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RESUMO: Neste artigo, elegem-se como objetivos fulcrais examinar as categorizações
do sujeito poético e refletir sobre a epifania do nada na lírica de Manoel de Barros
(2010). Para averiguarmos o sujeito lírico, utilizaremos os pressupostos, a saber: Hegel
(1997-2007), Dominique Combe (1999), Michael Collot (2004), Wladimir Krysinski
(2007) e Michael Hamburger (2007), a fim de refletirmos sobre as incidências
multifacetadas do eu-lírico no texto poético. Ainda com objetivo de ponderarmos a
imagem do elevado e do baixo, basear-nos-emos na obra História da feiúra, de Umberto
Eco (2007), na estética do feio adotada por Hugo Friedrich (1991) e na dicção impura
do ensaio Musa morena moça, de José Guilherme Merquior (1980).
PALAVRAS-CHAVE: Sujeito; Lírica; Sublime; Manoel de Barros.
ABSTRACT: In this paper, are elected as key objectives to examine the categorization
of the poetic subject and reflect on the epiphany of nothing in the lyrics of Manoel de
Barros (2010). For inquiring into the lyrical subject, we will use assumptions, namely:
Hegel (1997-2007), Dominique Combe (1999), Michael Collot (2004), Wladimir
Krysinski (2007) and Michael Hamburger (2007), to think of the multifaceted impact of
self-lyrical poetry in the text. Still aiming to ponder settings imagery of the wonderful
and the ugly, we will be based in the History of ugliness, of Umberto Eco (2007, in the
aesthetics of ugliness applied of Hugo Friedrich (1991), the diction impure in the essay
Musa brunette girl, of José Guilherme Merquior (1980).
KEYWORDS: Subject; Lyrical; Wonderful; Manoel de Barros.

Se o nada desaparecer a poesia acaba.
(Manoel de Barros)

Ainda que o fingimento poético seja um traço peculiar da poiesis, a
subjetividade na poesia lírica pode ser enunciada por uma voz que, muitas vezes, se
confunde com o eu empírico. Neste artigo, discutiremos as vozes do sujeito individual,
do autor empírico e até mesmo de um eu ficcional que pode se alicerçar na própria
linguagem, assumindo o lugar de sujeito no poema.
Justificamos que primeiramente faremos uma breve abordagem do eu-lírico na
visão clássica demarcada pela primeira pessoa até chegarmos às configurações
modernas e contemporâneas do sujeito lírico. Paulatinamente demonstraremos como o
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sublime se manifesta na poesia manoelina, por meio da voz do sujeito fragmentado que
perde sua unidade interior e se mistura à subjetividade do baixo, do ínfimo e celebra o
ato de apanhar os desperdícios, passando da imanência à transcendência da linguagem
poética.
A poesia clássica procurava valorizar o sujeito, de forma que a emoção não
interferisse na razão, ao passo que o eu romântico procurava centrar-se na subjetividade,
por meio de sua visão pessoal no grau de transbordamento da individualidade e
exaltação do espírito, na verdade, de um eu extremamente subjetivo.
Quanto ao sujeito individual, convocamos os estudos de Estética: o sistema das
artes (1997), de Hegel. Para ele, o que configura o conteúdo da poesia lírica não é “o
desenvolvimento de um ato objetivo no mundo [...], mas o sujeito individual” e, por
conseguinte, as situações em que a alma adquire consciência de si própria no seio deste
conteúdo, a partir de seus juízos subjetivos. Ora, na concepção hegeliana “o elemento
subjetivo da poesia lírica [poderia se sobressair] de maneira mais explícita quando um
acontecimento real, uma situação real, se [oferecesse] ao poeta ou esse acontecimento
fizesse vir à tona seus sentimentos ainda latentes” (Hegel 1997: 181-182). Em outras
palavras, compreendemos que Hegel defendeu a poesia lírica como oposição ao
discurso épico, privilegiando a subjetividade e o mundo interior ao artista, cuja alma
buscava a expansão do sujeito e a sua expressão mais concentrada.
No século XIX a poesia rompeu com a subjetividade romântica, causando o
impacto com a despersonalização do lirismo advinda da chamada estética do feio que
foi posteriormente instaurada por Charles Baudelaire, pregando o desgosto à elegância,
porém o poeta de Flores do mal não foi feliz na dissolução do eu empírico porque não
deixou de ser o poeta confessional (Hamburger 2007: 66). Em relação à tradição e
modernidade herdada dos simbolistas, Manoel de Barros celebra a poesia com uma forte
intuição romântica em torno do nada, do baixo e do sujeito aos pedaços.
A despersonalização da lírica desde Baudelaire, como acentuou Hugo Friedrich
(1991), nasceu “do prazer aristocrático de desagradar e vangloriar-se do leitor” em
consequência da estética do belo e do feio na lírica moderna. A esse respeito, Friedrich
(1991) faz a seguinte análise:

