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RESUMO 

A presente tese visa aprofundar o pensamento crítico acerca desta evidente e antiga relação 
entre literatura e meio ambiente, com uma abordagem que não é unilateral, quer dizer, uma 
abordagem que não é estritamente filosófica, sociológica, literária ou ecológica, mas, sim, 
interdisciplinar. Para tal intuito, pretendemos estudar e ampliar o debate sobre a ecocrítica 
como uma questão nuclear e articuladora desta interdisciplinaridade, de maneira que, seja 
possível contribuir e fortalecer os estudos ecocríticos dentro das Ciências Ambientais. O 
nosso argumento principal é fundamentar de que forma a ecocrítica funciona como abertura 
para uma ecopoética no campo da poesia. Tomaremos, assim, alguns poemas de grande 
relevância, do autor brasileiro Manoel de Barros, não de maneira a fazer uma análise literária, 
mas de argumentar como a poesia tematiza e ilustra a relação literatura e meio ambiente 
através da ecopoética, demostrando, assim, como isso contribui tanto para os estudos literários 
como para as Ciências Ambientais. Frente ao cenário em que se encontra o meio ambiente 
global, bem como aos movimentos em prol da conservação e preservação ecológica, estudar a 
inter-relação homem-natureza, em uma perspectiva ecocêntrica, através da ecocrítica, e 
tomando os poemas como contributo, será de grande relevância para ajudar os leitores a se 
posicionarem de maneira ecológica. A ecocrítica propõe um marco epistemológico para se 
encarregar desta inter-relação, já que a mesma é uma das abordagens teóricas que abrange a 
literatura, neste caso a poesia, com outras disciplinas, que coloca em evidência a atenção nas 
relações entre a natureza e a literatura. Como arcabouço teórico recorreremos aos grandes 
estudiosos da ecocrítica em âmbito internacional, como o britânico Greg Garrard, a americana 
Cherryl Glotfelty, cuja obra foi a pioneira e canônica sobre o tema, a espanhola Carmen Flys-
Junquera, entre outros. E, assim, a problemática ambiental deixa de ser um assunto que a 
ciência apenas possa resolver, já que envolve questões culturais, tornando fundamental a 
contribuição das humanidades. O interesse de um aprofundamento teórico da ecocrítica em 
um outro campo de estudo será fundamental não apenas por buscar resolver uma lacuna 
crítica, mas também no que tange ao corpus poético, pois a referida corrente crítica, tomada 
como fio condutor, possibilitará a fundamentação e consolidação da ecopoética que articula 
filosofia e literatura, buscando, decerto, problematizar os limites e as fronteiras entre os 
campos filosófico (filosofia da natureza) e literário (ecocrítica), bem como o próprio conceito 
de natureza, argumentando que os poemas do Manoel de Barros são um terreno primordial 
para o entendimento da natureza, não apenas como um espaço de contemplação (Plotino), ou 
um lugar em que o homem caminha, domina e lê a natureza (Bacon), mas, como uma soma de 
discursos, que pode contribuir de maneira direta para uma sensibilização ambiental. 
 
Palavras-chave: Ecocrítica; Natureza; Poesia. 
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ABSTRACT 

LITERATURE AND ENVIRONMENT: AN ECOPOETICS APPROACH IN 
MANOEL DE BARROS 

This thesis aims to deepen critical thinking about this evident and ancient relationship 
between literature and the environment, with an approach that is not unilateral, that is, an 
approach that is not strictly philosophical, sociological, literary or ecological, but, yes, 
interdisciplinary. To this end, we intend to study and broaden the debate on ecocriticism as a 
nuclear and articulating issue of this interdisciplinarity, so that it is possible to contribute and 
strengthen ecocritics studies within the Environmental Sciences. Our main argument is to 
substantiate how ecocriticism functions as an opening for an ecopoeticin the field of poetry. 
We will take, therefore, some poems of great relevance, by the Brazilian author Manoel de 
Barros, not in a way to make a literary analysis, but to argue how poetry themeizes and 
illustrates the relationship literature and environment through ecopoetics, dedemonstrating, 
thus, as this contributes both to literary studies and environmental sciences. Faced with the 
scenario in which the global environment is located, as well as movements for ecological 
conservation and preservation, to study the interrelationship of man-nature, in an ecocentric 
perspective, through ecocriticism, and taking the poems as a contribution, it will be of great 
relevance to help readers position themselves ecologically. Ecocriticism proposes an 
epistemological framework to take care of this interrelationship, since it is one of the 
theoretical approaches that covers literature, in this case poetry, with other disciplines, which 
highlights attention in the relations between nature and Literature. As a theoretical framework 
we will turn to the great scholars of ecocriticism internationally, such as The British Greg 
Garrard, the American Cherryl Glotfelty, whose work was the pioneer and canonical on the 
subject, the Spanish Carmen Flys-Junquera, among others. And thus, the environmental 
problem ceases to be a subject that science can only solve, since it involves cultural issues, 
making fundamental the contribution of humanities. The interest of a theoretical deepening of 
ecocriticism in another field of study will be fundamental not only by seeking to solve a 
critical gap, but also with regard to poetic corpus, because the said critical current, taken as a 
guiding thread, will enable the foundation and consolidation of ecopoetics that 
articulatephilosophy and literature, seeking, certainly, to problematize the limits and 
boundaries between the philosophical (philosophy of nature) and literary (ecocriticism) fields, 
as well as the concept of nature, arguing that manoel de Barros's poems are a primordial 
ground for understanding nature, not only as a space of contemplation (Plotino), or a place 
where man walks, dominates and reads nature (Bacon), but as a sum of discourses, which can 
contribute directly to environmental awareness. 

Keywords: Ecocriticism; Nature; Poetry. 
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Could the poet be a keystone sub-

especies of Homo sapiens? The 

poet: an apparently useless 

creature, but potentially the 

savior of ecosystems. 

(Jonathan Bate, 2000)1 
 

 
We should take our poets more 

seriously. We should learn to 

think ecologically, eco-poetically.       

(William Rueckert, 1982) 
 

 

 

                                                           
1 Extraído do seu livro The Song of the Earth. 

Tradução: “Poderia o poeta ser uma subespécie fundamental do Homo sapiens? O poeta: uma criatura 
aparentemente inútil, mas potencialmente o salvador dos ecossistemas” (tradução nossa). 
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          INTRODUÇÃO 
 
O estudo da natureza está presente na filosofia desde a Antiguidade e o que se 

modernamente se discute sobre a mesma pode ser classificado como “filosofia da natureza”. Já 

na literatura, a natureza está presente desde o nascimento da poesia, na Grécia Antiga. Está no 

imaginário e na inspiração dos poetas, na íntima relação entre os mesmos e na sua 

representação. Tem servido de cenários, de poesias. Ao descrever a natureza, a poesia cria 

outras naturezas, outros mundos. A poesia tem a capacidade, também, de criar uma nova 

linguagem, além de fabricar múltiplas imagens. Podemos tomar como exemplo introdutório 

alguns gêneros de poesia, como o haikai, gênero oriental criado no século XIV no Japão, que 

visava descrever a natureza e as estações do ano em um poema mínimo de três linhas, isto é, 

temos um gênero que capta a natureza e a inscreve no mínimo de um terceto2. Como os haikais 

talvez melhor exemplifiquem aquilo que significa a literatura, ou seja, o imagético, utilizamos 

esse gênero como exemplo para afirmarmos que a poesia pode fabricar e inscrever diversos 

tipos de imagens da natureza. 

Quando partirmos para o campo da Ecologia, encontramos a natureza como a morada 

da fauna e da flora, ou seja, o mundo natural. Já nas Ciências Ambientais, quando pensamos em 

natureza, nos vêm a imagem do meio ambiente, como as matas, as florestas, a vida selvagem e 

que precisamos preservá-los. Contemporaneamente, o discurso que impera acerca da natureza é 

o de “proteger” e o de “preservar”, quer dizer, há uma urgência de discursos frente à natureza 

por parte destes campos investigativos, por parte de ONGs e por pessoas que querem protegê-

la, os chamados ambientalistas. Mas, ressaltando que o homem não é só o guardião da natureza, 

ele também degrada o meio, o destrói.  

Devido à complexa transformação que veio ocorrendo ao longo do tempo entre homem 

e natureza, surgiu uma urgência de estudos no intuito de pensar acerca dos problemas 

ambientais e foi cada vez mais necessário o surgimento de teorias e correntes críticas que 

dessem conta da natureza como objeto de reflexão.  

 

                                                           
2 Enquanto gênero poético, o haikai desde suas origens até hoje continua a estabelecer uma íntima relação com a 
natureza por meio de uma expressão do real, vinculando as estações do ano e interagindo o homem com o meio. 
Deste modo, expressa os sentidos da natureza, penetra na vida das coisas. Podemos ainda afirmar que este tipo de 
poesia, além de outros, trata do ver e do sentir, pelo leitor.  
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Na década de 19703, os movimentos ambientalistas começam a ver a natureza de outra 

forma. Na referida época, já se enxergava uma mudança na relação homem-natureza, o que 

definiu o início de uma tomada de consciência no que se refere ao grau de degradação do meio 

ambiente provocado pela imprudência humana e acordava-se para uma nova forma de 

compreender as transformações e respeitar os limites da natureza. O ser humano havia 

despertado para o fato de que a natureza deveria ser desfrutada de forma consciente, sem 

esgotar suas reservas naturais ou consumi-la desmedidamente.  

Com a problemática ambiental contemporânea e a necessidade de um estudo mais 

sistemático acerca do tema da natureza, a relação entre o homem e o meio ambiente vem ter um 

enfoque decisivo no centro dos debates da sociedade mundial4 e a arte como imitação do real, 

vem nos aproximar do mesmo, ou seja,  a arte nessa perspectiva vem a ser um “possível” 

reflexo das crises de cada época em suas diferentes dimensões, e, sendo assim, a literatura 

“reflete” os problemas do mundo contemporâneo, a expressão da palavra escrita de todo o 

saber humano.  

Sendo o homem e a natureza objetos de investigação e preocupação das ciências 

humanas de maneira geral, como estabelecer uma discussão teórica entre a literatura e o meio 

ambiente? Considerando que todos têm o seu próprio entendimento do que seja a natureza ou 

do que a mesma venha a representar, e, mediante a condição atual em que se encontra o meio 

ambiente, surge a necessidade de um estudo mais sistemático acerca do tema. A literatura, que 

sempre manteve uma afetiva relação com a natureza, juntamente com outras disciplinas, nesse 

caso a Ecologia, não mais enxerga a mesma somente em um contexto natural, como fonte de 

inspiração, mas também de proteção ambiental.  

Nasce na década de 19905 a ecocrítica, sendo uma reação dos estudos literários e 

culturais à crise ambiental, fundamental no debate contemporâneo. Mas o que entendemos por 

ecocrítica? Em um breve esclarecimento, podemos conceituá-la como sendo um estudo do 

                                                           
3 Década marcada por movimentos e eventos bastante significativos do ponto de vista socioambiental. Podemos 
destacar como movimento importante à Conferência de Estocolmo, pois a partir da mesma, começou-se a 
comemorar o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente (CAMARGO, 2005). 
4 Como nos afirma Vera Vidal: “A problemática do meio ambiente tem sido objeto de inúmeras abordagens e se 
tornou uma das mais debatidas da atualidade, seja nos meios acadêmicos, na mídia, em instituições 
governamentais ou ONG’s” (VIDAL, 2010, p.128). 
5
 A obra canônica The ecocristicism reader – landmarks in literary ecology, dos professores Cherryl Glotfelty & 

Harold Fromm (1996), nos apresenta toda a trajetória da ecocritica. 
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meio ambiente através da literatura objetivando nos aproximar da natureza e nos ensinar a ter 

uma melhor relação com a mesma6.  

