do lugar e da perspectiva em que se coloca o 

observador que interroga”. (ESPÓSITO, 2006, p. 50) 

  Dentre as artes citadas nas obras de Merleau-Ponty – cinema, pintura, 

literatura – atemo-nos, deste ponto em diante, a esta última. Observamos que os 

mecanismos da literatura se aproximam de tal forma da fenomenologia que os 

conceitos chave desta poderiam ser aplicáveis aos daquela.  

 É preciso dizer, antes de traçar tais aproximações teóricas, que a linguagem 

de que se usa a literatura já é em si uma representação sígnica e, portanto, 

distancia-se daquilo que representa. “O signo linguístico, de facto, só pode valer 

para alguma coisa se ele não for a coisa”.  (RICOEUR, 1986, p.67) Se ao falar de 

fenomenologia estamos nos projetando para uma realidade pré-sígnica, isso não é 

possível em se tratando da linguagem que é essencialmente um código 

representativo. Não há, desta forma, a intenção de negar o caráter sígnico da 
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linguagem, ao aproximar as teorias da literatura e da fenomenologia. Ainda que a 

função significativa da palavra seja abalada e transformada no texto literário, é 

dentro do campo das significações que operam as teorias literárias, sobre as quais 

discorreremos a seguir. 
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2.2. Literatura 

 

“A poem should not mean 
But be”. 

 
Archibald MacLeish 

 

 

O artista literário tem como matéria prima a palavra: seu labor é transformá-la. 

Se um locutor cita determinado objeto, uma mesa, por exemplo, seu interlocutor 

facilmente compreenderá sua mensagem visto que ambos conhecem este signo, 

símbolo que preenche com seu significado a ausência da mesa como objeto factual. 

Segundo Peirce, um signo é aquilo que representa algo para alguém, criando em 

sua mente, um signo equivalente. (2003, p. 46). Desta forma, diante de um texto, o 

leitor busca em seus arquivos mentais os signos correspondentes às palavras 

utilizadas nas orações. Em meio a este jogo sígnico, locutor e interlocutor, ou, no 

caso, escritor e leitor, obedecem fielmente à poderosa legislação da linguagem, cujo 

código – a língua – inscreve seu poder desde toda a humanidade. (BARTHES, 2007, 

p.12)  

Como seres lançados ao mundo, o homem se torna parte de uma história que 

o precede, alcança-o e o projeta, mantendo a hereditariedade de uma cultura sobre 

a qual o homem aprende a se expressar por meio de determinados códigos. 

(ESPÓSITO, 2006, p. 53) À esta legislação linguística está condicionado todo o 

homem cultural. 

 

Na preocupação com a correta utilização desses códigos, 

considerados coletiva e socialmente necessários, temos, entretanto, 
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relegado  o momento primeiro, o dizer silencioso que se articula na 

interioridade de cada um de nós, gênese de um dizer, que, ao 

articular-se como discurso na inteligibilidade da consciência – escuta 

do silêncio – gera a possibilidade de atribuírem-se significados às 

ações humanas, expressando-se em linguagem. (ESPÓSITO, 2006, p. 

53) 

 

Nesta convenção lingüística da qual participam, palavra e objeto se 

enfraquecem, reduzem-se a conceitos que, de tão cotidianos, perdem seu potencial 

informativo. “A automatização engole os objetos, os hábitos, os móveis...” e também 

a palavra que passa a ser percebida apenas como reconhecimento. (CHKLOVSKI, 

1976, p. 45).  Isso se deve ao fato de que a atividade do homem tende naturalmente 

à rotina, como observa Aguiar e Silva (1969). A mesma tendência se reflete na 

atividade linguística, o que resulta em uma “acentuada estereotipação” da linguagem 

coloquial. Segundo o autor, quanto mais previsível for a palavra, menos informação 

ela transmitirá uma vez que a familiaridade dispensa a reflexão.  (AGUIAR E SILVA, 

1969, p.36) 

 A palavra que busca o artista, porém, não é a palavra-símbolo que preenche 

a ausência daquilo que codifica, mas a palavra emissora de si mesma. A almejada 

palavra-poética se realiza, portanto, não como signo, mas como experiência 

estética. Ela deixa de exercer sua função convencional de transmissora de conceitos 

para se tornar imagem e sensação. Para tanto, o artista se utiliza da linguagem, 

desfigurando suas formalidades, contrariando a expectativa natural do discurso 

hierárquico convencional que carregamos conosco. 

 

A linguagem literária (...) define-se pela rejeição intencional dos 

hábitos lingüísticos e pela exploração inabitual das 

virtualidades significativas de uma língua.  (AGUIAR E SILVA, 

1969, p. 36) 
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 Afastada da “anquílose do hábito e do lugar-comum”, as palavras se libertam 

de seus conceitos, são dessignificadas e ressignificadas. (AGUIAR E SILVA, 1969, 

p. 36) Entre plurissignificações, o texto obrigatoriamente causará estranhamento no 

leitor, fazendo com que ele desperte seu “olhar de espanto”. O que pretende o 

escritor não é causar o puro desentendimento do leitor frente ao texto, mas sugerir 

novas imagens, provocar novos sentidos pelo estranhamento da palavra-símbolo, tal 

e qual a conhecemos. “O ofício do poeta é tirar a língua de seu lugar comum e 

transportá-la para um lugar festivo de nascedouro, de onde possa brotar novos 

sentidos e diferentes arranjos” (BASEIO, 2008, p.85). É no momento em que a 

palavra estranha seu próprio conceito que o objeto vem à luz como experiência.  

Observemos como essas ideias e conceitos em específico contribuem para 

lançar luzes a um texto ficcional como “O olho de vidro do meu avô” (2004). Quando 

Bartolomeu Campos de Queirós refere-se ao olho de vidro do avô como 

“envernizado por uma eterna noite” (2004, p. 5), estranhamos o significado da 

palavra “noite”.  “Noite” não é verniz. “Noite” poderia nos remeter à escuridão, ou até 

mesmo à solidão. Desta forma, a palavra “noite” descarta seu conceito funcional de 

período da escuridão compreendido entre o acaso e o alvorecer para se tornar 

ícone. Como tal, “noite” revela-se como experiência, aflorando sensações no leitor. 

Este é o percurso da literatura, que ao desfuncionalizar a palavra, acorda imagens, 

que despertam sensações, que, por similaridade, voltam ao texto, agora já 

ressignificado por palavras-ícones.  Tal efeito poético jamais seria atingido se o 

escritor optasse por descrever o olho de vidro como “uma esfera solitária, incapaz de 

ver a claridade”, por exemplo.  Assim, a palavra “noite” ganha notoriedade no texto. 

A literatura faz com que a palavra não apenas diga, mas mostre e faça sentir. 
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 Chklovski, no artigo “A arte como procedimento”, ressalta a ideia da palavra 

como experiência. Ao discorrer sobre a arte em geral, este teórico afirma que, ao 

jogar com as formas e dificultar a compreensão imediata do receptor, este é levado 

a prolongar o processo de percepção. O literário, neste sentido, estaria no espaço 

que o texto é capaz de criar entre a palavra imediata e seus possíveis significantes. 

Retomando o conceito de percepção já trabalhado anteriormente, vemos que 

também ao lidar com o texto a percepção da palavra é algo inevitável. Ao retardar a 

percepção da palavra como símbolo, consegue-se estabelecer com o texto uma 

experiência perceptual, sensorial, pré-significativa e, portanto, fenomenológica.  

 A arte seria, assim, um convite à desautomatização do olhar e à experiência 

perceptual. Chklovski chega a sugerir que só é plenamente consciente o indivíduo 

capaz de desprender-se das convenções pré-estabelecidas pelo próprio homem 

inserido em sua cultura, para que assim possa perceber o mundo não-simbólico por 

meio de uma experiência direta.  

 

E eis que para devolver a sensação de vida, para sentir os 

objetos, para provar que pedra é pedra, existe o que se chama 

arte. O objetivo da arte é dar sensação de objeto como visão e 

não como reconhecimento; o procedimento da arte é o 

procedimento da singularização dos objetos e o procedimento 

que consiste em obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e 

a duração da percepção. (CHKLOVSKI, 1976, p. 45 ) 

 

 Percebemos, assim, que o adjetivo “literário”, antes de qualificar um tipo de 

texto, refere-se a um fenômeno que se faz valer do quiasma leitor-texto. A partir 

desses breves recortes teóricos, começamos a formar um conceito de Literatura que 

vai além da identificação do ritmo e da localização de figuras de linguagem, por 

exemplo. A Literatura que pretendemos, neste trabalho, não é a de um objeto de 
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análise em si, desassociado da experiência do homem com o texto. Como tal, o 

texto literário poderia ser analisado pela perspectiva de um lingüista. Nosso 

interesse é na Literatura latente, que emerge do texto apenas sob o olhar do leitor. 

 Tratar a Literatura como um fenômeno não é, contudo, menosprezar o texto 

em função de uma supervalorização do leitor.  A linguagem constituinte do texto não 

é veículo literário, mas sua condição. É a partir da manipulação da linguagem que o 

texto lançará o leitor de uma dimensão sistêmica de significantes, para uma 

dimensão de possibilidades plurissignificativas. Retomando os conceitos da 

Fenomenologia, o texto literário é o corpo visível que dá acesso ao leitor, por meio 

da leitura, aos horizontes invisíveis que velam as palavras. Texto e leitor se 

entrelaçam em coexistência, formando, naquilo que os torna inerente, o campo de 

presença do qual emana a Literatura.  

 Se na Fenomenologia a verdade do mundo é algo latente e somente 

experimentada por meio do quiasma homem-mundo, é também somente por meio 

do quiasma leitor-texto que se pode experimentar a literatura não como um conceito, 

mas como uma experiência pulsante.  

 Roland Barthes definiu a Literatura como um “objeto parasita da linguagem”.  