[...] a mistura do belo e do feio produz aquela dinâmica de contraste.
Uma poesia necessita também do feio porque, como provocação ao
sentimento natural da beleza, produz aquela dramaticidade chocante que
se deve estabelecer entre o texto e o leitor... (Friedrich 1991: 138).

Neste sentido, entendemos que despersonalizar não significa fugir de um eu, mas
consiste na construção de uma poesia em que o sujeito lírico, não voltando para si
mesmo, se demarca pela voz da primeira pessoa somando subjetividade individual e
objetividade e, de certo modo, não consegue apenas se focalizar no eu empírico. Ocorre
uma contradição com o próprio lirismo romântico e ainda se nota a instauração de um
novo conceito de sublime, talvez redefinido pela metáfora. Em outras palavras, o
sublime em Manoel de Barros está naquilo que o poeta convencionou como poesia do
chão elevada à matéria do alto, do epifânico e do sagrado para o universo poético.
Em A verdade da poesia (2007), o ensaísta esclarece que tal despersonalização
“não procede mais da unidade da poesia com o eu empírico”, visto que essa unidade foi
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“característica da poesia confessional do romantismo e, a rigor, pode ser entendida
como uma nova maneira de ver e combinar as coisas de acordo com a força do tema
lírico” (Hamburger 2007: 45).
Similarmente a Hamburger, no texto intitulado “Pós-modernismo e a volta ao
sublime na poesia brasileira”, Ítalo Moriconi (1998) elucida que a despersonalização do
sujeito se deve também ao fenômeno da ressublimação do pós- modernismo de onde
erige a poética de intuicionismo romântico, por exemplo, de Manoel de Barros. A marca
extraordinária do sublime, conforme argumenta Antônio Carlos Secchin, em A poesia
do menos e outros ensaios cabralinos (1999: 69), deve-se à expulsão do sujeito poético
que pode funcionar como uma estratégia do impuro, pelo fato de o próprio eu-lírico
insurgir contra a profundidade do “bom gosto”, tendo em vista o “recurso a um campo
imagístico orgânico para definir a poesia”.
A despersonalização do sujeito lírico advém do simbolismo em virtude do
descentramento do eu que Fernando Pinto do Amaral (1990), em “Mosaico Fluido”, vê
como uma herança mallarmeana, cuja “construção textual” se concentra na atribuição da
linguagem. Essa, segundo tal autor, “não é, porém inimiga da emocionalidade”, visto
que tal emotividade se liga “através de uma fusão entre sensações e pensamentos,
criando-se um fluir perceptivo [que] se subordina a uma consciência subjetiva” (Amaral
1990: 41).
No cerne desta questão, Maria Esther Maciel assevera, em “Poéticas da lucidez”
(1999, p.23), que a linguagem, muitas vezes, assume o lugar de sujeito como é o caso da
autorreferencialidade que tanto exacerbou a lírica moderna e ainda se matem na poesia
contemporânea, diferenciando-se daquela no acréscimo das experiências de vida. A
rigor, esse recurso poético se torna “a condição de sujeito, considerando-se que a
subjetividade do poeta se desloca para o poema, dando a impressão de que este se faz e
se diz simultaneamente”. Elucidamos que a voz do sujeito lírico parece silenciar para
dar voz à linguagem que fala ao texto poético: “é pela linguagem que o sujeito se
constitui, é [...] nela que este se perde enquanto pessoa”. Por conseguinte, “o próprio
texto o despoja de sua pessoalidade” (Maciel 1999: 23).
Neste mesmo sentido, Maurice Blanchot escreve em Espaço literário (1987,
p.35): “a fala poética deixa de ser fala de uma pessoa: nela, ninguém fala e o que fala
não é ninguém, mas parece que somente a fala se fala”. Tudo isso é possível porque a
linguagem poética se veste de imagem, através da aurora da palavra, de que fala Paul
Ricouer (1978), pois o sujeito lírico, ao se constituir como imagem “torna-se um novo
ser da nossa linguagem, exprime-nos ao tornar-nos naquilo que ela exprime; ela é um
devir da expressão” (Ricouer 1978: 321).
Chamamos a atenção para o ensaio La referencia desobrada: el sujeto lírico
entre la ficción e la autobiografía (1999: 127), de Dominique Combe (1999). O autor
investiga a problemática do conteúdo da lírica não ser o desenrolar de ações objetivas,
mas o sujeito individual. Sendo assim, o conteúdo da lírica está inserido na experiência
vivida do poeta, porquanto “a chave da criação poética é sempre a experiência e sua
significação na experiência existencial”. De certo modo, o sujeito poético é um eu
sensível e o seu reconhecimento “não parece de nenhum modo incompatível com a ideia
de que a poesia, apesar de tudo, tem a ver com a vida e tira água do poço
autobiográfico” (Combe 1999: 134- 150).
No que se refere à experiência individual do sujeito moderno e o conteúdo da
poesia lírica, mencionamos também Lírica e sociedade (1993: 197), de Theodor
Adorno. Para ele, “o conteúdo de um poema não é mera expressão de emoções e
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experiências individuais”. Em consequência, a experiência individual do sujeito lírico se
torna um produto voltado para o coletivo. Assim como em Fernando Pessoa o
descentramento do sujeito dramatiza-se para além do texto na explosão heteronímia, em
Manoel de Barros a figura do outro se metamorfoseia numa marca explícita de um
sujeito que se desdobra, por exemplo, na imagem do andarilho, de Bernardo da Mata e
dos nadifúndios que celestam a sua poesia.
Na poesia de Manoel de Barros encontramos dois sujeitos demarcados pela
persona e pela autoria como no poema “Os dois”, da obra Poemas rupestres:
Os dois
Eu sou dois seres.
O primeiro é fruto do amor de João e Alice.
O segundo é letral:
É fruto de uma natureza que pensa por imagens,
Como diria Paul Valéry.
O primeiro está aqui de unha, roupa, chapéu
E vaidades.
O segundo está aqui em letras, sílabas, vaidades
Frases.
E aceitamos que você empregue o seu amor em nós.
(Barros 2010: 437).