Justificando que a literatura se estabelece como uma possibilidade de leitura do mundo, 

no próprio campo das teorias da literatura, a ecocrítica surge então como uma vertente da 

crítica literária, e é, dessa forma, uma ferramenta de contextualização entre as referidas áreas 

(literatura e meio ambiente), servindo de crítica e reflexão. Podemos dizer, portanto, que o 

estudo ecocrítico serve como uma reflexão, mostrando que, no decorrer do tempo, o homem só 

se interessou em acumular bens e, em consequência dos seus atos, explorou os recursos naturais 

além do permitido, colocando em risco as espécies, inclusive a própria. Mediante aos outros 

discursos e campos disciplinares que olham para o ser humano e para a natureza, o olhar 

ecocrítico se diferencia de outros tipos de abordagens justamente por não se localizar no núcleo 

do seu discurso de maneira antropocêntrica (que coloca o homem no centro), mas sim, para 

pensar de maneira ecocêntrica7, ou seja, o homem fazer parte da natureza de maneira 

igualitária, em plena harmonia com a fauna, com a flora e com os elementos naturais. 

Muitos são os autores que sublinham a tese de que as questões ambientais são uma 

matéria fundamental para nossa existência8. A  abordagem ecocrítica oferece a oportunidade de 

denunciar e analisar através de um ponto de vista diferente a problemática ambiental atual. Ao 

voltarmo-nos para os estudos críticos brasileiros acerca do tema da ecocrítica, observarmos que 

há uma carência e emergência de uma fundamentação mais literário-ambiental9, visto que há 

apenas uma única obra em língua portuguesa, Ecocrítica (2006), do britânico Greg Garrard, 

com esse enfoque.  

A compreensão das relações entre literatura e meio ambiente, assim como a inter-

relação do homem com a natureza na literatura ainda são assuntos pouco estudados no Brasil. 

Com isso, a presente investigação parte da constatação de uma ausência teórica (de abordagem 

interdisciplinar) da ecocrítica, com interesse em deslocar o tema de eixos disciplinares, quer 
                                                           
6 Encontramos em Maria Socorro Almeida, pioneira nos estudos ecocríticos no Brasil, a seguinte definição: “é o 
estudo do meio ambiente através da literatura, no intuito de observar o mundo de forma mais humanista e 
contribuir para a preservação do mesmo” (ALMEIDA, 2008, p.127). 
7 “A ideia de ecocentrismo proveio de (e se realimentou) sistemas de crenças correlatos, derivados de religiões 
orientais como o taoísmo e o budismo, de figuras heterodoxas do cristianismo, como São Francisco de Assis e de 
reconstruções modernas de religiões indígenas norte-americanas pagãs pré-cristãs (como a religião Wicca), 
xamanísticas e outras religiões ditas “primitivas” (GARRARD, 2006, p. 41). 
8 Um exemplo disto é o do ecocrítico Serpil Oppermann, que investiga a importância da natureza no âmbito 
existencial. Conferir “Ecocriticism: Natural world in the Literary View finder. Journal of Faculty of Letters. 16.2. 
December, 1999:29-46”. 
9 Em uma pesquisa realizada até outubro de 2018 no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, para um 
levantamento prévio do que há no Brasil sobre ecocrítica, seja nos Estudos Literários ou em outros campos 
disciplinares, foram selecionados seis trabalhos para ilustrar a presente tese: quatro Dissertações (ALMEIDA, 
2008; NASCIMENTO, 2012; TAMBOSI, 2017; MARINO, 2018); uma Tese: (ALMEIDA, 2014) e um Trabalho 
de conclusão de curso (PEREIRA, 2014).  
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dizer, não se fixar em um enquadramento filosófico acerca da natureza, muito menos em uma 

questão estética de crítica literária. A presente tese, desse modo, tem o interesse de um 

aprofundamento no pensamento crítico acerca dessa evidente e antiga relação entre literatura e 

meio ambiente, com uma abordagem que não é unilateral, quer dizer, não será uma abordagem 

estritamente filosófica ou sociológica, literária ou ecológica, e sim, interdisciplinar. Mas para 

que isto ocorra, precisaremos ampliar o debate acerca da ecocrítica, questão central para a 

articulação interdisciplinar, de maneira que seja possível contribuir com as pesquisas acerca 

dessa corrente crítica no Brasil. Temos como problemática principal, de que forma a ecocrítica 

poderá funcionar como abertura para uma ecopoética no campo da poesia. Tomaremos, então, 

alguns poemas do autor brasileiro Manoel de Barros, não de maneira a fazer uma análise 

literária, mas de argumentar como a poesia tematiza e ilustra a relação literatura e meio 

ambiente através da ecopoética, demostrando desta forma, como isso contribui para os estudos 

literários como para as Ciências Ambientais. 

Decerto que a poesia sempre esteve ligada ao social e presente em todos os contextos da 

vida humana, chegando ao seu leitor cada vez mais rápido na chamada contemporaneidade. O 

presente estudo, além de dar enfoque aos elementos da natureza em uma abordagem litero-

ambiental10, mediante os problemas ambientais globais, tem o interesse, também, de fazer da 

poética de Barros mais um instrumento de investigação dessas relações tanto no contexto 

literário, como nas Ciências Ambientais, já que toda obra literária mantém grandes e estreitos 

diálogos com o mundo. 

Nesse interesse de aprofundarmos de que forma a natureza está representada nos 

poemas de Manoel de Barros, como também da intrínseca relação homem-natureza, será dada à 

ecocrítica o enfoque necessário para esta inter-relação, partindo do pressuposto de que a 

referida corrente crítica literária melhor estabelece um diálogo entre literatura e meio ambiente, 

tomando, portanto, como arcabouço teórico, as grandes referências da ecocrítica.  

Frente ao cenário atual em que se encontra o meio ambiente e os movimentos em prol 

da conservação e preservação ecológica do mesmo, ressalta-se que a literatura, e em particular 

a poesia, pode contribuir como uma ferramenta de sensibilização ambiental, ou seja, a 

ecopoética do autor em questão pode funcionar, como uma espécie de mola propulsora no que 

tange o despertar da consciência ecológica do leitor. 

 A literatura, portanto, poderá ser compreendida como um instrumento de função social, 

já que a mesma tem a capacidade de incentivar e motivar aqueles que precisam de exemplos 

                                                           
10Apropriação do termo em Almeida (2008). 
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para seguir (CULLER, 1999), e por ecopoética, seguiremos a interpretação dada por Jonathan 

Bate, em sua obra The Song of the Earth (2000), que criou e definiu o termo, muito útil para a 

produção literária contemporânea e análise crítica, visando um novo tipo de poética com uma 

inflexão ecológica, definindo-a com o referido nome. 

Podemos ressaltar, então, que a problemática ambiental não é mais um assunto restrito à 

ciência. Considerando também os textos literários como linguagem, os mesmos imaginam, 

constroem e representam a natureza. Assim, o texto literário suscita a percepção dos problemas 

ambientais contemporâneos. Para Flys-Junquera (2011), os textos literários não só refletem 

como formam os valores de uma sociedade. Para a autora espanhola, a literatura tem 

problematizado certas injustiças ao longo da história e continua a fazê-lo. O imprescindível, 

como ressalta Junquera, é que, por meio de uma leitura crítica, a imaginação do leitor seja 

tocada, e um processo de maior conscientização relativo ao mundo físico que nos envolve tenha 

lugar.  

A proposta de um aprofundamento teórico da ecocrítica será de grande relevância no 

que tange ao corpus de análise, pois a referida corrente crítica será o fio condutor para se poder 

enxergar a natureza nos poemas de Barros, não só como uma questão de estética, mas sim a 

grande e viva dimensão que a mesma possui, ao ponto de poder estabelecer a inter-relação 

homem-natureza. O aprofundamento do estudo do corpus literário, de forma ecocrítica, não 

será apenas identificar a natureza que se encontra presente nos poemas, já que a poética 

manoelina é entendida como “o lugar do ser humano no mundo natural”11 (LYNCH, 2000, p. 

290). 

 Muitos são os autores, poetas e romancistas, na utilização de diversos gêneros 

literários, que escrevem sobre a natureza e mantêm uma aproximação íntima com meio e com o 

espaço que estão inseridos. O que se torna importante para nós a nível investigativo na obra de 

Manoel de Barros e que nos faz utilizar a abordagem ecopoética, é que, dentre outros autores 

que trabalharam essa questão da relação com a natureza, são dois fatores: primeiro, uma 

explícita dependência da natureza, a ponto de transformá-la em alegoria, ou seja, a escrita 

manoelina acerca do meio é universal — a mesma alegoria que podemos ver em Guimarães 

Rosa, por exemplo, com o sertão, que é o mundo e ultrapassa o regional12; segundo, dar vida ao 

inanimado, isto é, Manoel de Barros se coloca no mesmo lugar dos seres e objetos presentes na 

natureza, o que o destaca dentre outros autores que apenas escrevem e compõem estes objetos 

                                                           
11“The humam place in the natural world” (Tradução literal nossa). 
12 Cf. artigo (CORREIA &ARAUJO, 2010). 



6 

 

em suas obras literárias. Portanto, investigaremos a tomada da ecocrítica/ecopoética como 

ferramenta necessária para interpretar esta natureza como um espaço de habitar/morada do ser. 

  Pensar a construção de um espaço interdisciplinar onde práticas discursivas possam 

dialogar é partir para a constituição de uma intersecção, um espaço intervalar onde estas 

práticas dialoguem em mútua harmonia, sem que alguma delas se sobreponha a outra, sem que 

haja qualquer tipo de hierarquização, o que resultaria em um processo de subordinação, como 

pensa o filósofo e crítico literário paraense Benedito Nunes (2010), para o qual centraliza em 

seu pensamento a questão do diálogo entre campos disciplinares. Neste meio, que podemos 

chamar de “espaço de entremeio”, nosso objetivo é que o discurso ecológico e o discurso 

literário confluam e dialoguem.  

 Interdisciplinaridade como integração recíproca “é, sem dúvida, uma tarefa que demanda 

um enorme esforço no rompimento de uma série de obstáculos” (OLIVEIRA, 2008, p. 15) e 

para abrir um espaço onde os discursos possam ser tomados como linhas dançantes que se 

encontram. Este espaço, chamado pelo escritor francês Maurice Blanchot de “entre-dois” 

(BLANCHOT, 2001, p. 35), ou entremeio, poderá abrigar, sem culpas, uma polarização que em 

si se atraem. Para Blanchot, se for possível tomar discursos como linhas, estas precisam fugir, 

se desencontrarem, para daí, após a fuga, nascer o encontro. O encontro pelo desencontro. A 

aproximação pela diferença. 

 O que poderia então ser um encontro entre meio ambiente e literatura? O que pode ser 

este entremeio ao tomarmos os discursos polarizados no momento atracional? Para responder 

estas perguntas, a proposição de espaço do Blanchot se torna essencial. O pensamento do 

escritor francês nos conduz para a “fecundação” do discurso ecológico no discurso literário, 

onde é possível, no limiar de encontros, desvelar “experiências-limite” (BLANCHOT, 2007). 