(BARTHES, 1970, p. 170). Segundo este autor, a literatura se apodera da linguagem 

que, antes de ser literária, é uma matéria significante. Apesar de a linguagem ser 

sua condição primeira, a literatura não jaz no texto, ainda que ambos compartilhem 

um mesmo fim que á a comunicação de algo. O que comunica o texto, porém, é 

diferente do que pode comunicar este ser parasita que se alimenta da linguagem, 

que é a literatura. Ao discorrer sobre a experiência de ler um romance, Barthes 

afirma que   
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...a ideia da literatura (...) não é a mensagem que se recebe; é um 

significado que se acolhe a mais, marginalmente; a gente o sente 

flutuar vagamente numa zona paróptica; o que se consome são as 

unidades, as relações, em suma, as palavras e a sintaxe do primeiro 

sistema (que é a língua francesa); e, no entanto, o ser desse discurso 

que se lê (seu real) é ao mesmo tempo a literatura, e não a anedota 

que ele nos transmite; em suma, aqui, é o sistema parasita que é o 

principal, pois ele detém a última inteligibilidade do conjunto: por 

outras palavras, é ele que é o “real”. (BARTHES, 1970, p. 170). 

 

 O trecho citado revela a literatura como o “real”, como a verdade do texto. 

Desvelar tal verdade seria vão esforço se o leitor retivesse seu olhar apenas no 

visível do texto, ou seja, nas palavras e seus significantes comuns. Decodificar 

palavras não possibilita o desmascaramento do Ser literário do qual o texto é 

potente, da mesma forma que nem todo leitor diante do texto literário, experimentará 

essa potencialidade. Para que tal fenômeno ocorra, o filósofo francês Gaston 

Bachelard afirma que é preciso um mínimo de impulso sincero de admiração pela 

leitura.  Aqueles desprovidos de tal impulso  permanecerão indiferentes à poética 

dos textos literários (BACHELARD, 2008, p. 2). Contudo, independente da inclinação 

do leitor pelas artes literárias, o bom texto literário tem como missão desestabilizar a 

leitura por meio da manipulação, ou, melhor dizendo, da elaboração do texto.  A fala 

de Bachelard nos mostra, todavia, que também para sua teoria as “imagens 

poéticas” do texto dependem inteiramente da relação do leitor com o texto. Literatura 

é fenômeno. 
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Capítulo 3 

O QUIASMA 

 

 

3.1 Fenomenologia e Literatura 

 

 Se no caso dos estudos fenomenológicos podemos falar do quiasma homem-

coisa e do quiasma coisa-coisa ou homem-homem, isso se deve ao fato de que o 

homem e todas as coisas são parte de uma natureza comum, de um mesmo estofo. 

No caso da literatura, poderíamos traçar duas dimensões para a questão do 

fenômeno literário.  A primeira delas, já sugerida no capítulo anterior, se vale da 

tensão texto-leitor. Como vimos, o texto literário opera de forma a desestabilizar as 

convenções da linguagem, provocando, assim, uma tensão de leitura. É no 

momento em que o leitor estranha a palavra que se ascende o fenômeno literário. 

Diante da palavra rebelde, a percepção se prolonga e, ao persistir em alcançar um 

significante, o leitor é lançado para o universo oblíquo e potente da literatura.  A 

palavra escrita, “pelo que ela guarda de franjas, confere ao leitor o poder de atribuir 

inumeráveis sentidos à oração. Ler é também escrever”. (QUEIRÓS, 2007, p. 25). 

Vale lembrar que não se trata, neste momento, de uma ação reflexiva do leitor 

diante do texto, mas sim de uma experiência perceptual na qual a palavra não é 

reconhecida simbolicamente, mas sentida esteticamente. A palavra poética surge 

como imagem e desperta no leitor um encantamento que é anterior à consciência do 

próprio discurso. “A imagem emerge na consciência como um produto direto do 

coração, da alma, do ser do homem tomado em sua atualidade”. (BACHELARD, 
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2008,  p.2).  A Literatura nasce ainda neste momento pré-reflexivo, ela é a carne 

preeminente da relação de coexistência entre leitor e texto.  

 Visto isso, poderíamos direcionar a questão fenomenológica para outra 

dimensão onde operam em reversibilidade não mais o homem e o texto, mas a 

palavra e seu ser parasita: a literatura. Bartolomeu Campos de Queirós, ao discorrer 

sobre o processo de criação literária, diz que a palavra “clareia os escuros do mundo 

sem lhe roubar as sombras”. (2007, p. 29).  Segundo o autor, o texto é, ao mesmo 

tempo, revelação e re-velação das fantasias – ou das verdades – do autor. A palavra 

de que se vale o texto literário é composta deste misto entre uma verdade revelada 

e outra velada, entre luz e sombra, entre visível e invisível.  

 É certo que, em grande parte, o homem lida apenas com o visível da palavra. 

Chklovski (1976) afirma que a palavra prosaica aparece diante de nós como se 

estivesse revestida, empacotada. Reconhecemos tal palavra a partir do lugar que 

ela ocupa, mas vemos apenas sua superfície. (CHKLOVSKI, 1976, p. 44).  Trata-se 

de um processo de reconhecimento, no qual a palavra se enfraquece como 

experiência.  

 O artista, na intenção de libertar a palavra do automatismo da linguagem, no 

esforço de “desempacotá-la”, tira a palavra de seu lugar comum a partir do qual o 

leitor facilmente a reconheceria. Ao promover o estranhamento da palavra, sua 

potencialidade plurissignificativa é revelada. Dentro do texto literário, a palavra se 

torna um campo de presença onde visível e invisível se movem como dois extremos 

de diferentes polaridades. O visível da palavra se abre para seus invisíveis. Os 

invisíveis da palavra retornam ao seu visível devolvendo-lhe sua força icônica. Este 

movimento de reversibilidade faz da palavra Ser vivo, cuja latência provoca 
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sentimento, antes de dizer.  É a palavra como experiência apoderando-se da palavra 

que conceitua. Trata-se da palavra fenômeno. É a palavra literária.  

 Retomando as duas dimensões fenomenológicas da literatura, observemos o 

trecho a seguir, do livro “O olho de vidro do meu avô” (QUEIRÓS, 2004, p.5): 

 

“Os olhos só acariciam as superfícies. 

Quem toca o bem dentro de nós é a imaginação”. 

 

Do ponto de vista estrutural, são duas orações perfeitas, com sujeito, verbo e 

predicado. Localizar tais elementos é fácil tarefa, inclusive para um software. 

Quando o olhar ativo do leitor entra em jogo, porém, dá-se início ao jogo de signos 

da linguagem em uma primeira dimensão fenomenológica.  O leitor naturalmente 

estranhará a relação entre os sujeitos e verbos das frases, visto que não é atribuída 

nem aos olhos nem a imaginação a capacidade de acariciar e tocar, 

respectivamente. Se, no caso da primeira frase, a palavra “olhos” fosse substituída 

pela palavra “mãos”, por exemplo, nenhuma tensão seria causada no momento da 

leitura visto que é esperado que às mãos seja dada a função de tocar. A mesma 

fluência de leitura seria mantida se, ainda nesta primeira frase, o verbo “acariciar” 

fosse substituído pelo verbo “ver”, uma vez que é esta a atividade primordial dos 

olhos. Inclusive o sentido da frase seria mantido, se a intenção da frase é mostrar os 

limites do olhar, que alcançam (seja acariciando ou vendo) só as superfícies.  

Ao escolher o verbo “acariciar”, porém, o autor quebra a expectativa do leitor. 

O processo de percepção, antes rápido e automatizado, prolonga-se não apenas 

temporalmente (porque um texto literário requer uma leitura mais lenta), mas 

também porque a palavra-código não encontra seu significado imediatamente. É aí 
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que começa a segunda dimensão fenomenológica, momento em que a palavra 

liberta-se de seu significante comum e desencadeia uma série de impulsos 

sensoriais e plurissignificativos.  

A palavra “olhos”, por exemplo, naturalmente lança o leitor em direção ao seu 

conceito imediato e óbvio de “órgão da visão”.  Porque ela não encontra este 

conceito, a palavra passa a se movimentar em diversas direções.  

Observando o esquema a seguir, podemos visualizar o caminho da palavra 

nas duas situações já descritas. Na primeira situação, a palavra “olhos” encontra seu 

conceito corriqueiro, ficando limitada a ele, ou como sugeriu Chklovski, a palavra fica 

empacotada pelo conceito. Na segunda situação, o conceito corriqueiro é negado 

pelo contexto da palavra na frase. Despida, a palavra “olhos” caminha em outras 

direções, que por sua vez direcionarão o conceito para dimensões cada vez mais 

amplas.  

 

Situação 1:          Situação 2: 

        

 OLHOS            OLHOS         órgão de visão 

 

 

órgão de    esfera  ver         corpo  

   visão                                   

    

          

  

Redondo, ciclo, 

infinito, liso, 

roda, 

movimento, etc. 

Luz, sombra, 

reflexo, 

espelho, claro, 

escuro, etc. 

Visão, tato, olfato, 

paladar, audição, 

toque, dor, 

lágrima, choro, etc. 
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A palavra literária, neste caso, não consiste em uma palavra eleita como 

substituta do conceito imediato. Não se trata, como poderia se entender, de um 

exercício de substituição, no qual se deve encontrar um equivalente para a palavra 

metafórica. A palavra literária é a própria palavra “olhos” no momento em que ela se 

despe de seu conceito óbvio e passa a vaguear em outras direções. A palavra 

literária é o encontro pré-significativo entre leitor e texto. Logo, a literatura é um 

fenômeno que consiste nas sensações despertadas pelos caminhos desbravados a 

partir do estranhamento da palavra-conceito. 

É importante ressaltar que este fenômeno não funciona como uma máquina 

engenhosa, que ao verificar o desencaixe entre duas peças, automaticamente irá 

buscar, em séries equivalentes, outro duplo harmonioso. A literatura, contrariamente, 

opera no campo das descontinuidades e das errâncias. Pensar o literário como uma 

resposta ou sequer uma possibilidade que aguarda o momento de ser revelada no 

além da palavra visível é um equívoco, visto que a Literatura é a própria passagem, 

a porta aberta sobre a qual transitam visíveis e invisíveis.  Esse ir e vir das palavras 

reflete no leitor não como um leque de opções significativas entre as quais ele deve 

escolher uma para finalmente prosseguir com a leitura confortavelmente.  O campo 

de presença que rompe da palavra literária atinge o leitor como um clarão de 

imagens, que por sua vez fazem eclodir as sensações. Daí dizer que a literatura é 

latência, é eloqüência, é fenômeno.  
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Capítulo 4 

APROXIMANDO ÁREAS DO SABER 

 

 

4.1. “O olho de vidro do meu avô”, de Bartolomeu Campos de Queirós. 