Na voz do próprio sujeito lírico percebemos a sua duplicidade (verso 1) que se
junta a um terceiro sujeito, o leitor (verso 10). A voz da pessoa civil, o autor Manoel de
Barros, filho de João e Alice (verso 2) manifesta-se na obra do poeta letral (verso 3 e 4).
O sujeito de fingimento e invenções constitui-se na própria linguagem da poesia que
nasce de imagens, sílabas, letras e frases. Ambos somam-se à obra com seu
egocentrismo de vaidades e grandezas (verso 6 e 9), sendo o leitor o principal
responsável pela fruição dessa subjetividade. Curiosamente, o fingimento poético é
instaurado na voz do segundo sujeito letral, ao vestir a máscara de ficção para o próprio
eu empírico, pois em todos os documentários e entrevistas, o autor Manoel de Barros
demonstra o oposto do que se expressa: “o primeiro está aqui de unha, roupa, chapéu e
vaidades”. A vaidade enquanto orgasmo peculiar do estado da criação nada tem a ver
com o sujeito empírico e, em consequência, o poeta opera o fingimento de seu fazer
poético, estando o sujeito autor (nos versos 6 e 7) oposto às palavras do autor: “o ser
biológico Manoel é sem graça. O leitor deve-se interessar no ser letral” 2.
Quanto à multiplicidade do sujeito na obra de Manoel de Barros, mencionamos
Wladimir Krisinski (2007: 52), ao elucidar que por questões epistemológicas e
empíricas, o sujeito assume alguns parâmetros que estabelecem “os signos do eu, da
consciência, da pessoa, do inconsciente, da interioridade, da ideologia e da alteridade”.
Citamos as contribuições que a teoria literária tem prestado às incidências do sujeito,
começando por Roman Ingarden3 (1993) que, por sua vez, defendeu a tese do sujeito
2Transcrição da fala de Manoel de Barros, no documentário Só dez por cento é mentira: a desbiografia
oficial de Manoel de Barros. Filme de Pedro Cezar (2009).
3