 Para trilharmos no labirinto do interdisciplinar, no espaço de entremeio de Blanchot, 

tomamos como método o modelo de diálogo proposto por Nunes de “método transacional”, 

uma transa “sem que cada qual esteja acima ou abaixo de sua parceira, numa posição de 

superioridade ou inferioridade do ponto de vista do conhecimento alcançado” (NUNES, 2010, 

p. 13). É licito destacar que o modelo nunesiano foi pensado para dar conta da relação entre o 

discurso filosófico, ecológico e o literário, pois o mesmo é necessário para tornar possível os 

diálogos sem a hierarquização dos discursos. 

No presente trabalho, portanto, o fio que conduzirá o diálogo será uma corrente de 

estudos denominada “ecocrítica”, corrente teórica crítica que abarca uma série de discussões 

sobre o lugar da natureza nos estudos literários. Assim, nossa base será a inserção do tema da 

natureza na literatura, como se desvela as potencialidades da natureza pelo olhar literário, como 



7 

 

se figura, nesse trânsito ecológico-literário, o discurso ecológico frente à ecocrítica. Se for 

possível a natureza fabricar novos pacotes de imagens a todo o momento (cf. OLIVEIRA; 

ARAUJO, 2011), investigamos aqui como a poesia faz uso dessas imagens. Para isso, 

tomaremos os poemas de Barros para visualizarmos na prática como a literatura pode ser esse 

espaço que carrega multiplicidade de discursos, como a literatura dialoga com outros campos 

de saberes, uma casa de portas abertas para o outro, um espaço de muitos trânsitos, muitos 

diálogos 

A presente investigação fará da ecocrítica, além de fio condutor entre literatura e meio 

ambiente, a articuladora entre a filosofia e a literatura, de maneira que se possa problematizar 

conceitos na filosofia, como a noção de natureza contemplativa pelos neo-platônicos e o 

binômio natureza/espaço dentro de certa filosofia da natureza e como a literatura abarca e 

acolhe estes conceitos.  

Na Teoria da Literatura, o espaço literário permite a confluência de muitos discursos, 

pois a literatura sempre será múltipla, uma grande casa que acolhe diversos campos 

discursivos. A literatura é por excelência uma morada em que o pensamento transcende. O 

interesse dessa investigação não é a princípio, fazer uma historicização do tema da natureza e 

como os filósofos e os poetas a compreenderam, mas, fazer ver como determinados filósofos 

que aqui tomaremos como aporte teórico, como Plotino (2008) e Bacherlard (2008), por 

exemplo, escreveram a natureza, semelhante à ecopoética. 

O nosso interesse especial no filósofo francês Gaston Bachelard é o de utilizar o seu 

conceito de topofilia não de maneira restrita e unilateral, como encontramos na Poética do 

espaço, quer dizer, o que Bachelard chama por topofilia é a relação onírica do homem com o 

meio, sua preocupação é mais com espaços interiores, vividos e sonhados. No entanto, o que 

está em jogo na poética do espaço em Bachelard é o elo entre o homem e o meio. Este elo, 

portanto, nos permite utilizar a topofilia nos espaços exteriores. A noção de topofilia em 

Bachelard nos dá condição necessária para um diálogo com a ecocrítica/ecopoética. 

Não obstante, se a questão da natureza é, no contemporâneo, amplamente discutida e 

problematizada, por outro lado, por parte da crítica literária brasileira, há a grande carência no 

debate acerca da questão da natureza, especialmente da utilização da ecocrítica. Nosso 

interesse, portanto, será também o de preencher tais lacunas e contribuir para a pesquisa 

literária, no que tange à referida corrente crítica. 

Temos por objetivo analisar a representação da natureza na obra poética de Manoel de 

Barros, pretendendo, assim, promover um campo de discussões que englobem natureza e 

cultura com uma abordagem interdisciplinar, proporcionando uma investigação que tem como 
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ponto de partida os seguintes questionamentos: (i) de que forma a ecocrítica apresenta uma 

nova percepção entre homem e natureza na poesia, ou seja, uma ecopoética; (ii) como a 

natureza pode ser pensada, do ponto de vista filosófico e poético; (iii) de que maneira Manoel 

de Barros estabelece uma ecopoética por meio de uma linguagem litero-ambiental. 

Inserida em um perfil poético e ecológico, a presente investigação buscou possíveis 

respostas aos questionamentos, que nortearam o objetivo da mesma. Foram levantados, dessa 

forma, os seguintes pressupostos: o primeiro versa de que a natureza é uma presença constante 

na obra manoelina. Ela existe e é representada de forma dinâmica. Esta representação refletirá 

na composição dos versos nos poemas, apresentando a natureza não apenas como uma 

paisagem, e, sim, uma paisagem universal. No segundo, acreditamos que a ecocrítica é uma 

teoria propícia para uma sensibilização ambiental, já que a referida corrente crítica tem como 

pressuposto a experiência do homem com a natureza, tendo a liberdade de rever suas 

concepções, enquanto sujeito, passando o mesmo a ter um novo olhar do meio em que vive, 

analisando-o e criticando-o, como será visto em Greg Garrard. E o terceiro pressuposto, nos 

apresenta a ideia de uma possível ecopoética através de uma linguagem litero-ambiental nos 

poemas do Manoel de Barros, já que o mesmo tem como tema central em seus poemas, a 

natureza. 

Uma vez que essa pesquisa se propõe a um diálogo interdisciplinar, a metodologia a ser 

desenvolvida não pode prescindir de elucidar o modo como esse diálogo acontecerá. Assim, em 

um primeiro momento, no capítulo um, discorreremos sobre as relações entre meio ambiente e 

literatura a partir do viés de abordagem proposto pela ecocrítica, que tem como objeto inicial de 

investigação o gênero poético (ecopoética). Portanto, será necessária uma definição de 

ecocrítica, englobando os principais teóricos, bem como situar a ecocrítica no cenário global 

dos discursos da natureza no âmbito da Ecologia e das Ciências Ambientais, isto é, como é que 

a ecocrítica responde às questões que outros campos disciplinares já responderam e continuam 

a responder.  

Já no capítulo dois, nos dedicaremos à relação entre a filosofia e a literatura, mostrando 

como a natureza, que sempre foi objeto de interesse de ambos os campos disciplinares, se faz 

articuladora, demarcando o lugar da natureza a partir de um viés filosófico. Uma vez que em 

nossa abordagem teórico-analítica propõe um diálogo entre a filosofia e a literatura, teremos a 

ecocrítica como fio condutor, que neste caso transitará com a literatura e o meio ambiente, 

trazendo aspectos das Ciências Ambientais.  

E o capítulo três da presente investigação, faz uma apresentação do poeta Manoel de 

Barros e de aspectos estéticos de sua obra, com vistas a uma ecopoética. Em relação ao corpus 
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de investigação, nosso critério foi o de organizar uma seleção de poemas de Barros que 

contivessem imagens e sentidos possíveis de serem trabalhados a partir da proposta de se 

incentivar o sentimento topofílico, ou seja, poemas que contivessem uma relação homem-

natureza em uma perspectiva ecocêntrica. A partir disto, o nosso interesse foi o de apropriar-

nos de algumas ideias e abordagens da ecocrítica, em especial um conjunto de críticos 

dedicados ao campo poético, como Jonathan Bate, referência na chamada ecopoética.  

Sobre as análises e o procedimento metodológico seguiremos as orientações teóricas 

dos estudiosos da ecocrítica. Ressaltando que a mesma não é um método e nem ainda possui 

um método próprio de trabalho, mas, pode-se dizer, que a referida corrente crítica é uma 

ferramenta de análise e que potencializa este enfoque teórico-analítico. Para tanto, a ecocrítica 

tem a tendência de resumir metodologias das diversas disciplinas, em uma perspectiva 

interdisciplinar, para a análise do fenômeno literário. 

 Recorremos também às referências da teoria literária, já que trabalhamos com texto 

literário. Assim, articulamos o discurso literário ao ecológico, dentro de uma abordagem 

interdisciplinar, tendo como ferramenta de análise, a ecocrítica. O modo de investigação dessa 

pesquisa será qualitativo. Será baseado na análise textual. A teoria ecocrítica nos auxiliará no 

referencial teórico e assim, através dos seus estudiosos, nos dará parâmetros para a análise e 

discussões dos poemas selecionados do Manoel de Barros. 

Será feita uma investigação do corpus de análise do presente trabalho, ou seja, alguns 

poemas de Manoel de Barros, analisando a representação da natureza através da abordagem 

teórica ecocrítica, e, para atender ao objetivo dessa pesquisa, que é o diálogo entre a literatura e 

o meio ambiente aliado a um discurso ecológico e filosófico, o primeiro passo será fazer um 

levantamento e análise dos poemas e selecioná-los a partir do viés homem-natureza, 

identificando, assim, a representação da natureza nos mesmos. Serão escolhidos poemas que 

trouxerem uma representação direta da natureza ou que apresentem a relação homem-natureza, 

ou seja, poemas cuja análise contribua para a preservação e sensibilização ecológica. 

Identificando nos mesmos o comprometimento com a relação literário-ambiental e que deixam 

evidentes a dependência do homem com a natureza, trazendo assim, um discurso ambiental. 

Averiguados os devidos pressupostos de nossa investigação, pretende-se fazer da ecopoética 

manoelina uma ferramenta de sensibilização, a ponto de transformar o leitor, fazendo com que 

o mesmo se posicione e reflita no que tange à importância da natureza, e consequentemente da 

degradação ambiental atual, causada pela ação antrópica. 
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1. LITERATURA E MEIO AMBIENTE - A ECOCRÍTICA 

1.1. Os problemas ambientais da atualidade 

Ana Luiza Camargo (2005) nos apresenta a ideia de que a relação homem-natureza 

transcorreu por direções contrastantes no decorrer da sua história, desde as suas origens, 

quando o mesmo era dominado por ela, considerando-a indomável; depois, com os adventos 

das Revoluções Científica e Industrial, em que o próprio passa a se considerar superior a ela, 

visando o seu total controle e domínio, tendo, assim, uma completa e complexa transformação 

tanto do meio ambiente como dos seres humanos, pois o homem ao se sentir superior à 

natureza provocou um grande impacto sobre os sistemas naturais, como das condições de vida. 

O desenvolvimento das tecnologias trouxe consigo um grande aumento populacional nas 

cidades e, junto, a fome e a miséria.  

Na atualidade, o mundo inteiro se depara com a crise no que se refere ao meio 

ambiente, desencadeada pela irresponsabilidade do homem, em sua busca incessante pelo 

desenvolvimento. A consequência dos seus atos foi a devastação do entorno natural devido à 

exploração indiscriminada dos recursos naturais. Pode-se ressaltar que nós somos, também, 

responsáveis pela degradação do meio ambiente atual, pois, a partir do momento que não temos 

sensibilidade para o fato de que, para mantermos a nossa comodidade, sacrificamos os recursos 

naturais do planeta, e, desta forma, contribuímos com a contaminação dos rios e mares, na 

produção de resíduos sólidos, no uso excessivo de energia e de água, na produção de CO2 pelas 

indústrias e pelos milhares de automóveis que desgastam a camada de ozônio e aumentam o 

efeito estufa. Enfocando na nossa responsabilidade, Fátima Portilho (2005),  pontua que o 

problema não se encontra apenas na esfera da produção capitalista, pois é a demanda do 

consumidor, através de suas escolhas, que vai mudar o sistema produtivo, e, nós, como 

consumidores, possuímos uma corresponsabilidade.  