 

 Nos fins de tarde, na capital mineira, em certa livraria, é possível encontrar 

um senhor sentado à sua mesa cativa, movimentando-se em gestos lentos como 

que para não dispersar seu olhar contemplativo. Quem o observa não poderia 

imaginar que aquele homem, nascido em uma cidade interiorana de nome Papagaio, 

é forte guerreiro. Sua arma: a literatura. 

 Bartolomeu Campos de Queirós publicou seu primeiro livro3 em 1974. Desde 

então, fica evidente que a densa prosa poética do autor é comprometida ora com a 

educação, ora com a política, e sempre com a linguagem. Basta ver a constante 

atividade do autor em projetos sociais ou ouvir uma de suas palestras para perceber 

que se trata de um homem amplamente consciente de seu ofício de escritor.  

 Apesar de negar a produção literária dividida em segmentos, Bartolomeu 

concentra a maioria de suas publicações na categoria infanto-juvenil. Ao contrário do 

que se poderia pensar, a escrita de Bartolomeu se revigora diante do leitor mirim e, 

apesar do texto simples, expressa-se como objeto pretensioso e de forte teor 

literário. Tal habilidade do escritor rendeu-lhe inúmeros prêmios nacionais e 

internacionais durante a longa e ainda ativa carreira que já conta com mais de 

quarenta publicações. Em 2010, Bartolomeu Campos de Queirós tornou-se membro 

da Academia Mineira de Letras. Em seu discurso de posse, reafirma a ideia, já 

                                                           
3
 QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. O Peixe e o Pássaro. Belo Horizonte: Editora Miguilim, 1974. 
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expressa em outras ocasiões, de que a literatura não tem destinatário fixo e 

estabelece aquele que deveria ser o único vínculo entre sua obra e a infância: 

 

Passei a perceber a proximidade da infância com a literatura. Pude 

compreender um conceito de Jung ‘Nascemos Originais e morremos 

cópias’. A capacidade da criança de não se surpreender com o 

nonsense me levava a mais fantasias. E tudo na percepção infantil 

possui uma linguagem: plantas, água, vento, flor, pedra, tudo podia ser 

escutado. A linguagem não se ausentava de nada. Daí minha 

proposição de configurar uma literatura capaz de permitir a leitura 

também dos mais jovens, e ressuscitar a infância que sobrevive nos 

adultos. (QUEIRÓS, 2010, p. 34) 

 

 

 O nonsense de que fala o escritor poderia ser compreendido como sendo 

tudo aquilo que causa espanto a um adulto para quem a ideia do normal já foi 

calcificada pelas convenções sociais e, mais especificamente no caso da literatura, 

pelas convenções da linguagem. A criança, justamente por não ter internalizado a 

língua como um conjunto de normas e por ser desprovida de uma experiência 

elaborada do mundo, estaria, desta forma, mais aberta para as estripulias do texto 

literário. Uma vez que não está atrelada ao código da língua, a percepção infantil faz 

com que não só texto, mas tudo o que há no mundo lhe comunique algo. 

  Assim, ao propor um retorno à infância, Bartolomeu não pretende suscitar 

recordações factuais biográficas que provoquem identificação entre autor e leitor, 

como poderia ser interpretada sua fala diante do caráter memorialista de grande 

parte de sua obra. Mais que isso, sua proposta é a de um retorno à percepção 

infantil, cujos ouvidos estão receptivos e atentos à voz do mundo. Ou ainda, 

tomando emprestadas as palavras de Merleau-Ponty, o que sugere Bartolomeu é  

reaprender a ver o mundo. 
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 Dentre as obras do autor, elegemos “O olho de vidro do meu avô”, publicada 

em 2004, pela editora Moderna. Desde então, a obra foi vencedora de importantes 

prêmios como: Prêmio Altamente Recomendável e Prêmio O melhor para o Jovem, 

“Hors Concours”, FNLIJ 2004; Prêmio Nestlé de Literatura e Prêmio Jabuti, ambos 

em 2005. 

Trata-se de uma narrativa em prosa poética, cujo enredo consiste nas 

lembranças da infância de um narrador-personagem que se concentram na figura do 

avô e na fixidez e mistérios sugeridos por seu olho de vidro.  

O narrador – personagem, agora, adulta – não relembra o passado como algo 

distante e fixo. O passado, bem como as angústias e medos vividos no período de 

infância, são trazidos para o presente pelo vagão da lembrança. As emoções de 

outrora não são apenas rememoradas com a distância do olhar adulto, mas 

revividas pelo narrador no presente. Poderíamos dizer que tais memórias não 

narram o passado, mas um presente que foi. É o passado tornando-se presente pela 

lembrança. 

 Mais do que um livro de memórias, porém, percebemos no texto “O olho de 

vidro do meu avô” um forte teor metalingüístico. Ao discorrer sobre a forma peculiar 

com que o avô percebia o mundo, o narrador também percorre os caminhos da 

filosofia ontológica e da própria literatura.  

 A partir de trechos de “O olho de vidro do meu avô”, retomaremos conceitos 

da fenomenologia e da literatura, construindo relações de equivalências que 

aproximarão áreas do conhecimento de forma a lançar luzes para uma leitura 

adensada do literário.  
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4.1.2. O olho da verdade e o olho da mentira 

 

 

  “A dúvida sempre me salvou.  
As pessoas que cismam ter encontrado  

a verdade me assustam” 
 

Bartolomeu Campos de Queirós 
 

 

 A constante busca da verdade tem para o narrador de “O Olho de vidro do 

meu avô” a mesma função motora confessada pela voz de Manoel de Barros, em 

citação anterior. Também para esse poeta, o olhar da dúvida o impulsiona à 

constantes descobertas, ao passo que o olhar da certeza se encerra apenas em 

uma verdade. Ao se declarar salvo pela dúvida, temos um primeiro indício de que se 

trata de um narrador dotado de olhar inquiridor, buscando enxergar sempre além 

das superfícies. “Ver é, por princípio, ver mais do que o que se vê, é aceder a um 

ser latente”. (MERLEAU-PONTY, 2001) 

 A narrativa em questão se inicia com a apresentação do avô por meio 

daquela que era sua mais marcante característica: o olho de vidro. O que era capaz 

de ver aquele olho? Quais angústias teria o avô possuindo apenas meia visão do 

mundo? Como ele, neto, era visto pelo meio olhar do avô? Diante de indagações, a 

imagem do avô vai se construindo no decorrer da narrativa, baseada nas suspeitas 

do neto mais do que em fatos vividos e relatados.  

 A relação entre o avô e o neto, pela visão deste último, era de íntima 

cumplicidade, compartilhada no silêncio das tardes na casa do interior de Minas 

Gerais. Ao observar o avô, era sempre o olho de vidro que lhe causava maior 

curiosidade. Qual visão poderia ter aquele homem cujo par de olhos era constituído 
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por um olho de verdade e outro de mentira? Tal questão perturbava-o de tal forma 

que o “meio-olhar” do avô passa a constituir a própria maneira de olhar do neto, que 

irá elaborar uma narrativa a partir dos pilares do olho da verdade e do olho da 

mentira. É o narrador quem passa a descrever o que sua visão de olho de vidro é 

capaz de ver. 

 Logo no primeiro parágrafo, podemos identificar alguns duplos de opostos.  

 

Era de vidro o seu olho esquerdo. De vidro azul-claro e parecia 

envernizado por uma eterna noite. Meu avô via a vida pela 

metade, eu cismava, sem fazer meias perguntas. Tudo para ele 

se resumia em um meio-mundo. Mas via a vida por inteiro, eu 

sabia. Seu olhar, muitas vezes, era parado como se tudo 

estivesse num mesmo ponto. E estava. Ele nos doava um 

sorriso leve com meio canto da boca, como se zombando de 

nós. O pensamento vê o mundo melhor que os olhos, eu 

tentava justificar. O pensamento atravessa as cascas e alcança 

o miolo das coisas. Os olhos só acariciam as superfícies. Quem 

toca o bem dentro de nós é a imaginação. (QUEIRÓS, 2004, p. 

5) 

 

 Claro e noite. Metade e inteiro. Cascas e miolo.  Dualidades representadas 

pelo par de olhos do avô transparecem na visão de um mundo também dividido 

entre opostos. “Tudo no mundo é, em parte, uma verdade e, por outra parte, uma 

mentira” (QUEIRÓS, 2004, p. 7), afirma o narrador. Enquanto o olho sadio do avô 

via os visíveis do mundo, o olho fictício era capaz de contemplar seus invisíveis. 

Desprovido da habilidade de ver, ao olho de vidro restava a opção de fantasiar. Por 

não ficar presa aos contornos do visível do mundo, a visão do olho de vidro se 

ampliava para além dos horizontes. 

 Observemos o parágrafo a seguir, no qual a ideia da potencia do olho de vidro 

é reforçada: 
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Eu achava que tudo era imaginação de meu avô, mas continuava com 

medo. É que ele tinha um olhar frio e outro quente. Tinha um olho que 

via e outro que só desejava. (...) Sempre achei que meu avô 

enxergava mais com o olho da mentira que com o olho da verdade. 

Com o olho do desejo ele inventava. Com o olho da verdade ele só via 

o que já existia. Com olho frio a gente vê assombração e com olho 

quente só o que nos assombra. (QUEIRÓS, 2004, p. 37) 

 

 Notamos, assim, a cisão entre dois tipos de olhar: um primeiro, representado 

pelo olho de verdade, outro representado pelo olho da mentira. Ao primeiro olhar, 

poder-se-ia atribuir um aspecto de passividade, visto que o olho da verdade capta 

tudo aquilo que se posiciona dentro de seu campo visual. Basta estar diante do olho 

da verdade para ser percebido por ele. Porém, tal visão se limita aos contornos dos 

objetos, às suas superfícies. Contrariamente, o olho da mentira, por ser fictício, é 

cego. Persistindo em sua tarefa de ver, porém, abre-se para um tipo de visão ativa, 

a qual requer um esforço criativo por parte daquele que deseja ver.  Por não estar 

preso às superfícies do visível, o olhar de mentira extrapola os limites do campo 

visual, atravessa as cascas buscando penetrar no miolo das coisas.  

 O par de olhos formado pelo olho da verdade e o da mentira opera em 

conjunto e complementação.  É importante destacar que o avô era cego apenas de 

um olho e que sua visão era, portanto, apenas parcialmente limitada. Ao afirmar que 

o avô via melhor com o olho da mentira, o narrador não exclui a importância do olho 

da verdade. É entre a verdade e a mentira, entre a passividade e a atividade, entre 

as superfícies e os miolos, entre os visíveis e os invisíveis que a visão do avô se 

potencializa, uma vez que se torna capaz de captar o mundo por inteiro, em seus 

direitos e avessos.    