apud Wladimir Krisinski.
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humano se inserir na obra como artesão. Não obstante, seu papel não é limitado à
construção da obra literária, devendo considerar os múltiplos estratos. Na verdade, são
necessários à obra três requisitos para se pensar na incidência do eu-lírico: o criador, o
poeta e as configurações subjetivas do texto. Krisinski (2007) observa que a apreensão
da obra literária não garante ao sujeito senão o estatuto de criador inspirado ou simples
fazedor da obra que aparece ora sob seu nome próprio, ora como autor. A rigor, não
resta dúvida de que o sujeito humano esteja na origem da obra; por assim dizer,
Krisinski endossa os estudos de Northrop Frye, em Anatomia da crítica (1973), ao
verificar que o sujeito disseca o corpo da obra numa perspectiva de anatomia. Como
exemplo, citamos o sujeito andarilho criado por Manoel de Barros, o qual, muitas vezes,
se mistura ao eu poemático e se confunde com o próprio criador ao descortinar a sua
subjetividade interna ao texto e dissecar a linguagem que também é corpo na obra:

Eu já disse quem sou ele.
Meu desnome é Andaleço.
Andando devagar eu atraso o final do dia.
Caminho por beiras de rios conchosos.
Para as crianças da estrada eu sou o Homem do Saco.
Carrego latas furadas, pregos, papéis usados.
(Ouço harpejos de mim nas latas tortas.)
[...]
Sou um sujeito remoto.
Aromas de jacintos me infinitam.
E estes ermos me somam.
(Barros 1990: 85).
A figura do outro é desconstruída pelo “desnome Andaleço” como um indicador
da não existência, isto é, de um ser que recebe codinomes lendários (homem do saco).
Tal figura se transforma em imagem poética para o eu-lírico, ao dizer: “sou um sujeito
remoto/Aromas de jacintos me infinitam/E estes ermos me somam”. A marca de um
“eu”, no verso “Sou um sujeito remoto”, soma-se ao outro sujeito do segundo verso:
“Aromas de jacintos me infinitam”. Ao mesclar-se com os “ermos” e “jacintos”, o
sujeito poético passa a exercer uma dupla função: a de um eu transeunte que é outro. O
poeta usa essa soma já explorada pelo seu mestre alquímico Rimbaud, que também
escreveu: “pensa-se em mim/eu é um outro” (Rimbaud 1984: 200).
Assinalamos que alguns versos da obra Ensaios fotográficos (2010) também
demarcam o disfarce da poesia em forma de máscaras. Apesar de se vestir do
fingimento poético, multiplicando-se em outros ou valendo-se do que Hamburguer
(2007) denominou como “personalidades múltiplas”, o sujeito individual não consegue
desvincular de si. Tal impossibilidade conduz-nos a pensar que seria uma espécie de
“sujeito enjaulado”. Dominique Combe citou a obra de Rilke para discorrer sobre este
arquétipo de sujeito que separa o eu empírico do poético. Quando Combe (1999: 76)
escreve que “é preciso libertar o eu poético de sua jaula”, compreendemos que não há
lugar para o sujeito autor e a poesia apenas se ocuparia da estética do fingimento do eulírico, da forma como poetizou Fernando Pessoa. A poesia de Manoel de Barros não
abraçaria este sujeito enjaulado, pois em sua lírica existem muitas máscaras e marcas
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que nos levam a tal exegese, por exemplo, nos seguintes versos: “Posso fingir de outros,
mas não posso fugir de mim/Tenho uma confissão: noventa por cento do que/Escrevo é
invenção: só dez por cento é mentira” (Barros 2010: 389).
A despeito da ruptura com a tradição do sujeito lírico, citamos o texto O sujeito
lírico fora de si (2004), do pensador francês Michael Collot. O autor explica que para o
sujeito estar fora de si, significa perder o controle da interioridade. O eu-poético não se
coloca mais no âmbito da identidade, mas da alteridade no instante em que coloca o ser
no mundo e para o outro. Ao sair de si, ele “coincide consigo mesmo, não como uma
identidade, mas como uma ipseidade que, ao invés de excluir, inclui a alteridade, não
para se contemplar em um narcisismo do eu, mas para realizar-se como um outro”
(Collot 2004: 167).
A alteridade está na relação de um eu como o outro. O sujeito assume o perfil
de corpo que se junta à noção da intercorporeidade emprestada de Merleau-Ponty4. Na
poesia moderna e contemporânea, a linguagem assume o lugar de corpo porque o
sujeito se exprime por ela, afinal, diz Manoel de Barros: “poesia se faz com o corpo e a
sensibilidade é traideira” (apud Fraga 2010: 216).
No texto “Emocionalidade e poesia contemporânea”, de Lira e antilira, Luiz
Costa Lima (1968) demonstra que o poeta moderno deixou de ser o representante da
subjetividade individual em decorrência da repugnância e de aspectos desagradáveis
decorrentes da influência do espírito baudelaireano, pois, segundo Lima, “numa
sociedade que o poeta deixou de ser o porta-voz para ser o marginal maligno que fala do
que não se quer reconhecer, a subjetividade pessoal passa a ter menos importância do
que os elementos de choque” (Lima 1968: 11).
Sob esse prisma, percebemos que da fuga do lirismo individual surge uma poesia
associada à desconstrução do sublime que é visto como um fenômeno lírico. O próprio
conceito do belo se transforma porque o recurso é dado pela ressignificação da metáfora
que se projeta para um segundo nível da linguagem, aquela que Paul Valéry (1991)
definiu como a linguagem da consciência, a que fala o que a própria poesia é: uma
dança circular que abre e fecha em si mesma.
No âmago dessa nova dicção do elevado na poesia, convocamos a obra História
da feiúra, de Umberto Eco (2007) com intuito de explanar as procedências da dicção do
belo/feio na poética de Manoel de Barros. Eco (2007) esclarece que o belo e o feio são
colocados no plano dos efeitos artísticos e esses são despertados no leitor/espectador de
diversas formas e com variadas reações/recepções. No capítulo “O feio hoje”, o autor
oferece esclarecimentos sobre o tema e parece ser útil para compreendermos a elocução
do sublime em Manoel de Barros.
A despeito da contextualização do feio na lírica de Manoel de Barros, é
imprescindível citarmos as reflexões de Eco no que tange ao caso do diabolus in
musica. O diabolus serviu para obter os efeitos de tensão e foi usado por Johann
Sebastian Bach e outros compositores com objetivo de sugerir as aparições infernais. O
caso diabolus ajudou Eco na História da feiúra (2007), pois ele teve quatro conclusões,
das quais duas podemos encontrar na poesia de Manoel de Barros, de acordo com a
explicação, a seguir:

4

apud Michael Collot.
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1) [...] o feio é relativo aos tempos e às culturas; 2) o inaceitável de
ontem pode ser o bem aceito de amanhã; 3) o que é percebido como feio
pode contribuir, em um contexto adequado, para a beleza do conjunto e
4) se o diabolus sempre foi empregado para criar tensão, então existem
reações baseadas em nossa fisiologia que permanecem mais ou menos
inalteradas através dos tempos (Eco 2007: 421).
Dito isto, Eco (2007: 421) conclui que “o diabolus foi aceito não porque tinha se
tornado agradável, mas justamente por causa do cheiro de enxofre que nunca perdeu”.
Em efeito, entendemos que na obra de Manoel de Barros, o desconserto da natureza e
dos objetos, bem como a desconstrução do sublime servem para provocar a tensão do
habitual e dos signos agradavelmente belos, provocando um novo conceito e
instaurando a dicção do novo na imagem poética.
Para melhor explicar o efeito da ressublimação, podemos arregimentá-lo à
criação do universo. Sabemos que como criador Deus estabeleceu um universo de céu,
terra e mar como natureza do bom. Na medida em que as coisas se opusessem aos
postulados divinos, seriam alocadas no plano do feio. Na poesia lírica contemporânea,
diríamos que o sujeito lírico, ao insurgir na estética de feiúra na linguagem poética,
pode aclamar uma nova categorização daquilo que convencionamos chamar de excelso.
Ocorre o que José Guilherme Merquior (1980) designou como choque para aspirar à
dicção impura da poesia.
Ao longo do capítulo “As mais recentes definições do belo”, contido na obra
Curso de estética: o belo na arte (1996), de Hegel, coube o registro de que: “a beleza é
inerente a todas as propriedades das coisas que excitam agradavelmente a vista, e, por
seu intermédio, estimulam a alma e aprazem ao espírito” (Hegel 1996: 73).
No cerne desta discussão, identificamos “um sujeito aos pedaços” advindo da
modernidade. A linguagem da consciência também se torna sujeito, pois para Manoel
de Barros o ser das coisas é o não ser da linguagem e não há separação entre o sujeito e
o objeto, as palavras e as coisas.
Em muitos momentos, o eu-lírico identifica-se com as coisas pobres do chão e
os objetos de inutensílios, sendo possível que a reconstrução do sublime passe também
pela experiência de vida do poeta. O ser é o nada que pode ser contemplado nos
fragmentos de Gramática expositiva do chão (1990) e no Livro das ignorãças (1994),
ao desmontar ou desconstruir a matéria do elevado. Quanto à questão da ruptura com a
beleza, em Manoel de Barros a imagem desconstruída pelo sujeito lírico vem banhada
de ordinariedade, tendo em vista a fealdade, o ínfimo, o vulgar e o desprazer:

Escorre na pedra amareluz
Escuta fazerem a lama
Refulge de noite no próprio esgoto
(Barros 1990: 206).
...há de se deitar sobre [...] toda a
espessura de sua boca
Sou santificado pelas
Imundícias?
(Barros 1994: 23).
Estação Literária
Londrina, Vagão-volume 8 parte B, p. 120-130, dez. 2011
ISSN 1983-1048 - http://www.uel.br/pos/letras/EL

126

Rosidelma Pereira Fraga (UFG)
MANOEL DE BARROS: AS REPRESENTAÇÕES DO EU E A CELEBRAÇÃO DO NADA

Nas obras citadas, verificamos que do feio se desperta um novo encanto, uma
vez que o disforme produziu a surpresa. Com todo o tom baixo, o eu-poético é
“santificado pelas imundícias”, provocando no leitor o assalto inesperado, mesclando o
baixo e o elevado que José Guilherme Merquior, em Musa morena moça (1980, p. 9),
viu como uma nova possibilidade do sujeito lírico extrair, desse emblema de choque, a
resplandescência “para aspirar ao sublime”, cujo texto poético é vazado por uma
“dicção pura e impura”.
Nesta imagem de tons sujos e puros, mencionamos o seguinte excerto do livro O
guardador de águas (1989) que arraiga uma nova instauração da beleza/feiúra:
“Gravata de urubu não tem cor/Em perna de mosca salobra as águas se
cristalizam/Besouros não ocupam asas para andar sobre fezes” (Barros 1989: 9). Há
uma junção poética entre o ordinário e extraordinário que causa o descompasso,
assemelhando à imagem do ínfimo sublimado, tendo em vista as asas remetendo à
grandeza, o que é alto, as quais se juntam na exaltação dos “nadifúndios”. Dito de outro
modo, a palavra “besouros”, que é do chão, se eleva na imagem do telúrico e esse se
torna a grande matéria de poesia. O sujeito nesses versos parece vestir “de acordo com a
tradição crítica, a máscara da ficção, por trás da qual o sujeito lírico se esconde, pode
assimilar a um ‘desvio figurado’ em relação ao sujeito autobiográfico 5.
Os versos de Barros demarcam a expulsão do sujeito lírico e realizam outros
novos experimentos na linguagem poética, corroborando para o impacto da feiúra que
se alivia da beleza. Conforme lemos nos exemplos acima, o sujeito lírico e a inutilidade
se fundem poeticamente, conforme se nota nesse lirismo demarcado em primeira
pessoa: “meu ser se abre como um lábio para moscas”, porque “tudo aquilo que a nossa
civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para poesia” (Barros 1994: 47).
Asseguramos que a concepção de sujeito cartesiano, dotado de razão, cede lugar
a um novo conceito de eu-poético, aquele que se compromete com a sociedade,
asseverou Theodor Adorno em Lírica e sociedade (1999). Em consequência, poetas
tendem a mesclar os problemas sociais e suas experiências ao lirismo individual. Nessa
perspectiva, o eu que ganha voz na lírica se determina e se exprime como oposto ao
coletivo, à objetividade, uma vez que “a lírica não se esgota na expressão da
subjetividade, à qual a linguagem empresta objetividade” (Adorno 1999: 199).
Diante disso, qual seria o lugar do sujeito na poesia lírica contemporânea? Na
visão de Collot, o resultado desse lugar ou entre - lugar será a soma de identidades,
provocando um descompasso com o eu hegeliano, dado pelo mundo de rupturas e
descontinuidades ou até mesmo de subjetividades erráticas. O sujeito se inscreve na
alteridade, mas não deixa de se inserir na ipseidade, pois ele denota marcas de um
“sujeito enjaulado” já explicado algures. Tal categoria se refere ao fato de que o sujeito