Na contemporariedade, um dos maiores problemas ambientais é o consumismo. Joan 

Martínez Alier corrobora quando afirma que “Há um aumento do consumo de bens que 

acarretam grandes impactos ambientais” e que “a economia está impulsionada para o consumo” 

(ALIER, 2014, p. 215). Assim, pode-se afirmar que o sistema produtivo capitalista tem como 

lógica o lucro crescente, ilimitado e em curto prazo, o que induz ao consumo irracional, uma 

vez que as necessidades consumistas são irreais e levam o homem contemporâneo a uma rotina 

de trabalho excessiva e voltada para o ter. Frente à desordem do meio ambiente que vem 

causando danos à população mundial, é inegável que “a questão ambiental é uma questão de 

vida ou de morte, de morte ou vida, estas, não apenas de animais e plantas, mas do próprio 

homem e do Planeta que o abriga” (MILARÉ, 2005, p.50). Assim, não temos como negar que a 



11 

 

exploração desmedida dos recursos da natureza, o aumento descontrolado da população, a 

pobreza, a poluição, entre outros fatores que desencadearam e acentuaram os problemas do 

meio ambiente, geraram uma insustentabilidade ambiental, instaurando, dessa maneira, uma 

crise, forçando, portanto, a criação de novas reflexões acerca da preservação dos insumos 

naturais em níveis globais (BRUGGER, 2004). 

 

1.2. Primavera Silenciosa – O início de tudo 

O livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, publicado em 1962, é considerado um 

marco do movimento ambientalista no mundo. Em sua obra, no capítulo “Uma fábula para o 

amanhã”, foi escrito de maneira científica, dentro de uma abordagem literária, ou seja, 

metafórica. Acerca disto, Corcoran (2006), afirma que Carson:  

Escrevia de forma a expressar os fatos e a beleza da natureza – o 
conhecimento e a poesia [...]. Por intermédio de seus textos sobre o estudo 
da natureza, dava voz à natureza e à sensibilidade não expressa de seus 
leitores. A profundidade e força das suas idéias e autoridade da sua 
pesquisa educaram os leitores para um mundo que não conheciam 
(CORCORAN, 2006, p. 198). 

 

Para LEFF (2005), a obra de Carson causou uma revolução no pensamento crítico 

acerca do meio ambiente e colaborou diretamente com o surgimento dessa consciência 

ambiental. Pois, através de uma escrita simples e literária, mas ao mesmo tempo científica, a 

autora expõe com exatidão, a extinção das aves e de outras espécies, em decorrência do uso 

descontrolado dos pesticidas, conseguindo prender os leitores e despertando a consciência 

ambiental nos mesmos. Podemos dizer então, que a autora se utiliza de aspectos literários para 

fazer o leitor apreender o que ela entende da literatura científica. Na sua obra podemos notar 

elementos das Ciências Biológicas e Ecológicas, juntamente com os dados históricos, sendo 

permeados pela literatura e pela estética da natureza, e, concomitantemente com o científico.  

De acordo com Linda Lear (2010), Carson, desde criança, tinha um exímio talento para 

a escrita, e, continha um olhar protetor para com a natureza, além de se sentir atraída pelo 

hábito dos pássaros e de se interessar “pela história da Terra, seus padrões e ritmos, seus mares 

antigos, suas formas de vida em evolução” (LEAR, 2010, p. 12). A autora Americana escreveu 

outras obras além de Primavera Silenciosa13, sendo este o seu livro mais famoso. Lear, assim 

como Greg Garrard (2006), enfatiza que as obras de Carson foram fundamentais para o 

                                                           
13 Rachel Carson era zoóloga, formada pela Universidade Maryland. A autora americana publicou também: Under 

the Sea Wind (1941), Fisches of the Middle West (1943), Fish and Shelfish of the Middle Atlantic Coast (1945), 

Chincoteague: A National Wildlife Refuge (1947), Mattamuskeet: A National Wildlife, Paker River: A National 

Wildlife Refuge (1950), The Sea Around Us (1951), The Edge of the Sea (1955). 
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surgimento desse ambientalismo e que a preocupação apaixonada da autora com o futuro do 

planeta reverberou poderosamente por todo o mundo, e que Primavera Silenciosa foi 

determinante para o lançamento desse novo ambientalismo. Além de livros, Carson publicou 

artigos e estudos sobre o tema da natureza e tinha a teoria de que “os seres humanos eram uma 

parte distinta da natureza, especialmente pelo seu poder de alterá-la e, em alguns casos, de 

forma irreversível” (LEAR, 2010). Como a própria autora ressalta em sua obra: 

O mais alarmante de todos os assaltos contra o meio ambiente, efetuados 
pelo Homem, é representado pela contaminação do ar, da terra, dos rios, 
dos mares, com materiais perigosos e até mesmo letais. Esta poluição é, em 
sua maior parte, irrecuperável; a cadeia de males que ela desencadeia, não 
apenas no mundo que deve sustentar a vida, mas também nos tecidos vivos, 
é, na maior parte, irreversível (CARSON, 2010, p. 16). 
 

O capítulo “Uma fábula para o amanhã”, retrata um ambiente de beleza cênica, uma 

natureza intocada, como nos diria Antônio Carlos Diegues14, assemelhando a mesma ao Éden. 

Na natureza descrita por Carson havia uma grande e bela harmonia entre a humanidade e o 

ambiente que a rodeava. Assim sendo, a fábula nos apresenta, a princípio, que o ser humano 

não conseguia interferir nas formas de vida ali presentes: 

Era uma vez uma cidade no coração dos Estados Unidos onde todos os 
seres vivos pareciam estar em harmonia com seu ambiente. A cidade ficava 
em meio a um tabuleiro de prósperas fazendas, com campos de cereais e 
pomares nas encostas das montanhas onde, na primavera, nuvens brancas 
de flores flutuavam sobre o verde. No outono, os carvalhos, os bordos e as 
bétulas criavam um esplendor de cores que inflamava e tremeluzia sobre o 
cenário de coníferas. Então raposas regougavam nas montanhas e cervos 
cruzavam silenciosamente os campos, semiocultos nas névoas das manhãs 
de outono. Ao longo das estradas, loureiros, viburnos e amieiros, grandes 
samambaias e flores selvagens encantavam os olhos dos viajantes na maior 
parte do ano. Mesmo no inverno, as margens das estradas eram lugares 
cheios de beleza, onde inúmeros pássaros vinham se alimentar das bagas e 
das sementes das ervas secas que despontavam na neve. A região 
campestre era, com efeito, famosa pela abundância e pela variedade de 
pássaros, na e quando vinha o dilúvio de pássaros migrantes na primavera e 
no outono, as pessoas viajavam de grandes distâncias para observá-los. 
Outros vinham pescar nos rios, que corriam límpidos e gelados das 
montanhas e continham pequenas lagoas sombrias onde as trutas se 
abrigavam (CARSON, 2010, p. 20).  

 
Essa natureza cênica e “intocada” é bem perceptível na fábula de Carson. Podemos 

sentir a harmonia entre o homem e o meio. A contemplação do mesmo com a paisagem, com a 

flora que enfeitava as estradas e deixava os viajantes encantados e o principal era o espetáculo 

dos pássaros, que traziam gente de longas distâncias para admirá-los e outras pessoas que 

vinham de outros lugares para pescar. Assim, podemos afirmar que na fábula de Carson, é 

                                                           
14Antonio Carlos Diegues - Em referência a sua obra O Mito Moderno da Natureza Intocada, 2008.  
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notório um elo afetivo com o lugar e a presença de valorização e culto à natureza e à vida 

silvestre. Outro ponto importante é a prática da pesca sem o descontrole do recurso natural, ou 

seja, além de ser contemplada, a natureza era a fonte no que se refere às necessidades básicas 

do homem, em outras palavras, havia lá um desenvolvimento sustentável15. 

 Assim, Garrard, nos afirma que: 

Concentrando-se em imagens de beleza natural e enfatizando a “harmonia” 
que “um dia” existiu entre a humanidade e a natureza, a fábula nos 
apresenta, a princípio, um quadro de imutabilidade essencial, que a 
atividade humana mal chega a perturbar e que a ronda anual das estações 
apenas reforça. (GARRARD, 2006, p.11).  
 

Em outras palavras, podemos deduzir que havia uma inter-relação do homem com a 

natureza, já que as pessoas iam à cidade ou para admirar os pássaros ou para conseguir recurso 

alimentar, mas de forma sustentável. Contudo, pode-se notar o destaque das palavras entre 

aspas “harmonia” e “um dia”, as quais demonstram que em determinado momento essa paz foi 

abalada por alguma alteração antrópica. 

A autora de “Uma fábula para o amanhã”, nos apresenta um paraíso, que sem 

explicação começa a mudar e a ser marcado pela desarmonia e pelo desastre ambiental. Tudo se 

transforma em caos e a natureza na cidade é ameaçada a cada dia, por uma destruição 

catastrófica: 

Então uma estranha praga se infiltrou naquela região e tudo começou a 
mudar. Algum tipo de feitiço maléfico se instalou na comunidade: 
misteriosas doenças atacaram as galinhas; o gado e os carneiros adoeceram 
e morreram. Por toda a parte, pairava a sombra da morte. Os fazendeiros 
falaram de muitas doenças em sua família. Na cidade, os médicos ficaram 
cada vez mais intrigados com os novos tipos de doenças que apareciam 
entre seus pacientes. Houve muitas mortes súbitas e não explicadas, não 
apenas entre adultos, mas também entre crianças, subitamente acometidas 
pela doença enquanto brincavam e morriam em poucas horas. Havia uma 
estranha quietude (CARSON, 2010, p. 21).   

 

O silêncio que dá título e é enfatizado na obra de Carson, pode ser entendido pela 

ausência de vida que adquire o lugar. Principalmente o silêncio dos pássaros que antes, na 

primavera, eram a atração:  

Em áreas cada vez maiores dos Estados Unidos, a primavera chega agora 
sem ser anunciada pelo regresso dos pássaros, e as manhãs, outrora 
preenchidas pela beleza do canto das aves, estão estranhamente silenciosas. 
Esse súbito silenciar do canto dos pássaros, essa obliteração da cor, da 
beleza e do encanto que as aves emprestam ao nosso mundo se deu de 

                                                           
15Desenvolvimento sustentável é um termo surgido na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1983.  E tem como premissa, o uso 
sustentável dos recursos, suprindo as gerações atuais, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 
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forma rápida e insidiosa sem ser notada por aqueles cujas comunidades 
ainda não foram afetadas. (ibidem, p. 96). 
 

 Segundo Garrard, o que acontece com a “primavera silenciosa” de Carson, ou seja, a 

perda do canto dos pássaros, venha também “a funcionar como sinédoque16 de um apocalipse 

mais geral do ambiente” (GARRARD, 2006, p. 12). E ele continua afirmando que:  

o texto fundador do ambientalismo moderno não só começa com uma 
parábola decididamente poética, como apoia-se também nos gêneros 
literários da pastoral e do apocalipse, formas preexistentes de imaginar o 
lugar do ser humano na natureza que remontam a origem como o Gênesis e 
o Apocalipse, primeiro e último livros da Bíblia ( ibidem, p. 12). 

 

Na sua obra, o professor britânico discorre acerca dos principais tropos17 e afirma que a 

pastoral moldou de forma decisiva a construção da ideia de que se tem de natureza na cultura 

ocidental. E o mesmo ainda ressalta a possibilidade de a ciência da ecologia ter sido moldada 

pela tradição pastoril no início do seu desenvolvimento. E faz a observação que o texto 

fundador da ecocrítica, Primavera Silenciosa, recorreu à tradição. O tropo da pastoral, Garrard 

o considera o mais fortemente enraizado na cultura ocidental e o mais problemático para o 

ambientalismo, uma vez que nele, a natureza foi usada frequentemente como “uma localização 

ou como um reflexo das vicissitudes humanas, em vez de sustentar um interesse pela natureza 

em si e por si” (GARRARD, 2006, p. 56).  