 Enquanto um olhar totalmente cego não teria ponto de partida para imaginar, 

o olhar completamente sadio se resumiria a ver apenas o que lhe é posto. Dotado de 
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dois olhos da verdade, o mundo aparece diante do ser vidente independente da 

vontade deste de ver ou não. Aos olhos da verdade tudo é passível de ser 

percebido; trata-se de uma atividade involuntária e automática.  

 O narrador, contagiado pela duplicidade da visão do avô, passa a não se 

contentar com a visão de seus dois olhos da verdade, desconfiando do mundo 

visível apenas à vol d’oiseau. “Ninguém esgota o mundo com o olhar, mesmo 

possuindo dois olhos sem vidro. Mas a gente, com dois olhos, sempre olha e não 

acredita no que vê”. (QUEIRÓS, 2004, p. 8) A visão convencional de dois olhos 

sadios permite a visão de um mundo também convencionalizado, onde prevalece a 

representação e o reconhecimento à apresentação e o conhecimento.  

 Observamos, assim, que o olho de vidro tem forte teor metafórico dentro da 

narrativa. Ao escrever sobre a visão do avô, o narrador não apenas propõe como 

também adota, ele mesmo, um olhar com olho de vidro. Podemos estabelecer, neste 

momento, uma relação clara do “olhar de vidro” com o “olhar fenomenológico” e, 

consequentemente, – dada às associações já estabelecidas – com a Literatura.   

 O olho de vidro, apesar de apresentar perfeita semelhança com o olho 

natural, é desprovido da função de ver. Temos, assim, um suposto órgão de visão 

que, apesar das aparências e do contexto onde se apresenta – num par de olhos – 

não exerce sua atividade primordial, que é a da visão. Assim, podemos dizer que o  

olho de vidro desestabiliza a visão, ao operar, ainda que inutilmente, ao lado de um 

olho sadio. Vimos, em capítulo anterior, que a Fenomenologia propõe um regresso 

da percepção ao fértil território da experiência perceptual. A esta experiência é 

exigido o desapego de quaisquer pré-informações que o mundo possa apresentar 

diante do homem já experiente. Exige-se, digamos, uma varredura de tudo aquilo 

que se constrói a partir da experiência primária: significações, conceitos, 
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funcionalidades, determinações. Só com os olhos despidos de todo este aparato é 

possível provar o mundo de fato. A verdade do mundo só vem à luz na medida em 

que os olhos se tornam cegos para as convenções do conhecimento.  

 Assim, a visão dual estabelecida pela coexistência entre um olho sadio e 

outro cego passa a ser um exercício de humanidade para este narrador na medida 

em que propõe uma visão real das coisas, não se limitando às funcionalidades e 

conceitos a elas atribuídos, mas alcançando também aquilo que as torna existência 

latente e carnal.   “Como meu avô, eu via o visível e me encantava com o invisível. 

Não ter um olho é ver duas vezes. Com um olho você vê o raso e com o outro 

mergulha o fundo”. (QUEIRÓS, 2004, p. 12) Recorrendo ao vocabulário da 

fenomenologia, o narrador nos aponta para um tipo de visão capaz de entrelaçar os 

visíveis e invisíveis das coisas, fazendo saltar deste quiasma a carne do mundo.  

 Desta forma, ver o mundo com um olho de vidro e um olho sadio não é 

sobrevoá-lo apenas, observando as superfícies e reconhecendo-as, como 

frequentemente ocorre quando se tem dois olhos da verdade. Ver o mundo exige ter 

um olho de vidro, o qual nos torna cego para todos os pré-conceitos que fazem das 

coisas símbolos, para que possam, então, serem percebidas como ícones pelo olho 

da verdade. Não seria este também o procedimento da metáfora? É preciso cegar o 

conceito referencial para que a palavra ganhe força como ícone e imagem. 

 No contexto de nossa interpretação, a “superfície” do mundo, a que se refere 

o narrador com freqüência, não compreende apenas à visualidade do mundo, ou ao 

mundo aparente. Mais que isso, ao dizer que o olhar sadio alcança a superfície do 

mundo, o narrador já embute nesta metáfora uma crítica ao modus vivendi do 

homem contemporâneo. Inserido em uma dinâmica de vida acelerada, com valores 

capitalistas e absolutamente sobrecarregada de informações, é pouco provável que 
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ao homem sobre a oportunidade de sentir o mundo em sua essência, em sua 

carnalidade. Na inércia da vida prática, este homem toca, apenas superficialmente, o 

mundo pelo olhar. O miolo das coisas, assim, representaria uma verdade soterrada 

pela dinâmica do dia-a-dia. É preciso um esforço de escavação para chegar à coisa 

em si e, finalmente, experimentá-la sensitivamente. É preciso cegar-se para um 

mundo superficial, silenciar a voz de um mundo prático para permitir que as coisas 

se mostrem e falem sua essência.  

 

O silêncio é essência. Se o olho do meu avô via, era uma visão em 

silêncio. Envolvido pelo silêncio, meu avô dispensava os olhos. 

Abaixava as pálpebras e buscava outras lonjuras. O silêncio era seu 

bilhete para viagens. (QUEIRÓS, 2004, p. 11) 

 

 Para melhor compreensão dos mecanismos de que dispõem o olhar da 

verdade e o olhar da mentira, observemos os esquemas a seguir.  

 No olhar da verdade, ou seja, naquele onde operam dois olhos sadios, temos 

um ser vidente e um objeto visto em plena passividade. O olho vê como uma reação 

natural e biologicamente involuntária do corpo humano. Como dito anteriormente, 

basta se posicionar, de olhos abertos, diante de dada coisa para que ela seja 

projetada no intelecto daquele que vê, independentemente de nossa vontade. O 

olhar da mentira, contrariamente, só poderia compreender o objeto por meio de uma 

atividade criativa, de forma que toda a ação de ver partiria do ser vidente.  

 

 Movimento 1: visão realizada por dois olhos sadios 

 

 SER VIDENTE                   OBJETO 
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 Movimento 2 : visão realizada por dois olhos cegos  

 

 SER VIDENTE                   OBJETO 

 

 

 Logo, uma visão proveniente de um olho sadio e outro cego, estabeleceria 

uma relação de reversibilidade entre ser vidente e objeto, tornando homem e mundo 

igualmente ativos na tarefa de trazer toda a existência à luz.  

 

 Movimento 3: visão dual 

 

 SER VIDENTE                   OBJETO 

 

  

 Há, neste terceiro caso, a visão de um ser que comunga com o objeto em 

plena reciprocidade. A passagem a seguir comprova que a suposta relação do avô 

com o mundo, pela visão, não era de passiva contemplação, mas de ativa 

comunhão. Vale ressaltar que tal teoria acerca do olho de vidro era problematizada 

somente pelo neto, que supunha as diferentes maneiras de ver do avô a partir de 

seu ponto de vista.  

 

Meu avô imaginava sempre, eu acreditava. Vencia as horas lerdas 

deixando o mundo invadi-lo por inteiro. Ele hospedava essa visita sem 

espanto. (...) O que seu olho de vidro não via ele fantasiava. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 6) 
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 Ao acreditar que o avô vivia de fantasias, é o  narrador que acaba por assumir 

a visão de olho de vidro. Pouco se abre espaço, durante a narrativa, sobre as 

atividades do avô, que sugere uma figura séria e de poucas palavras. Se o olho de 

vidro era capaz de ver os invisíveis, era porque assim supunha o neto.  Era no 

silêncio e pelas vias da curiosidade que o menino se ligava ao avô, sem dele obter 

resposta para suas inquietações. Retomando ideias representadas anteriormente, 

poderíamos dizer que havia um movimento de percepção unilateral, apenas do neto 

em direção ao avô. Uma vez que o diálogo, tanto verbal como vetorial, não era 

estabelecido, tanto o avô quanto o menino perdiam sua veracidade existencial. Para 

ser, é preciso ser visto.  

 

Se alguém nos olha, nos multiplica. Passamos a ser dois. (...) Mas no 

olhar de meu avô eu só podia ser um. E ser dois é ter um companheiro 

para aventurar, outro irmão para as errâncias. (QUEIRÓS, 2004, p. 6-

7) 

 

Toda pessoa é gêmea de si mesma. Há sempre um outro escondido 

dentro de nós que nos vigia em silêncio. Só aqueles que possuem um 

olhar de vidro não refletem isso. Meu avô me reduzia, me fazia 

solitário. Eu me sentia único, órfão, sem portas para saídas. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 7) 

 

 As duas passagens em referência retomam um princípio da fenomenologia, o 

qual configura a condição ontológica de todo ser. Como seu próprio nome sugere, tal 

teoria filosófica pressupõe que toda existência é um fenômeno, e, portanto, parte de 

uma experiência de alteridade viva e latente. Isso é dizer que um indivíduo só o é no 

presente da experiência em que sua figura se entrelaça àquela de outro indivíduo. 

Somos o que somos por inerente diferenciação àquilo que deixamos de ser diante 

do outro. Trata-se de um jogo de diferenciação dupla e reversivelmente fundadora 
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da existência do ser e do outro, de forma que um nada mais é que o prolongamento 

de seu coexistente.  Por não ver o neto, seja devido à cegueira do olho de vidro ou 

pela personalidade fria e indiferente aos afetos do neto, o narrador se tornava órfão 

de si mesmo, uma vez que sua condição de ser não era estabelecida. Para não 

deixar de ser, o neto então fantasiava que o olho de vidro o via com doçura. “Eu 

sempre acreditei mais no olho da mentira que no olho da verdade. Com o olho da 

mentira meu avô só me via com encantos”. (QUEIRÓS, 2004, p. 9) 

 Não só em relação ao outro, o ser encontra sua verdade. É também na trama 

interna onde habitam seus invisíveis que se sustenta o ser visível. O personagem-

narrador vê no olho de vidro a possibilidade factual de poder ser observado por si 

próprio. Afinal, todas as noites o avô deixava o olho de vidro descansar sobre um 

pires, de forma que este pudesse velar o sono daquele.  

 

Eu também gostaria de possuir um olho assim, que ficasse distante de 

mim, sobre o criado. Ter meu olho me espiando de longe. Quem sabe, 

eu me conheceria melhor? Conheceria minha superfície sem precisar 

de espelho. (QUEIRÓS, 2004, p. 13) 

 

 A pergunta que o narrador faz demonstra que conhecer a própria superfície, 

como se diante de um espelho, não basta para perceber um ser por inteiro, corpo 

estofado de invisíveis.  