não exclui o eu e não desaparece do poema, mas prefere incluir a alteridade a excluí-lo.
Para Collot (2004: 167), o eu-lírico não seria ipsis litteris e nem pode ser visto como um
“narcisismo do eu”, porém ele pode se realizar na voz de outro, sobretudo na própria
experiência da linguagem e na consciência do poeta com o seu tempo.
As categorizações do baixo e do elevado na poesia contemporânea aparece como
uma marca de transcendência da linguagem poética, a qual, Benedito Nunes (2009)
5 La máscara de ficción detrás de la cual se esconde el subjectil lírico, de acordo com a tradición crítica,
podría assimilarse a um ‘desvio figurado’ em relación al subjectil autobiográfico (Combe 1999: 145)
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entendeu como uma das conquistas dos modernistas de 22, conforme consta em seu
texto “A recente poesia brasileira: expressão e forma”, na obra A clave do poético
(2009). Na verdade, ele assegura: “o estilo de mistura combinando o elevado e o vulgar,
as imagens-choques foram conquistas do modernismo, corrente de renovação literária
com muito de revolução poética” (Nunes 2009: 159).
À guisa de conclusão, abrimos um parêntese para dizer que não é a pessoa
gramatical que permitiria definir a natureza do sujeito lírico, nem mesmo do narrativo.
Retomando Adorno (1993), inferimos que a experiência social e individual interfere na
lírica e, por excelência, o eu é determinado pela coletividade porque a lírica não
consegue manter somente o plano da subjetividade. O sujeito descentrado cede lugar à
linguagem para que essa fale ao poema. E se a linguagem comunica as experiências
individuais, é possível que o sujeito se insira no âmbito da identidade e também da
alteridade, sendo que o poeta se manifesta por um lirismo peculiar do ser e estar no
mundo.
Conferimos que sujeito empírico, sujeito ficcional e sujeito da/na linguagem são
indissociáveis na criação poética de Manoel de Barros. Octavio Paz (1990) explica que
a poesia lírica recorre à outra voz em decorrência dos sintomas da modernidade, uma
vez que todos os poetas ouvem a voz outra. Essa segunda voz é sua e é alheia, é de
ninguém e é de todos.
Sob esse prisma, notamos que o eu-lírico pode falar de si, sendo autobiográfico,
mas ele pode também incluir o outro. A outra voz pode ser representada pela
linguagem, pelas experiências do sujeito, pela sociedade, pela “entidade coisal”,
cunhada por Manoel de Barros, dentre outros exemplos. Não teríamos talvez o lugar
para a voz genuína de ipseidade assim como não se pode pensar numa poesia moderna e
contemporânea sem o hibridismo dos gêneros. A rigor, consideramos que o sujeito
lírico, de acordo com Collot (2004), ao sair de si, poderá coincidir consigo mesmo,
somando à voz de alteridade, a fim de que o lirismo individual possa se realizar em
outra voz.
Inferimos ainda que na poesia de Manoel de Barros a celebração do sublime está
na linguagem do baixo e na relevância das coisas desimportantes. Para o poeta, o ser
das coisas é o não ser da linguagem e não há separação entre o sujeito e o objeto, as
palavras e as coisas. Portanto, as representações do eu se efetuam na identificação do
sujeito com os nadifúndios, nas pobres coisas do chão. Com isso, o sublime está na
celebração do nada que é matéria de poesia, arte sagrada e, por excelência elevada.
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