A escritora de Primavera Silenciosa alega de início que a ecocatástrofe da fábula 

poderia ter sido um mau-olhado, mas depois ela conclui “Não havia sido nenhuma bruxaria, 

nenhuma ação inimiga que havia silenciado o ressurgir da nova vida nesse mundo devastado. 

As próprias pessoas tinham feito aquilo” (CARSON, 2010, p. 21). Carson pontua com isto, que 

o homem modificou o ambiente, a partir do momento que o utilizou de forma inconsciente, 

colocando em risco todas as espécies, inclusive a sua: 

À medida que o ser humano avança rumo a seu objetivo proclamado de 
conquistar a natureza, ele vem escrevendo uma deprimente lista de 
destruições, dirigidas não só contra a Terra em que ele habita como 
também contra os seres vivos que a compartilham com ele. A história dos 
séculos recentes tem suas páginas negras – a matança do búfalo nas 
planícies do Oeste, o massacre das aves marinhas efetuado pelos caçadores 
mercenários, o quase extermínio das garças por causa de sua plumagem. 
Agora, a essas devastações e outras semelhantes, estamos acrescentando 
um novo capítulo e um novo tipo de devastação – a matança direta de 
pássaros, mamíferos, peixes e, na verdade, praticamente todas as formas de 
vida selvagem por inseticidas químicos pulverizados indiscriminadamente 
sobre a terra. De acordo com a filosofia que agora parece guiar nossos 

                                                           
16 Figura de linguagem em que a parte representa o todo. 
17 O termo Tropo é utilizado por Greg Garrard em sua obra “para designar metáforas culturais da natureza, 
subjacentes e de larga escala” (2006, p. 257).   
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destinos, nada nem ninguém deve se colocar no caminho do homem 
armado com um pulverizador (ibidem, p. 95). 
 

Assim, a autora no decorrer da sua obra, tenta provar que o apocalipse já estava 

acontecendo de forma fragmentada, com tragédias menores e já conhecidas e cientificamente 

validadas em 1962. Então, Carson revela que os verdadeiros culpados eram os novos pesticidas 

orgânicos, como o DDT, a aldrina e a dieldrina, introduzidos depois da Segunda Guerra 

Mundial e que eram altamente eficazes no controle de pragas. E, ainda adverte e consegue 

provar na sua obra que o referido pesticida constituía uma grave ameaça à vida selvagem e à 

saúde humana, entrando assim, em controvérsia àquelas declarações dos cientistas agrícolas.  

A sua obra contribuiu, através das suas afirmações científicas, para uma consciência da 

população no que se referem aos pesticidas, regulamentando os mesmos pelo Estado e pela 

criação de substâncias químicas agrícolas menos persistentes. Uma fábula para o amanhã, 

mesmo com tantos elementos que fazem parte da nossa atualidade, não é real, mas se aproxima 

do mesmo, ou seja, é verossímil, se assemelhando ao real pelo fato de que a degradação 

ambiental e a extinção da fauna e da flora serem assuntos tão pontuais. Desta forma, o futuro 

do nosso planeta e o das espécies que nele habitam precisa ser uma preocupação de todos.  

A obra de Carson, mesmo não sendo verídica, teve o poder de conscientizar o leitor e 

além dele, o governo da época em que foi publicada. Inicia pelas cidades dos Estados Unidos, 

cidades estas que estavam sendo dominadas pela poluição e pelos rios contaminados em 

decorrência da indústria química, que tinha o apoio das autoridades governamentais, que só 

pensavam em formas de expandir os lucros e não se preocupavam com o impacto que estariam 

causando ao meio ambiente natural e à biodiversidade.  

Portanto, com a publicação de Primavera silenciosa, houve muita polêmica no que se 

refere às denúncias acerca dos abusos da ciência na apropriação e dominação da natureza por 

parte das empresas químicas em sua insaciável busca pelo lucro. A obra de Carson teve força 

suficiente, sendo capaz de alterar as leis americanas no que tange à proteção aos animais e ao 

meio ambiente, além de promover a preservação ecológica, que até aquele momento, não era 

prioridade dos americanos. 

 E como ressalta Linda Lear “O livro de Carson deu início a uma transformação na 

relação entre os seres humanos e o mundo natural, e incitou o despertar da consciência pública 

ambiental” (LEAR, 2010, p. 11). Tornando-se, assim, um clássico da literatura mundial. E Lear 

continua afirmando que: 

Primavera silenciosa incita todas as gerações a reavaliar suas relações com 
o mundo natural. Somos uma nação que ainda debate as questões 
levantadas, que ainda não se decidiu a respeito de como agir para alcançar 



16 

 

o bem comum e como atingir a justiça ambiental. Ao afirmar que a saúde 
pública e o meio ambiente, humano e natural são inseparáveis, Rachel 
Carson insistiu em que o papel do especialista precisava ser limitado pelo 
acesso democrático e devia incluir o debate público sobre os riscos das 
tecnologias perigosas (Idem, ibidem, p. 21). 
 

 
Para o autor de Ecocrítica, as afirmações ambientalistas como as da Rachel Carson 

através da sua obra Primavera Silenciosa trazem contribuições imprescindíveis para a política e 

a cultura da modernidade: 

é bem possível que as estratégias  retóricas, o uso da pastoral e de imagens 
apocalípticas e as alusões literárias com que Carson molda seu material 
científico sejam passíveis de uma análise mais “literária” ou “cultural”. É a 
essa análise que chamaremos ecocrítica” (GARRARD, 2006, p. 13). 
 

Dessa forma, Garrard propicia um diálogo entre a obra de Carson e o campo da análise 

crítico-literária focando nas imagens da natureza.18 

 

1.3. O nascimento da Ecocrítica 

Segundo Glotfelty (1996), foi em meados dos anos 80 que os especialistas começaram a 

assumir projetos no campo dos estudos literários com o meio ambiente, mas a mesma ressalta 

que já existiam investigadores no campo da literatura e da cultura e que vinham produzindo por 

sua própria conta críticas e teorias de conteúdo ecológico, ou seja, aproximações meio 

ambiental com a literatura, desde os anos 70. De acordo com a autora americana, em 1985, 

Frederick Waage editou Teaching Environmental Literature: Materials, Methods, Resources, 

que incluía a descrição dos cursos de dezenove professores  e buscava “uma maior presença da 

preocupação e da consciência meio ambiental nas disciplinas literárias”19 (Waage apud 

Glotfelty, 1996, p. xvii).  

Em 1989, Alicia Nitecki fundou The American Nature Writing Newsletter, cujo o 

propósito era publicar ensaios, resenhas e informações relacionadas com o estudo da literatura 

da natureza e o meio ambiente. Algumas universidades, assim, começaram a incluir cursos de 

literatura em seus planos de estudos meio ambientais, algumas inauguraram novos institutos ou 

programas sobre a natureza e cultura e alguns departamentos de inglês começaram a oferecer 

diplomas em literatura meio ambiental. Em 1990, a Universidade de Nevada, no Reno, criou a 

primeira academia em Literatura e Meio Ambiente.  

Durante esses anos, nos programas dos congressos de literatura, começaram a aparecer 

várias sessões especiais sobre literatura da natureza ou literatura do meio ambiente. Segundo 
                                                           
18  Veremos melhor a questão das imagens da natureza no capítulo 2. 
19 “a greater presence of environmental concern and awareness in literary disciplines” (Tadução literal nossa). 
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Glotfelty, a mais destacada, talvez, foi a da MLA de 1991, organizada por Harold Fromm, 

entitulada Ecocriticism: The Greening of Literary Studies, e o simpósio da American Literature 

Association de 1992, moderado por Glen Love entitulado American Nature Writing: New 

Contexts, New approaches. Em 1992, no encontro anual da Western Literature Association, foi 

criada a ASLE20–Associação para o Estudo da Literatura e do Meio Ambiente, sendo eleito 

como primeiro presidente Scott Slovic. Com a criação da referida associação, foi estabelecido 

entre eles que a missão da mesma seria “promover a troca de ideias e de informação relativa à 

literatura que considera a relação entre os seres humanos e o mundo natural”21 e incentivar  a 

produção de “nova literatura da natureza, aproximações acadêmicas inovadoras e tradicionais à 

literatura meio ambiental e investigação interdisciplinar meio ambiental”22. 

 Em seu primeiro ano, o número de sócios da ASLE chegou a mais de trezentos; em seu 

segundo ano, esse número duplicou; em seu terceiro ano, em 1995, o número de sócios superou 

os setecentos e cinquenta. Em 1993, Patrick Murphy fundou um novo jornal, o ISLE23 - Estudos 

Interdisciplinares de Literatura e Meio Ambiente, para “proporcionar um fórum para os estudos 

críticos das artes cênicas e a literatura, procedentes de/ou relativas a considerações meio 

ambientais entre as quais: teoria ecológica, meio ambientalismo, definições e representações da 

natureza, a dicotomia humano/natureza e preocupações relacionadas”24. De maneira que, em 

1993, os estudos literários ecológicos emergiram como uma escola crítica reconhecida. Desde 

que se originou a ecocrítica, como uma abordagem crítica até a sua consolidação, levou-se em 

torno de vinte anos (Glotfelty, 1996). 

Conforme Flys-Junquera (2011), a ASLE atualmente possui mais de 1400 associados 

nos EUA e várias associações filiadas no Japão, em Taiwan, na Coreia, na Austrália, Índia, 

Canadá, Reino Unido e na EASLCE25 europeia. Depois do ISLE, em 1993, foram criados 

alguns jornais pelo mundo: Em 1999, o jornal Britânico Green Letters; em 2009, o Canadian 

Journal of  Ecocriticism e em 2010, o Ecozon@: European Journal of Literatura, Culture and 

Environment, o único jornal que admite artigos em outras línguas além do inglês.  

 

                                                           
20 “Association for the Study of Literature and the Environment” (Tradução literal nossa). 
21 “to promote the exchange of ideas and information pertaining to literature that considers the relationship 

between human beings and the natural world” (Tradução literal nossa). 
22 “new nature writing, traditional and innovative scholarly approaches to environmental literature, and 

interdisciplinary environmental research” (Tradução literal nossa). 
23 “Interdisciplinary Studies of Literature and Environment” (Tradução literal nossa). 
24 “provide a fórum for critical studies of the literary and performing arts proceeding from or addressing 

environmental considerations. These would include ecological theory, environmentalism, conceptions of nature 

and their depictions, the human/nature dichotomy and related concerns” (Tradução literal nossa). 
25 “European Association for the Study of Literature, Culture and Environment” (Tradução literal nossa). 
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1.4. O que é a ecocrítica? 