 O olhar de sobrevôo, que compreende um par de olhos sadios, equipara-se à 

leitura de referenciais que possam ser devidamente decodificados. Dois olhos da 

verdade atuam sem contradição, limitando a experiência do ser – seja consigo 

mesmo, com o mundo ou com o texto – a uma dimensão rasa e superficial. Por se 

tratar de uma atividade passiva, o mundo aparece diante dos olhos sadios como 

uma verdade imóvel e irrevogável. Como a verdade de um mundo tão vasto caberia 
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em verdades tão pequenas, é o que intrigava o narrador.  Ele estranhava: “Verdade 

é difícil de acreditar. Verdade traz dúvidas. (QUEIRÓS, 2004, p. 45) E confessava: 

“Tenho medo da palavra verdade. É tão crua. Parece feita de faca. A palavra 

verdade não permite o erro, daí não conhecer o perdão”. (QUEIRÓS, 2004, p. 9)  

 A verdade que busca o olhar sadio não permitiria a um poeta dizer que 

“queria crescer para passarinho”, pois haveria nesta oração um erro semântico. Daí 

afirmar que é preciso ser poeta para ler poema, é preciso ter olho de vidro para 

perdoar o erro, acolhe-lo e descobrir por debaixo de sua veste vocabular uma 

verdade palpitante. 

 

A dúvida sempre me salvou. As pessoas que cismam ter encontrado a 

verdade me assustam. Daí gostar do meu avô. Ele sempre duvidava 

do que via. E se via, fazia de conta que não via. Ele escolhia o que 

ver. Quando nos negamos a ver é porque já vimos. E fica impossível 

desver. (QUEIRÓS, 2004, p. 9) 

 

 Não seria preciso nascer cego, nem se tornar cego como aconteceu com o 

galo de briga do narrador. A atividade do olho de vidro do avô era fantasiada pelo 

narrador que, por sua vez, adotou a suposta visão do avô como sua. Há, no olho de 

vidro, uma atitude voluntária de se relacionar com o mundo.  

 Da convivência com o avô, o narrador herdou o olho de vidro e, com ele, a 

sensibilidade de enxergar o mundo por completo.  

 

Mas para mim, depois de passar de mão e mão, restou seu olho de 

vidro, agora sobre minha mesa, dormindo num pires. E sempre que 

passo diante dele repito: olho de vidro não chora. Olho de vidro brilha 

por não ver. Nunca vou saber o que o olho de vidro do meu avô não 

viu. (QUEIRÓS, 2004, p. 46) 
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 A narrativa nasce não só da dúvida do neto sobre o que o avô teria visto 

durante a vida toda, mas também do que continuou a ver o olhar de vidro herdado 

pelo neto. Não seria suposição nossa dizer que o olhar da personagem é o que fez 

do narrador um ser literário. Era sobre o avô que ele dizia: “Seu olhar comprido 

derramava certa doçura tímida sobre todas as coisas como um olhar de poeta” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 14). 

 Apesar da característica do olhar ser atribuída ao avô, é o narrador quem 

desmascara as rasas verdades do mundo pela palavra metafórica que, apesar dos 

visíveis, vela profundos invisíveis. “Palavra não nasce em árvore, brota no coração. 

A gente sabe que ela tem cor, porém cada uma guarda uma ilusão”. (QUEIRÓS, 

2004, p. 35) 

 A palavra metafórica, ou ainda, a palavra poética característica do texto 

literário se abriga na metáfora do olho de vidro.  

  

Nunca vi cisco incomodar o olho esquerdo do meu avô. É um olho 

morto e ao mesmo tempo eterno. Ainda hoje ele continua me 

espiando. (QUEIRÓS, 2004, p.30) 

 

 O olho morto, tal qual a palavra morta para significação imediata, abre visão 

para um misterioso e potente universo. Olho de vidro e palavra poética participam 

deste que é um processo de transcendência significativa. Ao romper para a 

experiência perceptual e estético-literária, passa-se a operar num campo de 

significação atemporal e, portanto, eterno. 

 A eternidade da experiência perceptual se identifica na Literatura uma vez 

que ela se atualiza constantemente pela leitura, sendo capaz de despertar no 

homem sua essência experimentativa e sensorial e, finalmente, reconciliando-o com 

sua humanidade. 
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 A eternidade do olho de vidro ainda poderia ser atribuída à própria infância 

que, “sendo um momento da história que se repete eternamente, manifesta, nesse 

eterno retorno, aquilo que essencialmente permanece como fato humano” (JOBIM E 

SOUZA, 1994, p. 151).  
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4.2. “Ascensão”, de Manoel de Barros.  

 

“As coisas sem importância  
são bens de poesia” 

 
Manoel de Barros 

 

  

 Durante o percurso dessa pesquisa, várias vezes fomos conduzidos à 

citações, entrevistas e poemas do autor mato-grossense Manoel de Barros. A 

recorrência do autor em publicações sobre literatura e poesia foi tão numerosa que 

incluí-lo como corpus literário tornou-se algo inevitável.  

 Ter Manoel de Barros como objeto de pesquisa é um estímulo e desafio para 

estudiosos de literatura. Isso se deve ao fato de que Barros faz uso da sua liberdade 

criativa e brinca com as palavras de tal forma que sua obra se tornou exemplo da 

máxima expressão de literariedade.  

 Além disso, o autor é tido como um “metapoeta”, uma vez que grande parte 

de sua obra faz referência ao próprio fazer poético. Basta observar alguns de seus 

títulos para confirmar que a poesia é, simultaneamente, objeto e produto de sua 

atividade: “Gramática expositiva de chão” (1966), “Matéria de poesia” (1970), 

“Retrato do artista quando coisa” (1998), “Poeminha em língua de brincar” (2007).  

Trata-se de um escritor amplamente consciente da língua que utiliza e que 

reconfigura a cada verso. 

 Vimos, neste trabalho, a potencialidade do texto literário ao aproximar 

algumas impressões da Literatura a outras da Fenomenologia. Ao falarmos de 

“Literatura”, temos nos referido à toda produção artística literária, independente de 

gênero. Para nós, neste momento, não há o interesse em estabelecer classificações 
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entre o grau de literariedade deste ou daquele texto, mas, sim, unir o que há de 

comum em todo texto literário: seu teor fenomenológico.  

 No capítulo anterior abordamos um texto em prosa, ainda que pudesse ser 

classificado como prosa-poética. Agora tomamos um poema como objeto de análise, 

a fim de deixar ainda mais evidente as relações já estabelecidas até aqui. 

 Dentre os inúmeros poemas de Manoel de Barros, selecionamos “Ascensão”, 

que, por sua vez, encontra-se no livro de título “Tratado geral das grandezas do 

ínfimo”, publicado em 2001 pela editora Record.  Os motivos da nossa escolha se 

tornarão claros no decorrer da análise. Gostaríamos, entretanto, de apontar um 

deles antes de darmos início a nossa análise. O livro em questão é classificado 

como “poesia”. Interessante observar que, em se tratando de poesia, não há a 

necessidade de explicitar o público leitor alvo. Poesia, mais democraticamente que a 

prosa, aceitaria, assim, leitores de diferentes faixas etárias.  Para não perder o viés 

da infância, que será mais detalhadamente abordado em seguida, escolhemos este 

poema porque ele faz referência direta à infância. Nosso critério de escolha não 

pretende sugerir que se trata de um poema infantil, no sentido classificatório e  

editorial do termo. A infância, assim como no caso da prosa “O olho de vidro do meu 

avô”, encontra-se na referência ao fazer literário. Sem nos estendermos nessa 

questão, que será abordada logo mais, prossigamos para o poema e sua análise.  
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ASCENSÃO 

 

Depois que iniciei minha ascensão para a infância, 

Foi que vi como o adulto é sensato! 

Pois como não tomar banho nu no rio entre pássaros? 

Como não furar a lona de circo para ver os palhaços? 

Como não ascender ainda mais até na ausência da voz? 

(Ausência da voz é infantia, com t, em latim.) 

Pois como não ascender até a ausência da voz –  

Lá onde a gente pode ver o próprio feto do verbo –  

ainda sem movimento. 

Aonde a gente pode enxergar o feto dos nomes –  

ainda sem penugens. 

Por que não voltar a apalpar as primeiras formas da pedra. A escutar 

Os primeiros pios dos pássaros. A ver 

As primeiras cores do amanhecer. 

Como não voltar para onde a invenção está virgem? 

Por que não ascender de volta para o tartamundo! 

 

 

Manoel de Barros. 2010, p. 409 - 410.  

 

 

 

 



 64

4.2.2. A infância e o tartamundo  

 
“Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 

Para mim poderoso é aquele que descobre as 
Insignificâncias (do mundo e as nossas).” 

 
Manoel de Barros 

 

  

 “Ascensão” é poema constituinte do livro “Tratado geral das grandezas do 

ínfimo” (2001), cujo título já traz revelações sobre a produção que anuncia. Pelo uso 

da palavra “grandeza” pode-se suspeitar a importância que será dada às coisas 

pequenas. De fato, os dezoito poemas que constituem a primeira parte do livro 

tratam das ínfimas coisas que servem de matéria para a poesia. O cisco, a formiga, 

o caramujo, a pedra... são elementos que ganham notoriedade ao se 

protagonizarem nos versos do autor.  

 Há nos poemas, como se observa no título do livro, a presença constante da 

dicotomia grande-pequeno. Os pequenos objetos abordados são classificados antes 

pelo seu grau de utilidade que pelo seu tamanho físico. Tudo o que é insignificante e 

faz parte do “patrimônio inútil da humanidade” (BARROS, 2010, p. 410) é visto com 

grande importância pelos olhos do poeta. A beleza do sabiá é capaz de ofuscar a 

montanha onde ele repousa, ainda que seja a Cordilheira dos Andes. Os lentos 

caramujos carregam o início do mundo inteiro. Um arremesso de pedra mal 

calculado é motivo de grande agonia. Assim, “os nadas” da humanidade vão se 

tornando, pelos versos do poeta, a essência da própria existência humana.  