Conforme dito anteriomente, a ecocrítica é uma nova escola de crítica literária que 

surgiu na década de 90, e que foi criada por um grupo de estudantes preocupados com a 

problemática ambiental que assolava o mundo na época, e que para eles, a natureza sempre 

representou de forma muito importante, como parte integral e definitiva de toda a cultura e 

vida. Consideraram, assim, que era fundamental unir o discurso literário da natureza com o 

discurso científico e o ecológico, surgindo dessa maneira a ASLE. Assim, o que vem, portanto, 

a ser a ecocrítica? O termo ecocrítica foi cunhado pela primeira vez em 1978 por Willian 

Rueckert, em seu ensaio “Literature and Ecology: an experiment in Ecocriticism”. Por 

ecocrítica Rueckert define “a aplicação da ecologia e conceitos ecólogicos para o estudo da 

literatura”26 (RUECKERT, 1996, p. 107). No entanto, é com a professora Cherryl Glotfelty, em 

The Ecocriticism Reader – Landmarks in Literature Ecology (1996), obra pioneira e canônica 

sobre o tema, que o termo ecocrítica vem ter grande destaque. Glotfelty define a ecocrítica 

como “o estudo das relações entre a literatura e o meio ambiente físico”27 (GLOTFELTY, 

1996, p. xviii). Ainda de acordo com a autora americana: 

Assim como a crítica feminista examina a língua e a literatura de um ponto 
de vista consciente dos gêneros, e a crítica marxista traz para a sua 
interpretação dos textos uma consciência dos modos de produção e das 
classes econômicas, a ecocrítica adota uma abordagem dos estudos 
literários centrada na Terra (Idem, ibidem)28. 
 

Nos é destacado por Garrard (2006), que a ecocrítica é uma modalidade de análise 

confessadamente política, como sugere a comparação com o feminismo e o marxismo e que os 

ecocríticos vinculam explicitamente as suas análises culturais a um projeto moral e político 

“verde”. Assim, o professor inglês nos afirma que a teoria ecocrítica:  

 se relaciona de perto com desdobramentos de orientação ambientalista na 
filosofia e na teoria política. Desenvolvendo as percepções de movimentos 
críticos anteriores, os ecofeministas, os ecologistas sociais e os defensores 
da justiça ambiental buscam uma síntese das preocupações ambientais e 
sociais (GARRARD, 2006, p.14) 

 
Acerca de uma ecocrítica cultural ampla, como sugerida por Glotfelty, podemos 

encontrar em Richard Kerridge o seguinte: 

A ecocrítica quer rastrear ideias e representações ambientais onde quer que 
apareçam, para ver mais claramente um debate que parece estar tomando, 
muitas vezes parcialmente escondido, em muitos espaços culturais. Acima 

                                                           
26 “The applications of ecology and ecological concepts to the study of literature” (Tradução literal nossa). 
27 “The study of the relationship between literature and the physical environment” (Tradução literal nossa). 
28 “Just as feminist criticism examines language and literature from a gender-conscious perspective, and Marxist 

criticism brings an awareness of modes of production and economic class to its reading of texts, ecocriticism takes 

an earth-centered approach to literary studies” (Tradução literal nossa). 
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de tudo, a ecocrítica busca avaliar textos e ideias em termos de sua 
coerência e utilidade como respostas à crise ambiental. (KERRIDGE, 
1998, p. 5).29 
 

A crise pela qual vem passando a humanidade, ou seja, a degradação do meio ambiente 

global, como nos afirmam Larrère & Larrère é “uma enorme quantidade de danos precisos, de 

poluições localizadas, de perigos identificados” (LARRÈRE & LARRÈRE, 1997, p. 9), 

reforçamos em Enrique Leff, no qual nos afirma que a crise ambiental é uma crise cultural “A 

problemática ambiental – a poluição e a degradação do meio, a crise de recursos naturais, 

energéticos e de alimentos – surgiu nas últimas décadas do século XX como uma crise de 

civilização” (LEFF, 2010, p. 61, grifo do autor), e podemos corroborar com o mesmo através 

de Leonardo Boff que nos diz que “o cenário atual não seria de tragédia, mas de crise. A crise 

acrisola, purifica e amadurece. Ela anuncia um novo começo, uma dor de parto promissor e não 

as penas de um abortamento da aventura humana” (BOFF, 2010, p. 50). Para Inês de Ornellas e 

Castro: 

A crise ambiental, entendida de modo holístico, cercia o homem do seu mais 
sublime objecto de meditação científica e estética e de indagação sobre si 
mesmo. Sem a natureza o ser humano acaba por perder a sua própria 
humanidade. Impõe-se, pois, uma relação sustentável com os recursos 
ambientais, incluindo a vida animal, muitas vezes sacrificada em vão, por 
motivos antropocêntricos (CASTRO, 2011, p. 25). 
 

A partir do exposto, podemos perceber a necessidade da ecocrítica para esse 

amadurecer, ambientalmente falando, já que os interesses da ecocrítica e os da História 

Ambiental30 estão ligados, porque sem as devidas condições biosféricas e planetárias, a vida 

humana não teria como existir. Para o historiador ambiental americano Donald Worster “Os 

seres humanos participam dos ecossistemas tanto como organismos biológicos aparentados 

com outros organismos quanto como portadores de cultura, embora raramente a distinção entre 

os dois papéis seja precisa” e continua “Em termos bem simples, portanto, a história ambiental 

trata do papel e do lugar da natureza na vida humana” (WORSTER, 1991). E no que se refere à 

História Ambiental, José Augusto Drummond em seu artigo “A História Ambiental: temas, 

fontes e linhas de pesquisa” nos explica o que a mesma seja: 

                                                           
29 “The ecocritic wants to track environmental ideas and representations wherever they appear, to see more 

clearly a debate which seems to be taking, often part-concealed, in a great many cultural spaces. Most of all, 

ecocriticism seeks to evaluate texts and ideas in terms of their coherence and usefulness as responses to 

environmental crisis” (Tradução literal nossa). 
30 Segundo Donald Worster (1991): “A idéia de uma história ambiental começou a surgir na década de 1970, à 
medida que se sucediam conferências sobre a crise global e cresciam os movimentos ambientalistas entre os 
cidadãos de vários países. Em outras palavras, ela nasceu numa época de reavaliação e reforma cultural, em escala 
mundial”, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, e ainda ressalta que “Seu objetivo principal se tornou 
aprofundar o nosso entendimento de corno os seres humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu 
ambiente natural e, inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que resultados. 
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A história ambiental é, portanto, um campo que sintetiza muitas 
contribuições e cuja prática é inerentemente interdisciplinar. A sua 
originalidade está na sua disposição explícita de “colocar a sociedade na 
natureza” e no equilíbrio com que busca a interação, a influência mútua 
entre sociedade e natureza (DRUMMOND, 1991). 
 

Mediante a isto, é de grande relevância o estudo da inter-relação entre o homem e a 

natureza, no que tange os seus elos de afetividade com os elementos naturais, o seu olhar para 

com a mesma e o principal, o seu comportamento diante dela. Para Carvalho (2006), essa inter-

relação (homem e meio) poderá levar à construção de um sujeito ecológico crítico e 

participativo, sendo um agente atuante no seu mundo, modificando-o e criando a possibilidade 

de desenvolver uma sociedade mais justa, igualitária e ecologicamente equilibrada, ou seja, 

objetivos da ecocrítica e encontramos em Garrard que: “O objeto da ecocrítica é estudo da 

relação entre o humano e o não humano, ao longo de toda a história cultural humana e 

acarretando uma análise crítica do próprio termo humano” (GARRARD, 2006, p. 16, grifo 

nosso).  

E como nos afirma Flys-Junquera31(2011), a ecocrítica é por natureza, uma escola 

interdisciplinar de crítica, que se baseia fortemente nas ciências da vida e na filosofia, mas 

também nas ciências sociais. E tendo como objeto “um discurso verdadeiramente 

transformador, que nos permite analisar e criticar o mundo em que vivemos” (GARRARD, 

2006, p.16). A ecocrítica torna-se, assim, uma ferramenta que tem o intuito de responder à crise 

ambiental contemporânea, inspirada pelos movimentos ambientais. 

De acordo com Jonathan Culler (2016), a ecocrítica tem se constituído a partir da 

ruptura dos antigos padrões. Busca-se uma mudança ética, não só na literatura, mas também da 

relação do homem no que se refere à natureza, já que no cenário atual, o meio ambiente se 

encontra degradado pelos seus atos inconsequentes. Para o autor, a ecocrítica surgiu com o 

objetivo de ser “centrada na questão da terra que convoca a literatura e as sensibilidades 

literárias a pensar sobre o meio ambiente e os impactos que os seres humanos nele exercem” 

(CULLER, 2016, p. 91).  E ele ainda ressalta que a ecocrítica: 

pode explorar textos que falam da natureza, de como os diferentes grupos 
tratam a natureza de forma distinta, pode enfatizar as celebrações da 
natureza para promover a consciência ecológica, ou pode, ainda, abordar 
de modo mais direto os usos humanos da natureza ( ibidem, p. 92).  

                                                           
31 Para Flys-Junquera, que vem pesquisando nos últimos anos a  ecocrítica na Espanha, sendo, portanto, uma 
grande referência dentro do quadro europeu das pesquisas relacionadas ao estudo da mesma de maneira 
interdisciplinar, já que também trabalha com a literatura, tem uma compreensão de que a referida corrente teórica 
baseia-se na busca e na análise das representações da natureza e da relação humano-natureza encontrada nas 
expressões culturais (FLYS-JUNQUERA, 2011). 
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Desta maneira, a ecocrítica transcende o estudo da presença da natureza nos textos 

literários e aborda, também, a preocupação pelo meio ambiente, pelos problemas ecológicos, 

esse assunto mais global, com uma forte abordagem sistêmica, ou seja, “a ecocrítica expande a 

noção de mundo para incluir toda a ecosfera”32 (GLOTFELTY, 1996, p. xix, grifo nosso). A 

partir da definição dada por Glotfelty, vislumbra-se o aparecimento de uma crítica literária que 

observe de que forma a literatura poderá interferir ou contribuir com o estudo do meio 

ambiente e a sensibilização dos leitores sobre o tema. Podemos inferir que, com a crise que 

assolou o meio ambiente global, um estudo de aproximação entre a literatura da natureza e o 

meio ambiente em uma abordagem inter/transdisciplinar será de suma importância para uma 

revisão de conceitos para os problemas ambientais atuais, como o aquecimento global, as 

chuvas ácidas, a destruiçãos das florestas, a extinção das espécies, entre outros.  

Para Willian Howarth: 

Nós conhecemos a natureza através de imagens e palavras, um processo 
que torna  inescapável a questão da verdade na ciência ou da literatura e se 
encontramos a realidade através de dados ou metáforas, os dois modelos de 
análise são paralelos. A ecocrítica observa na natureza e na cultura a 
onipresença dos signos, indicadores de valor que dão forma e significado. 
A ecologia nos leva a reconhecer que a vida fala, comunicando através de 
fluxos codificados de informação que têm direção e propósito, se 
aprendemos a traduzir as mensagens com fidelidade (HOWARTH, 1996, 
p. 77).33 
 

Para Howarth a ecologia “é uma ciência fortemente ligada a uma história de expressão 

verbal” (HOWARTH, 1996, p. 71)34 e continua “a ecologia se tornou um modo narrativo 

porque a ciência natural nunca rejeitou completamente a linguagem vernacular” e “como uma 

ciência vernacular, a ecologia foi amplamente adotada por muitas disciplinas para ler, 

interpretar e narrar a história da terra” (HOWARTH, 1996, p. 74)35. E que, hoje, ao vivermos 

em uma era de crise ambiental, a ecocrítica é um nome que implica uma alfabetização mais 

ecológica do que seus defensores agora possuem.  

                                                           
32 “Ecocriticism expands the notion of “the world” to include the entire ecosphere” (Tradução literal nossa). 
33 “We know nature through images and words, a process that make the question of truth in science or literature 

inescapable, and whether we find validity through data or metaphor, the two modes of analysis are parallel. 

Ecocriticism observes in nature and culture the ubiquity of signs, indicators of value that shape form and 

meaning. Ecology leads us to recognize that life speaks, comuning through encoded streams of information that 

have direction and purpose, if we learn to translate the messages with fidelity” (Tradução nossa). 
34 “is a science strongly connected to a history of verbal expression” (Tradução nossa). 
35 “ecology became a narrative mode because natural science never fully rejected vernacular language”  
“as a vernacular science, ecology was widely adopted by many disciplines to read, interpret, and narrate land 

history” (Tradução nossa). 
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Abre-se um espaço aqui, para explicarmos que a ecocrítica tem como objeto de análise 

cultural os problemas ecológicos e não os de ecologia36. Para explicar melhor a diferença 

encontramos o seguinte em Jonh Passmore: 

Os “problemas de ecologia” são questões propriamente científicas, a serem 
resolvidas pela formulação e verificação de hipóteses em experimentos 
ecológicos, ao passo que os “problemas ecológicos“ são “aspectos de nossa 
sociedade provenientes de nossas maneiras de lidar com a natureza, dos 
quais gostaríamos de nos livrar e que não vemos como consequências 
inevitáveis do que há de bom nesta sociedade” (PASSMORE apud 
GARRARD, 2006, p.17) 
 

Garrard afirma que descrever algo como um problema ecológico “é fazer uma 

afirmação normativa sobre como gostaríamos que as coisas fossem, e, embora isso provenha 

das afirmações dos cientistas ecológicos, não é definido por eles” (GARRARD, 2006, p. 17). E 

nos ressalta que “a ecocrítica não pode dar uma grande contribuição aos debates sobre 

problemas de ecologia, mas pode ajudar a definir, a examinar e até resolver os problemas 

ecológicos nesse sentido mais amplo” (ibidem, p.18). E ele ainda enfatiza que:  

O desafio dos ecocríticos está em manter um olho no modos como a 
“natureza” é sempre culturalmente construída, em certos aspectos, e o 
outro no fato de que ela realmente existe, tanto como objeto quanto, ainda 
de que forma distante, como origem do nosso discurso (ibidem, p. 23). 
 

Dessa maneira, a ecocrítica toma como ponto nuclear a análise da representação da 

natureza e as relações de interdependência entre os seres humanos e os não-humanos conforme 

foram refletidas nas obras da cultura e da literatura, até porque uma característica que define a 

ecocrítica é precisamente a sua insistência em estabelecer as conexões, de buscar essas relações 

de interdependência entre os seres, as espécies, as teorias, as disciplinas e as leituras, e é neste 

sentido, basicamente ecológica. Ressalta-se aqui, que, humanos e não-humanos são natureza, e 

que o homem é parte integrante desta natureza; que tudo é interligado, como uma teia da vida, 

como já dizia Capra. Desta forma, concorre a nós focarmos de que forma interagimos com a 

mesma, exercendo uma postura crítica-ambiental.  

Como nos ressalta Castro (1992, p.13), “o problema ecológico não é, primordialmente, 

um problema econômico e político, mas, sim, um problema de relação do homem consigo 

mesmo, com os outros e com as coisas”, ou seja, envolve também as questões culturais, 

necessitando, assim, da contribuição das humanidades. O historiador Donald Worster (1996) 

entende que os estudiosos da literatura, juntamente com os historiadores, antropólogos e 

filósofos, não podem por si só regenerar o ambiente, mas podem contribuir para o 

                                                           
36 Ecologia é definida segundo Leonardo Boff como “um saber das relações, interconexões, interdependências e 
intercâmbios de tudo com tudo em todos os pontos e em todos os momentos” (BOFF, 1995, p. 18). 
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entendimento do impacto que os humanos exercem sobre a natureza. Acerca disto ele nos 

afirma: 

Estamos enfrentando uma crise global hoje, não por causa de como os 
ecossistemas funcionam, mas sim por causa de como nossos sistemas 
éticos funcionam. Ultrapassar a crise exige compreender o nosso impacto 
sobre a natureza da forma mais precisa possível, mas, ainda mais, é 
necessário compreender esses sistemas éticos e usar essa compreensão para 
reformá-los. Os historiadores, junto com estudiosos literários, antropólogos 
e filósofos, não podem fazer a reforma, é claro, mas podem ajudar no 
entendimento37 (WORSTER apud GLOTFELTY, 1996, p. xxi). 
 

Em todo o mundo, os problemas ambientais ameaçam a vida das espécies, inclusive a 

humana. Para Patrick Murphy (2011), a ecocrítica, ao menos em parte, proporciona uma 

maneira construtiva de conectar a natureza e a literatura com o intuito de criticar o que destrói e 

o que não é ético por uma parte e celebrar e promover a construção, a ética meio ambiental e a 

ecológica, por outra. Nesse campo, forçosamente interdisciplinar, centenas de críticos, nos dias 

atuais, trabalham fielmente a uma premissa ecológica, de que tudo está interconectado. Desta 

forma, através dos estudos literários, a ecocrítica tem como missão nos aproximar da natureza e 

nos ensinar como melhorar a nossa relação com o meio ambiente. Essa missão exige um 

compromisso com a ética pessoal. A Ecocrítica, então, torna-se um desafio para o discurso da 

crítica pós-moderna, bem como para os sistemas críticos do passado. A referida corrente crítica 

nos oferece um amplo olhar para a vida e para o nosso lugar na natureza. 

Para concluir, o professor britânico Greg Garrard nos orienta que os problemas 

ambientais atuais necessitam de uma análise cultural e científica, pois é o resultado da interação 

entre o conhecimento ecológico da natureza e sua inflexão cultural, implicando em estudos 

interdisciplinares que recorram às teorias literárias e culturais, à filosofia, à sociologia, à 

psicologia e à história ambiental, bem como à ecologia, e que a ecocrítica possibilite uma 

análise crítica dos tropos que entram em pauta nas discussões ambientalistas, podendo com isso 

prever quais deles darão resultados a um determinado público, em um determinado momento. 

Acerca disto, Garrard avalia que:  

grande parte da ecocrítica tem presumido que sua tarefa é superar o 
antropocentrismo, assim como o feminismo procura superar o 
androcentrismo. Pretende-se  que o argumento metafísico favorável ao 
biocentrismo sustente as afirmações morais sobre o valor intrínseco do 
mundo natural, o que, por sua vez afetará nossas atitudes e nossos 
comportamento para com a natureza (GARRARD, 2006, p. 246). 

                                                           
37 “we are facing a global crisis today, not because of how ecosystems fuction but rather because of how our 

ethical systems fuction. Getting through the crisis requires understanding our impact on nature as precisely as 

possible, but even more, it requires understanding those ethical systems and using that understanding to reform 

them. Historians, along with literary scholars, anthropologists, and philosophers, cannot do the reforming, of 

course, but they can help with the understanding” (Tradução literal nossa). 
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Corroborando com Garrard, encontramos em Jonathan Bate (2000), que o ecocrítico 

“não tem escolha senão falar em nome do Outro. O projeto ecocrítico sempre envolve falar 

pelo sujeito em vez de falar como sujeito: um crítico pode falar como mulher ou como pessoa 

de cor, mas não pode falar como uma árvore”38 (BATE, 2000, p.72).  

 

1.5. As teorias filosóficas que fundamentam a ecocrítica 

A ecocrítica é baseada em grande parte nas diferentes teorias filosóficas e nos 

movimentos sociais que se ocupam da relação dos humanos com o seu entorno (ética 

ambiental, ecosofia, ecofeminismo, ecologia profunda, justiça ambiental etc). Assim, salienta-

se que o objetivo maior da ecocrítica é superar o antroponcentrismo ou como nos diria 

Leonardo Boff, o androcentrismo, ou seja, é mostrar ao homem que ele é mais um elemento da 

natureza, que faz parte dela, e não superior a mesma, em uma integração ecocêntrica. Ainda de 

acordo com Boff, essa integração ecocêntrica depende da superação do atual paradigma das 

ciências “e seus famosos dualismos como a divisão do mundo entre material e espiritual, a 

separação entre a natureza e a cultura, entre ser humano e o mundo, razão e emoção, feminino e 

masculino” (BOFF, 1995, p. 29).  

Acerca das teorias filosóficas, Greg Garrard (2006), nos apresenta em sua obra 

ecofilosofias distintas como o Cornucopianismo, o Ambientalismo, a Ecologia Profunda, o 

Ecofeminismo, o Ecomarxismo e a Ecofilosofia Heideggeriana, e nos afirma que as referidas 

ecofilosofias entendem a crise ambiental cada uma a sua maneira, e que as mesmas enfatizam 

os aspectos que são passíveis de solução nos termos que a crise ambiental fornece, ou ameaçam 

valores que a referida crise julga os mais preciosos, com isso sugerindo uma gama de 

possibilidades políticas, e, dessa forma, firmando-se cada uma delas a uma abordagem 

ecocrítica distinta “com afinidades e aversões literárias ou culturais específicas” (GARRARD, 

2006, p. 32). 

Não se pode esquecer também que natureza e cultura não se opõem, mas tensionam-se, 

consolidadas nesta integração. No ensaio sobre “Os mecanismos da criação original”, 

Emmanuel Carneiro Leão explica esse sentido tensional que sustenta qualquer criação:  

a obra se planta no solo da natureza, donde recebe a solidez de seu vigor. 
Pois assim plantada, a obra resiste às diferenças dos seres e, resistindo, lhes 
revela a força de identidade. É então que a árvore, a pedra, o animal, o 
homem advêm a si mesmos e evidenciam a estrutura própria de suas 
fisionomias. Este advir é na dinâmica de sua revelação o vigor da natureza. 

                                                           
38 “has no choice but to speak on behalf of the Other. The ecocritical project always involves speaking for its 

subject rather than speaking as its subject: a critic may speak as a woman or as a person of colour, but cannot 

speak as a tree” (Tradução literal nossa). 
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Dentro dos limites da obra a natureza rompe as restrições de todos os seus 
sentidos para assumir aquele vigor de identidade em que se recolhe tudo 
que se impõe por si mesmo. Nas obras, portanto, ao mesmo tempo em que 
se ex-põe uma cultura, se com-põe o vigor da natureza. É na tensão de 
cultura e natureza, erigida em obra, que os seres proclamam a origem e a 
força de suas diferentes possibilidades (LEÃO, 1977, p. 189-90). 

 
Assim, considerando que a poesia é um produto da cultura, enquanto que a ecologia39 é 

uma ciência que descreve a natureza, pode parecer estranho aqui reunir os dois campos, já que 

aparentemente há certa hostilidade entre cultura e natureza, mas como já foi dito anteriormente, 

elas nao se opõem, mas sim, tensionam-se e é nessa tensão “que os seres proclamam a origem e 

a força de suas diferentes possibilidades”, e nessas diferentes possibilidades, podemos dizer, 

assim, que entre literatura (poesia) e natureza (ecologia), há e sempre existiu uma relação de 

intimidade entre ambas. Nesse sentido, podemos pensar em conjunto com as ponderações 

apresentadas pelo pensador contemporâneo Felix Guattari, em sua obra “As três ecologias”:  
Mais do que nunca a natureza não pode ser separada da cultura e 
precisamos aprender a pensar “transversalmente” as interações entre 
ecossistemas, mecanosfera, e Universos de referência sociais e individuais. 
[Pois], não somente as espécies desaparecem, mas também as palavras, as 
frases, os gestos de solidariedade humana (GUATTARI, 1991, p. 25-27). 
 