 Em “Ascensão”, poema objeto de nossa análise, a dicotomia pequeno-grande 

aparece na ideia de infância e de ascensão, respectivamente. Pelo senso comum, a 

“infância” remete ao pequeno, seja devido à estatura natural das crianças ainda em 

crescimento, seja ao olhar hierárquico que se tem sobre o infantil. A noção “grande” 
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se dá, por sua vez, na palavra “ascensão” que nada mais é que o ato de subir e de 

se elevar.  

 Logo no primeiro verso do poema, o poeta diz ter iniciado sua “ascensão para 

a infância”, o que nos causa estranhamento. Sendo a infância a primeira e, portanto, 

menor fase do desenvolvimento humano, faria mais sentido dizer que se faz um 

regresso à infância. Todavia, o retorno à infância sugerido pelo poeta não significa 

um retrocesso intelectual ou cronológico, sequer um recomeço. Contrariamente, ao 

dizer que é preciso elevar-se à infância, ela é apresentada como um estágio superior 

à vida adulta, de forma que experimentá-la é sugerido como evolução.  

 A ideia da superioridade infantil é confirmada no verso seguinte, quando o 

poeta afirma que só depois de ter atingido a infância ele, foi capaz de ver a sensatez 

do adulto. Temos aí uma ideia de perspectiva de visão, como se a criança, sendo 

maior, passasse a enxergar o adulto de um ângulo mais favorável à visão crítica.  

 Os questionamentos que se seguem à constatação pessimista da sensatez 

do ser adulto tratam de atos que vão contra o comportamento convencional e 

aceitável na sociedade madura. “Pois como não tomar banho nu no rio entre 

pássaros? / Como não furar lona de circo para ver os palhaços?”. (BARROS, 2010, 

p. 409). Além de serem atitudes desaprovadas, os prazeres apresentados nestes 

questionamentos nada valem sob o olhar de uma sociedade moderna cujos valores 

estão intimamente ligados à noção de consumo.  

  Fica evidente que os valores da infância são divergentes do da vida adulta. 

Haveria, no processo de crescimento da criança, a necessidade de disciplinar e 

ajustar de acordo com os moldes socialmente aceitáveis pela classe dominante. 

Contudo, ao entender a infância como uma etapa mais elevada, o que observamos é 

a necessidade de ruptura de valores e de noções econômico-utilitárias da ação 



 66

humana em favor de um pensar infantil. A sensatez do adulto, vista pelo olhar, agora 

superior, da criança passa a ser algo pequeno e incompreensível. Diante de tal 

constatação, a pergunta do poeta é “Como não ascender ainda mais até na 

ausência da voz?”, ficando claro, assim, sua discordância com o pensamento adulto. 

Quanto maior a sensatez do homem, maior o desejo do poeta em elevar-se e 

distanciar-se dele.  

 O grau de infância chega ao ponto da “desaprendizagem” da fala, ou melhor, 

da aprendizagem do silêncio. O poeta faz referência a origem da palavra infância, 

que no latim (infantia) significa “ausência de voz”. Isso significa chegar a um estágio 

pré-verbal da infância, quando a criança experimenta o mundo sem que haja a 

necessidade de nomeá-lo. Nas coisas repousam apenas o “feto inanimado do 

verbo”, como uma vibrante potencialidade da linguagem. Trata-se, como diria o 

mestre Alberto Caeiro, do olhar de pasmo essencial que tem uma criança recém-

nascida a contemplar o mundo pela primeira vez – olhar primeiro que renasce a 

cada instante, perpetuando a sensação de novidade de todas as coisas.  

  

Com uma linguagem marcada pela oralidade, Manoel de Barros 

mostra seu olhar inaugural. Ele, efetivamente, vê com olhos livres, 

como a criança, que promove a síntese de sujeito e objeto, de homem 

e natureza. Apartado do olhar comum, bruto, míope, cego, incapaz de 

ver poesia nas coisas, o poeta brasileiro é portador de um olhar aberto 

ao invisível, sempre a nos convidar para o exercício de “transver”, no 

precioso sentido do que ele nos ensina ser o des-aprender, o des-ler, 

no intuito de nos re-ensinar a ler o mundo. (BASEIO, 2008, p.86) 

 

  

 O olhar infantil em questão é o mesmo olhar fenomenológico defendido por 

Merleau-Ponty como única maneira de experimentar o mundo de fato. A sugestão do 
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poeta coincide com o caminho apontado pelo filósofo: “Por que não voltar a apalpar 

as primeiras formas da pedra. A escutar os primeiros pios dos pássaros. A ver as 

primeiras cores do amanhecer.” (BARROS, 2010, p. 410).  A primazia de tais 

experiências nos remete ao desnudamento do mundo de sua roupagem prática e 

utilitária que é sempre posterior a experiência perceptual primeira. (MERLEAU-

PONTY,2004, p.39) 

 A “virgindade da imaginação”, o ponto de partida de todo pensamento 

humano se faz pela experiência perceptual. Tal experiência é almejada no poema 

em questão sobre duas perspectivas. Em um primeiro plano, temos a experiência 

infantil que é literalmente referida no corpo do poema. 

 

A criança aproxima-se da oralidade, arma com a qual combate o 

instituído, o regrado, o legislado, enaltecendo o inventado, o 

espontâneo. Assim, vai decompondo, dês-coisificando a forma até 

decantá-la em essência. (BASEIO, 2008, p.85)  

 

  

 Em um segundo plano, temos um discurso metalingüístico que aproxima o 

olhar infantil do olhar do poeta em seu exercício de escrita literária. 

 

Buscando o inonimado, o ainda não inclausurado pela regra, ou 

exilado pela definição, ele [o poeta] não só inventa, mas, sobretudo, 

des-inventa. No des-inventar, re-apreende a realidade originária, pré-

categorial, quase como uma totalidade viva, como a do mito, do rito, 

dos cantos primeiros, que se manifestaram na infância da 

humanidade. (BASEIO, 2008, p.85) 

 

 É o próprio texto poético que comunica a liberdade infantil referida no 

conteúdo dos versos. O poeta brinca com a linguagem com a autoridade que sua 
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ascendência infantil lhe permite. São nas insensatezas sintáticas das frases e nos 

neologismos que a linguagem rompe com sua faceta obediente e adulta. As palavras 

libertas assumem um grau de novidade inaugural, podendo levar o leitor às mais 

diversas experiências de leitura.  

 

Ao ouvir a voz das origens, ao rememorar “a semente da língua”, o 

leitor faz um exercício de desaprendizagem do pensar abstrato, adulto, 

conceitual, aproximando-se cada vez mais da sonhada ignorância, 

destece os valores impostos pelo capitalismo e pelo paradigma que 

sustenta a razão ocidental, alarga a visão e descobre possibilidades 

de transcender, de “desorbitar pela imaginação”, por meio da palavra-

sêmen, fecundadora de uma nova ordem, capaz de fazer brotar um 

novo paradigma. (BASEIO, 2008, p.86) 

 

 Trata-se, finalmente, de um regresso ao “tartamundo” por vias da ascensão à 

infância. No poema de título “Tartaruga”, constituinte da mesma ontologia poética da 

qual faz parte “Ascensão”, podemos recolher pistas do que seria este espaço 

utópico.  Ao remeter à tartaruga, o poeta crítica a ânsia pela velocidade tão 

comumente observável no mundo moderno.  “A gente só chega ao fim quando o fim 

chega! Então para que atropelar?” (BARROS, 2010, p. 407).  

 

Ora, no mundo atual, regido pelas transformações tecnológicas e pela 

civilização industrial do consumo, predomina uma forte tendência à 

homogenização da experiência sensível, que dessa forma vai sendo 

solapada e aniquilada desde muito cedo. A cultura monolítica de 

massa, que padroniza e enrijece as formas cotidianas de 

relacionamento entre os homens, é responsável pelo vertiginoso 

empobrecimento da experiência humana, impedindo as pessoas de 

romper com seus impasses repetitivos e de recompor uma visão ético-

estética do cotidiano. (JOBIM E SOUZA, 1994, p.53) 
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 Wim Wenders, no premiado documentário “Janela da Alma”, afirma que o 

excesso de posses, imagens e informação deixa o homem anestesiado, de forma 

que a habilidade de prestar atenção ou de simplesmente se deixar tocar pelas 

imagens vem se extinguindo (JANELA, 2001). O escritor José Saramago, em 

depoimento ao mesmo documentário, sugere: 

  

Vivemos todos numa espécie de Luna Park audio-visual. Onde os 

sons se multiplicam, onde as imagens se multiplicam e onde nós, (...) 

creio eu que isso vai acontecer (...), vamos cada vez mais nos sentir 

perdidos. Perdidos, em primeiro lugar, de nós próprios. E em segundo 

lugar, perdidos na relação com o mundo. Acabamos por circular aí 

sem saber muito bem nem o que somos, nem para que servimos, nem 

que sentido tem a existência. (JANELA, 2001) 

 

 No mundo ocidental, prático e utilitário, onde prevalece a máxima “tempo é 

dinheiro”, o homem acaba por se afastar gradativamente do real e de sua própria 

essência. As imagens impostas, as ideias instituídas, os valores aprisionadores 

absorvem o homem numa existência constantemente simbólica da realidade. Não há 

mais tempo suficiente para olhar o mundo, nem mesmo para olhar a si próprio. Eis 

que surge, na experiência estética da Literatura, o espaço ideal do “tartamundo”, 

onde o homem poderá usufruir novamente de sua humanidade. 

 

A literariedade que alicerça seu projeto estético abre possibilidades de 

vislumbrar um novo homem, reconciliado com sua natureza e fundado 

na grandeza de tudo aquilo que se mostra primeiro em qualidade de 

pensamento, de sentimento e de vontade. (BASEIO, 2008, p.86) 
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4.3. Literatura Infantil e a infância da Literatura 

 

“Sempre achei que atrás da voz dos 
poetas moram crianças, bêbados e 

psicóticos. Sem eles a linguagem seria 
mesmal. Para ver o mundo como poesia 

boto meu olho torto”.  
 

Manoel de Barros4 
 

 

 Tendo como parte do corpus literário deste trabalho um livro infanto-juvenil, 

há uma natural propensão a pensar que o caráter “infantil” ao qual nos referimos, 

remete ao gênero literário da obra escolhida, ou a sua categoria literária, como 

alguns preferem chamar a “literatura infantil”.  

 Não há dúvidas de que “O olho de vidro do meu avô” (2004) é um livro infantil. 

A começar pela definição que acompanha o próprio registro na contracapa do livro. 

Também o número de páginas, a extensão dos capítulos e as letras grandes 

configuram um livro destinado a leitores infanto-juvenis.   

 Além destes elementos, podemos destacar a linguagem utilizada pelo autor, 

que é adequada a do jovem leitor, sem que isso signifique nem a simplificação do 

estilo, nem a subestimação da habilidade do leitor infantil. Sem economizar recursos 

literários, como o caso da metáfora que perpassa toda a narrativa, é observável a 

preferência por frases curtas e vocabulário simples.  

 Ao se tratar do tema abordado, portanto, seria inadequado afirmar que o livro 

apresenta um enredo destinado exclusivamente ao público infantil. Por outro lado, 

seria igualmente injusto dizer que o tema é inapropriado para crianças. Não há 

dúvida de que a memória da infância narrada pela personagem do livro possa 

dialogar com o momento de vida dos seus jovens leitores, da mesma forma que a 

                                                           
4
 Em entrevista publicada no livro “Coisa de Louco” (1998). 
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narrativa possa despertar a memória de leitores mais maduros. A leitura de “O olho 

de vidro do meu avô”, como a de muitos livros infantis, pode ser tão profunda e 

complexa quanto determinar o olhar do seu leitor. O que acontece na produção 

literária declaradamente destinada ao público infantil, não é uma adequação de 

temas, mas uma adequação de representação.  

 

As crianças, portanto, continuam lendo as mesmas coisas que os 

adultos, como acontecia anteriormente ao surgimento da pedagogia e 

à criação do universo infantil, só que agora os temas surgem numa 

roupa confeccionada através da história, roupa essa que às vezes nos 

ilude e mascara os valores criados pela sociedade, valor que são a 

própria construção histórica dos homens. (GREGORIN FILHO, 2009, 

p. 21) 

 

 

 Ainda que tomássemos tal afirmativa como consenso, o gênero infantil ainda 

é alvo de calorosas discussões entre os estudiosos de Literatura. A polêmica, 

acreditamos, reside no caráter pedagógico e moralista que tão fortemente qualificou 

a literatura infantil até os anos 80, no Brasil, época que poderia ser categorizada 

como período pré-lobatiano. A Literatura Infantil era vista como suporte de 

aprendizado moral e alfabetizador, afastando-se dos conceitos de Literatura como 

expressão de arte. O esforço de entrada dos textos destinados à criança no rol da 

grande Literatura se faz pela nova roupagem à que nos referimos. Mesmo que o 

caráter pedagógico ainda possa persistir, agora ele se apresentaria camuflado em 

linguagem literária.  

 Há, ainda, aqueles que negam a pedagogia do gênero infantil e outros que 

negam até mesmo o adereçamento de obras a um público específico, não havendo, 
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assim, esta ou aquela literatura. De certa forma, o direcionamento das discussões 

para o público receptor de dada obra ofusca o texto em si.  

 

Quando se focaliza literatura para crianças, é costume afastar a luz do 

texto e fazê-la incidir sobre o receptor (...) Confunde-se estética com 

ética, literatura com educação e acaba não se fazendo nem uma coisa 

nem outra. (...) Essa confusão não deve ser feita, mas não é porque 

seja moderno que as histórias não tenham moral nem fiquem dando 

aulinhas. Não. Nada disso. Simplesmente (...) porque literatura e 

educação são incompatíveis. (MACHADO, 1980 apud KHÉDE, 1986, 

p. 10) 

 

 Apesar das discordâncias entre os debatedores da questão, acreditamos que 

este gênero literário tem vencido preconceitos que inicialmente eram apontados ao 

se falar de uma produção literária para crianças. Ainda que a adjetivação do gênero 

pudesse, erroneamente, remeter a uma literatura “menor”, o que observamos é que, 

acompanhando a promoção do próprio status da infância como uma etapa de vida 

altamente valorizada, também a literatura Infantil vem ganhando espaço nas 

editoras, nas livrarias e nos centros acadêmicos sob a forma inquestionável da 

grande Literatura.  

 Neste processo de ascensão, não acreditamos que a literatura infantil 

pretenda deixar de ser um subgênero literário que se categoriza a cada publicação 

pelas editoras. Não é o adjetivo “infantil” que lhe incomoda. É fato que ela apresenta 

suas especificidades, sua roupagem exclusiva, sua linguagem própria, seus 

alicerces visuais. Cada vez mais a Literaura Infantil, com “l” e “i” maiúsculo, se 

estabelece como um gênero único, autêntico e literariamente potente.  
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 “O olho de vidro do meu avô” é um exemplo desta primorosa literatura infantil. 

Longe de ser simplório ou banal, o texto do livro se revela como uma rica 

experiência de linguagem altamente literária.  

 Contudo, não pretendemos abordar a obra selecionada pelo viés das 

discussões do gênero. Não nos interessa, neste trabalho, refletir sobre até que ponto 

a obra em questão pode ser, ou deixar de ser, classificada como Literatura Infantil. 

 Tampouco, temos a intenção de abordar a infância pelo enredo do livro. Não 

são as memórias da infância que nos levam a pensar no livro como infantil. A 

infância que nos fascina na obra selecionada, é revelada em cada palavra escolhida 

no processo de escrita do livro, bem como no seu processo de leitura.  

 Vimos que o texto literário, ao contrário do texto prosaico, é rico e potente. 

Isso se deve ao fato de que a linguagem do texto literário não se limita à função de 

comunicar um significado. A obra literária desestrutura a linguagem de maneira a 

desautomatizar a percepção do leitor diante do texto. Fissuras são abertas, silêncios 

inseridos de forma que, ao leitor, seja permitido projetar-se no texto. Mudando as 

estruturas sintáticas, criando metáforas, desobedecendo às normas lingüísticas 

temos, talvez, o primeiro teor infantil da obra que nos interessa: o autor brinca com a 

linguagem.   

 Além disso, “infância” pode adjetivar o texto em questão na medida em que a 

linguagem literária assume seu caráter fenomenológico. Ao estranhar seu significado 

dentro de dado contexto, a palavra se liberta, como já observamos, das convenções 

da linguagem. Para ler Literatura é preciso se deixar levar para que a voz do texto se 

mostre por imagens e sensações, e não mais por significações imediatas.  

 Da mesma forma, ao tratarmos da experiência humana com o mundo, vimos 

que é ilusório percebê-lo estando apegado às funcionalidades e conceituações das 
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coisas. É preciso entregar-se à experiência libertadora que é a experiência 

perceptual para que o mundo se mostre como sensação. O poeta Manoel de 

Barros, autor do nosso segundo objeto de estudo, revela em entrevista: 

 

Penso que só com a desarrumação sintática se consegue atingir o 

criançamento do idioma. Eu queria chegar ao borrão de cada palavra, 

aos primeiros vagidos delas. Chegar aos coaxos, aos primeiros 

sussurros da forma. Usei por vezes, nesse intento, a sintaxe torta da 

crianças... (BARROS apud CASTELLO BRANCO, 1998, p. 184)  

 

 

 O que haveria de infantil em tudo isso? A infância compreende o momento de 

vida em que o ser humano está experimentando o mundo pela primeira vez.  A vida 

se inicia e o mundo lá está para ser provado. A criança não conta com uma 

bagagem de vivências para compreender o que lhe rodeia. As estruturas cognitivas 

ainda estão em processo de desenvolvimento, não sendo suficientemente 

elaboradas. Também a linguagem formal não é presente neste momento da vida e 

de nada valem os nomes que os mais velhos atribuem aos objetos.  

 À criança resta experimentar o mundo por meio dos seus sentidos. Tudo o 

que ela vê é sensação. Guiada pela novidade do mundo, a criança não cessa de 

experimentar todas as coisas. 

 

Como criança, é possível exercitar o amor pelas coisas insignificantes, 

ter deslumbramentos com os mistérios do mundo, brincar livremente 

com o inominado, compor-se com o princípio da vida, com tudo que 

inaugura o mundo. Por isso, a criança empresta sua voz ao poeta no 

exercício de “fazer nascimentos”. Interessa-lhe a linguagem da 

infância, sua afetividade, sua espontaneidade, suas figurações, suas 

metáforas e analogias, a gramática surreal com a qual cria 

casamentos inesperados entre imagens e sons – o que o poeta chama 
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“delírio do verbo” e que os críticos denominam literariedade. (BASEIO, 

2008, p. 84-85). 

 

 

 Em discurso público5, o escritor Bartolomeu Campos de Queirós reconhece 

que “tudo na percepção infantil possui uma linguagem: plantas, água, vento, flor, 

pedra, tudo podia ser escutado”. Permitamo-nos fazer uma única correção: tudo na 

experiência infantil é capaz de comunicar algo. O que a criança percebe já passa a 

fazer parte de uma vivência simbólica e de segunda ordem. A linguagem de que fala 

o autor não é a língua formal e institucionalizada, mas a linguagem que comunica 

pelos sentidos.  

 Neste mesmo discurso, Queirós faz referência ao conceito junguiano de que 

“nascemos originais e morremos cópias”. A originalidade da infância está no 

encontro bruto e autêntico que a criança estabelece com o mundo a sua volta. Se 

morremos cópias, é porque nos afastamos do mundo como experiência perceptual 

direta para podermos reconhecê-lo como símbolos mentais elaborados, na inércia 

de uma vida acelerada e prática.  

 A Literatura trabalha com a palavra da mesma forma que a criança se 

relaciona com o mundo a sua volta. Assim como faz a criança ao experimentar o 

mundo, o leitor do texto literário apalpa os contornos da palavra e permite que ela 

fale por si antes de atribuir-lhe um significado próprio.  

 Tomando emprestada a metáfora de Queirós (2004), para ler o texto literário é 

preciso ter apenas um olho bom, para encontrar a palavra, e um olho de vidro, para 

perdê-la no território da experiência estética, onde prevalecem as sensações.  

                                                           
5
 Discurso proferido na cerimônia de posse na Academia Mineira de Letras e publicado em forma de livreto 

pelo Clube de Editoras Mineiras, em 2010.  
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 Sendo assim, voltamos à designação da obra “O olho de vidro do meu avô”. 

Mais do que literatura infantil, o texto se aplica a um tipo de literatura-criança. 

Literatura esta desapegada de pré-conceitos e aberta à novidade que se faz 

permanente. 

 O que caracteriza a obra como uma produção infantil está além das 

especificidades desse gênero em seu caráter classificatório. O infantil se revela no 

fenômeno literário, remetendo à infância como concepção, tal qual acontece no 

poema “Ascensão”. Neste segundo texto literário, ainda que não apareça na 

classificação de gênero da obra, o infantil comparece como matéria de poesia e 

como referência conceitual.  

 O infantil na obra de Barros aparece de forma escancarada, havendo um 

apelo explícito pelo retorno à experiência perceptual infantil. O poeta diz com 

propriedade em entrevista: 

 

Ocorrre que falo em desaprender para chegar ao degrau da infância. 

Lá onde os sentidos se misturam e os reinos da natureza são 

promíscuos. Lá onde se chaga ao desregramento dos sentidos. (apud 

CASTELLO BRANCO, 1998, p. 188) 

 

 Apesar do texto em análise pertencer à categorização editorial “Poemas”, não 

há dúvidas de que a concepção da infância poderia render-lhe o adjetivo “infantil”.  

 Tomando a infância como concepção de uma maneira peculiar de ver e 

experimentar o mundo, não seria toda a Literatura, independente de suas 

ramificações, um todo infantil? 
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Considerações Finais 

EXERCÍCIOS DE HUMANIDADE 

 

 Ao longo de nossa investigação, buscamos focar a Literatura como fenômeno 

resultante do encontro entre dois agentes principais: texto e leitor. Vimos que um 

texto literário, para revelar suas potencialidades, precisa de um leitor disposto a lidar 

com a incerteza da palavra poética. Não será possível encontrar Literatura onde 

insistirem as amarras de uma linguagem escrava de seus significantes. Para haver 

Literatura, a palavra deve estar à deriva do leitor, mesmo que ambos regressem ao 

símbolo depois de explorar os territórios aquosos e maleáveis da palavra icônica. O 

referente da palavra é o cais onde a palavra atraca quando não deseja velejar.  

 Precisamos da palavra ancorada e dela nos utilizamos, a todo o momento, 

para nos comunicar com o mundo e com nossas próprias ideias. Admitir isso, 

contudo, não é dizer que a palavra livre perde sua função comunicadora. A palavra 

sempre comunica algo. Se a palavra é símbolo, comunica um significante. Se a 

palavra é ícone, comunica imagens e sensações diversas. 

 Vimos que é da palavra icônica que se alimenta o texto literário. É preciso que 

o leitor navegue com ela para que a Literatura se manifeste como uma experiência – 

um fenômeno - sempre atual e pluralizada. A palavra poética não tem destino certo, 

ainda que descarte a existência do erro. A certeza da palavra icônica é a incerteza. 

 Da mesma forma, apoiados na fenomenologia merleau-pontyana, abordamos 

a ideia de mundo também atual e pluralizado.  Assim como ocorre na Literatura, a 

fenomenologia gosta do alto mar das significações. A verdade de todas as coisas se 

perde no momento em que a experiência do homem se atraca ao símbolo. Para esta 

vertente da filosofia, as certezas revelam o mundo apenas superficialmente. Há um 
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oceano além dos pré-conceitos daquilo que frequentemente tomamos como 

realidade. Para que a verdade do mundo se mostre, é preciso aprender a vê-la em 

uma experiência direta, de ordem primária.  

 A ordem primária a que nos referimos, é a mesma na qual operamos durante 

a infância. A criança, por ainda não apresentar uma experiência já elaborada sobre 

as coisas, relaciona-se com o mundo a partir do próprio mundo, e não daquilo que é 

dito sobre ele. É o olhar do espanto e da eterna novidade que a criança se utiliza 

para conhecer o mundo. É este mesmo olhar que, para a fenomenologia, encontra o 

mundo e revela sua verdade. E ainda, é deste olhar que o escritor – ou, igualmente, 

o leitor – do texto literário se alimenta para se tornar senhor da linguagem, 

manipulando-a e usufruindo-a apesar das convenções lingüísticas.  

 É pelo olhar que literatura e fenomenologia convergem para uma mesma 

metodologia de conhecimento. É o olho de vidro que instaura a dúvida sobre tudo 

aquilo que é visto, devolvendo à experiência humana a vivacidade de todas as 

coisas. A metáfora do olho de vidro não apenas ilustrou, como, acima de tudo,  

guiou nosso caminho durante a elaboração deste trabalho. Foi preciso e 

fundamental ascender para a infância e trabalhar com a dúvida, sem a pretensão de 

chegar a conclusões em terra firme.  

 

Se, de um lado, a literatura é uma maneira especial de organizar a 

linguagem, sua finalidade se estabelece de maneira imprecisa e 

mesmo pouco apreensível. Pensar a poética da linguagem significa ter 

como referente algo que está em permanente mutação. O que é o 

elemento criativo senão o imprevisível? Aquele que, como palavra, 

provoca estranhamento, inquietação, obliteração de significado? O 

conceito de literatura envolve estrutura e significado em mutação 

permanente. Forma que surpreende a cada nova manifestação. 

(BASTAZIN, 2009, p. 5) 
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 Sendo assim, seria no mínimo incoerente chegar a um momento conclusivo 

cheio de definições. Seguem-se, portanto, nossas impressões finais. 

 Literatura e Fenomenologia são formas de conhecimento. Tanto a arte como 

a filosofia, em termos gerais, manifestam as impressões do homem sobre o mundo. 

Um indivíduo conformado jamais seria um artista ou um filósofo. Há de comum entre 

estas duas categorias de pessoas um mesmo tipo de olhar inquiridor, insatisfeito 

com aquilo que é dado à visão.  

 Não basta ter um objeto diante do filósofo para que este o apreenda como 

certo. Não basta ter a palavra diante do escritor-leitor para que este a apreenda 

como concreta. Se um olho constata aquilo que lhe é dado, o outro – aquele de vidro 

– desconstrói o que foi visto, convidando filósofo e poeta a operarem em outro 

campo de significações. Trata-se do território da experiência estética, onde 

prevalecem as imagens e as sensações.  

 É preciso muita cautela para entender tal processo. As imagens e sensações 

a que nos referimos não descartam o objeto dado ou a palavra escrita. Não se trata 

de uma troca, na qual o palpável cede lugar ao sensível, mas sim de uma 

sensibilização do palpável. Pelo ato da dúvida, o olhar de vidro não nega o que foi 

visto, mas o torna experiência sensorial – e não apenas conceitual – devolvendo ao 

mundo a sensação de vida.  

 Sob o olhar de vidro, nada é estático. É pelo olhar que se encerra a dicotomia 

homem e mundo, unindo-os em uma experiência simultaneamente fundadora e 

ontológica. No encontro entre estes dois pólos, a verdade se mostra fundida em 

possibilidades alternantes e eloqüentes.  

 Em alguns momentos deste trabalho, referimo-nos à infância em referência ao 

olhar de vidro do qual se valem os fenomenologistas e os poetas. Isso se deve ao 
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fato de que a criança experimenta o mundo pela primeira vez, sem contar com uma 

bagagem elaborada de vivências anteriores e sem estar presa aos conceitos 

sociolinguísticos que ela ainda há de adquirir. A magia da infância consiste em sua 

sábia ignorância, habilitando-a a experimentar um mundo mais verdadeiro do que 

aquele que os adultos julgam conhecer. 

 Não por acaso, as obras escolhidas para este trabalho fazem referência à 

infância. (Ou teríamos sido nós e nossa bibliografia escolhidos pelas obras?) O 

diálogo com a infância se estabelece não como categorização de gênero literário, 

como poderia ocorrer no caso da prosa de Queirós. É a concepção da liberdade 

significativa, própria da infância, que se aplica a ambos os textos, à prosa e à 

poesia. Se Queirós, conhecendo seu público infanto-juvenil, permite-se a liberdade 

do texto poético, tanto ele quanto Barros contam com a leitura feita pelo olho de 

vidro da infância. 

 Ao aproximar o olhar da criança àquele que propõe o texto literário e a 

fenomenologia, poderíamos dizer que a Literatura de forma geral assume caráter 

infantil. Não estamos aqui tratando de público alvo, de conteúdos pedagógicos ou de 

classificações editoriais. Todo texto literário é infantil na medida em que requer uma 

leitura experimentativa da palavra, e não apenas decodificadora.  

 Mais uma vez, atentamos para a seguinte questão: praticar o olhar de vidro 

(infantil, literário e fenomenológico) não requer a aniquilação do mundo ou da 

palavra, como se a verdadeira experiência ocorresse apenas em outra dimensão 

espacial, anterior à existências da própria matéria. A verdadeira experiência se faz 

no mundo concreto, do qual frequentemente nos apartamos, apesar de estarmos 

nele inserido. A verdadeira experiência se faz no encontro, no quiasma estabelecido 

com este mundo concreto. Trata-se de um novo olhar sobre as coisas de sempre, da 
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singularização das experiências. Poderíamos ainda arriscar dizer, que se trata de 

um retorno à infância, sem que isso significasse um retrocesso intelectual. Afinal, 

retomando as palavras de Merleau-Ponty, é preciso esclarecer que “muito tempo e 

esforço, assim como cultura, têm sido necessárias para desnudar este mundo” de 

sua roupagem prática e utilitária. (2004, p. 39).  

 Aos esforços da fenomenologia, soma-se o exercício de ascensão do olhar 

promovido pela arte literária, seja na posição do escritor ou do leitor. Ao praticar a 

linguagem por meio do texto literário, praticamos nossa própria humanidade.  

 

O que é insubstituível na obra de arte – o que faz dela não apenas 

uma ocasião de prazer, mas um órgão de espírito que encontra sua 

analogia em todo pensamento filosófico ou político se for produtivo – é 

que ela contém, melhor do que ideias, “matrizes de ideias”; ela nos 

fornece emblemas cujo sentido jamais acabaremos de desenvolver, e, 

justamente porque se instala e nos instala num mundo do qual não 

temos a chave, ela nos ensina a ver e nos faz pensar como nenhuma 

obra analítica pode fazê-lo, porque nenhuma análise pode descobrir 

em um objeto outra coisa senão o que nele pusemos. O que há de 

arriscado na comunicação literária, o que há de ambíguo e de 

irredutível à tese em todas as grandes obras de arte, não é um defeito 

provisório da literatura do qual se pudesse esperar livrá-la, é o preço 

que se deve pagar para ter uma linguagem conquistadora, que não se 

limite a enunciar o que já sabíamos, mas nos introduza a experiências 

estranhas, a perspectivas que nunca serão as nossas, e nos desfaça 

enfim de nossos preconceitos. (MERLEAU-PONTY, 2002) 
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