Como nos ressalta Glotfelty (1996), uma crítica de orientação ecológica é uma empresa 

que vale a pena principalmente porque dirige nossa atenção para temas sobre os quais devemos 

refletir. Despertar a consciência é a tarefa mais importante já que, como podemos resolver os 

problemas ambientais se não começarmos a pensar neles? Não há dúvida de que o 

desenvolvimento industrial, científico e tecnológico tem revolucionado os modos de vida de 

nossa sociedade e que isto tem causado consequências no meio natural, na maioria das vezes 

desastrosas. Em consequência disto, é perceptível o crescimento do interesse social pelos 

estudos ecológicos, pois estes podem oferecer alternativas ao modelo de progresso, explicações 

a muitos dos fenômenos aos que estamos assistindo hoje, e tem uma importante capacidade de 

conscientizar os cidadãos na busca de soluções. Fenômenos como o desflorestamento, que traz 

como consequência a desertificação, o desaparecimento de espécies animais ou a contaminação 

das águas são alguns exemplos dos excessos da urbanização. 

Vamos considerar nesse trabalho que a ecocrítica incorpora um enfoque enriquecedor 

na leitura dos poemas do poeta Manoel de Barros, já que iremos analisar a relação do escritor, 

                                                           

39
 Segundo Odum (1988, p.1), a palavra ecologia deriva-se do grego oikos, que significa casa ou hábitat, enquanto 

que logos significa estudo. O referido ecólogo definiu em sentido literal que a Ecologia é “[...] o estudo do lugar 
onde se vive, com ênfase sobre a totalidade ou padrão de relações entre os organismos e o seu ambiente. Já 
Ricklefs (1996, p. 1), a definiu assim: “Ecologia é a ciência através da qual estudamos como os organismos 
(animais, plantas e microorganismos) interagem dentro do e no mundo natural”. 
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de seus personagens e suas metáforas com o meio ambiente. A ecocrítica, também, tem um 

interessante ingrediente de conscientização e formação social que, sem dúvida, devemos 

valorizar nesse ínicio de século.  

Ressaltando que a ecocrítica, enquanto campo de investigação, ainda não esteja 

solidamente conhecida no Brasil, podendo a mesma ser considerada nova. A título de ilustração 

para a presente tese, selecionamos seis trabalhos no banco de teses e dissertações da CAPES: 

quatro Dissertações (ALMEIDA, 2008; NASCIMENTO, 2012; TAMBOSI, 2017; MARINO, 

2018); uma Tese: (ALMEIDA, 2014) e um Trabalho de conclusão de curso (PEREIRA, 2014). 

Foi válido o esforço em buscar outras referências em alguns lugares, principalmente nos 

Estados Unidos e na Europa, como o Reino Unido e Espanha, lugares estes, que nos deparamos 

com grandes estudiosos da Ecocrítica e valeremos-nos de alguns para a presente investigação, 

como exemplo, o professor britânico Greg Garrard, que já foi presidente da ASLE no Reino 

Unido e hoje é professor no Canadá, com a sua obra “Ecocrítica“, Cherryl Glotfelty e sua obra 

canônica, a professora espanhola Carmen Flys-Junquera, entre outros. Em se tratando de Brasil, 

encontramos os seguintes pesquisadores, pioneiros no assunto: Roland Walter (UFPE), 

Ermelinda Ferreira (UFPE), Zélia Bora (UFPB), que hoje é a presidenta da ASLE brasileira, 

Angélica Soares (UFRJ), que foi a pioneira nos estudos ecofeministas e sem deixar de citar que 

a dissertação de Almeida (2008), foi a pioneira nos estudos ecocríticos no Brasil.  

 

1.6. O papel da poesia e a importância do poeta em uma época de destruição ecológica  

Até que ponto pode a literatura, as artes e as humanidades contribuir de forma efetiva na 

mitigação da crise ambiental? Aqui, não entraremos em uma discussão teórica do papel da 

literatura no seu geral, mas sim, em sua aplicabilidade, especificamente no que tange à questão 

ecológica, embora seja bem conhecido o papel desempenhado pelas artes em outros 

movimentos sociais. Como bem ressaltou Glen A. Love em seu ensaio Revaluing Nature: 

Toward an Ecological Criticism (1996) “A função mais importante da literatura hoje é 

redirecionar a consciência humana para uma consideração plena de seu lugar em um mundo 

natural ameaçado”40 (LOVE, 1996, p. 237). Conforme exposto na introdução, a arte como 

mimese (imitação) do real, nos aproxima do mesmo, ou seja, é um “possível” reflexo das crises 

de cada época em suas diferentes dimensões, e, desta forma, a literatura reverbera os problemas 

do mundo contemporâneo, a expressão da palavra escrita de todo o saber humano. No que se 

refere à literatura, encontramos em Tzvetan Todorov: 

                                                           
40

 “The most important function of literature today is to redirect human consciousness to a full consideration of its 

place in a threatened natural world” (Tradução literal nossa). 
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A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 
deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que 
nos cercam, nos fazem compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. 
Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de estudos para com a alma; 
porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, nos 
transformar a cada um de nós a partir de dentro (TODOROV, 2010, p.76). 

 
Assim, a literatura sempre foi uma representação, seja da vida ou das atitudes culturais 

de um povo. Para Ruth Silviano Brandão em seu artigo “A vida escrita: os impasses do 

escrever”, a literatura é: 
morada da escrita e do sujeito, sempre foi o lugar privilegiado para acolher 
a subjetividade em suas manifestações nem sempre de acordo com o senso 
comum, nem sempre de acordo com as representações sociais, previsíveis e 
garantidoras de uma estabilidade social ou pessoal. Como tal, é um espaço 
de encenação possível do impossível desejo nunca capturável, deslizante, 
metonímico, cena da escrita, num não-sabido processo poético que diz do 
sujeito que escreve, para quem sua escrita é encontro marcado com os seus 
terrores, encontro faltoso com o real ou ponto de ancoragem para seu 
desamparo (BRANDÃO, 2001, p. 170). 

 
Para o filósofo francês Gaston Bachelard, a arte é “uma reduplicação da vida, uma 

espécie de emulação nas surpresas que excitam a nossa consciência e a impedem de cair no 

sono” (BACHELARD, 2008, p. 17).   

Para Jonathan Bate (2000), a arte é uma tentativa de recuperar a mesma coisa que foi 

destruída para que a arte possa ser feita. Assim, a poesia coloca-nos atentos à linguagem do 

oikos, da habitação na terra, que contém, o significado mais verdadeiro da ecologia, o abrigo 

pelo qual se constroem desempenhos que garantam a cada ser o seu valor. Diante do exposto, 

podemos dizer que a ecocrítica, com o seu discurso crítico, e com uma reflexão mais cultural, 

tem por meta, posicionar o ser humano à sua responsabilidade diante dos problemas ambientais 

atuais e conscientizá-lo dos seus atos, reconduzindo-o a ser parte integrante da natureza, 

habitando a mesma, sendo percebido como ‘ser no mundo’, como nos diria Heidegger.  

Continuando acerca da importância da arte na atual era de destruição ecológica, 

encontramos o seguinte em Ernest Fischer: 

A arte pode elevar o homem de um estado de fragmentação a um estado de 
ser íntegro, total. A arte capacita o homem para compreender a realidade e 
o ajuda não só a suportá-la como a transformá-la, aumentando-lhe a 
determinação de torná-lo mais humano e mais hospitaleiro para a 
humanidade (FISCHER, 1983, p. 57). 

 
Corroborando com a citação supracitada de Fischer, podemos afirmar que essa 

fragmentação em que se encontra o homem contemporâneo é o resultado dos seus atos 

inconsequentes no que tange à natureza. E, a arte, que tem como cerne da questão aqui a 
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poesia, terá a função social de uma possível harmonização entre o homem e o mundo natural, já 

que ela por si só é  “uma realidade social” (FISCHER, 1983, p. 83). Para Fischer, o poeta é um 

descobridor de experiências, e, através do mesmo, o leitor aprenderá a reconhecê-las como dele 

também e assim, poderá assimilá-las. Ainda segundo o autor, ele descreve o poema como “um 

veículo para expressar um pensamento ou uma emoção de maneira mais elegante e digna de 

admiração” (FISCHER, 1983, p. 192-93). Podemos dizer, então, que os poetas nos ajudam a 

indagar, a questionar e a pensar. No que tange o poeta, encontramos em Octave Mannoni o 

seguinte: 

O mundo em que entra o poeta, ao sair dos seus devaneios, é 
evidentemente o da palavra, ou da linguagem, e é aí que se devera chegar 
para se compreender do que se trata. Mas o poeta apresenta-se, em 
primeiro lugar, como um “artista”, que produz uma obra de arte, à maneira, 
em parte, daqueles que utilizam outros meios, que não a linguagem, para 
suas criações; e é possível empreender o seu estudo, inicialmente, por esse 
caminho (MANNONI, 1992, p. 30). 
 

E acerca da importância dos poetas, estes escritores criativos, encontramos em Sigmund 

Freud uma extraordinária deferência aos mesmos: 

...e os escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve 
ser levado em alta conta, pois costumam conhecer toda uma vasta gama de 
coisas entre o céu e a terra com as quais a nossa sabedoria acadêmica ainda 
nem sonhou. Estão bem adiante de nós, gente comum, na ciência da alma, 
já que se nutrem em fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência” 
(FREUD, 1996, p. 20). 
 

 Através da linguagem, os poetas tomam a natureza como texto, e, através da poesia, a 

escrevem, a reivindicam, a protegem, dão-lhe voz, e, em alguns casos, mesmo que 

modestamente, contribuem com a tomada de consciência no que se refere à sua degradação. 

Assim, podemos afirmar que a poesia é aquela fina partícula dentro de nós, que expande, refina 

e eleva todo o nosso ser. Desta forma, podemos afirmar que os poemas do Manoel de Barros é 

uma realidade social, e que o poeta é um descobridor de experiências que poderá fazer com que 

o leitor mude o seu pensamento e assimile novas formas de lidar com a natureza, pois o mesmo 

tem “amor por seres desimportantes tanto como pelas coisas desimportantes” (BARROS, 2010, 

p. 399), e também porque o poeta “perante sua própria obra, só pode converter-se em seu leitor, 

mais ou menos clarividente, mais ou menos perplexo (MANNONI, 1992, p. 45) e já que a 

poesia pode ser considerada um “armazém” da linguagem. Como nos ressalta Dufrenne “A 

poesia reconduz a linguagem [...] no seu estado primitivo, devolvendo-lhe o frescor e força 

originais, pois a reconduz à natureza” (DUFRENNE, 1969, p. 53).  
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No que se refere à importância da literatura, acerca dos valores que a sociedade 

recomenda, encontramos em Antônio Candido o seguinte: 

Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, 
estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação 
dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia e 
combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os 
problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a 
literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a que nasce dos 
movimentos de negação do estado de coisas predominante (CANDIDO, 
2011, p. 175). 
 

Uma das perspectivas teóricas acerca da literatura, é que a mesma coloca como questão 

nuclear as relações com a natureza, já que possuem (literatura e natureza) uma antiquíssima 

relação de proximidade, nesse caso aqui, a relação com a natureza nos poemas. No que se 

refere a arte e a natureza, Bate nos ressalta: 

natureza não é apenas uma imagem de beleza, é também um objeto que é 
trabalhado e mercantilizado, mas a beleza da natureza oferece-nos uma 
promessa de liberdade, paz e pertença. Ao se retirar para o seu próprio 
reino e, assim, obliterar as cicatrizes da mercantilização, a arte tem a 
capacidade de resgatar essa promessa. Quando nos contratamos para 
responder com simpatia a uma obra de arte, seguimos a mesma lógica de 
quando nos deixamos ir e inalar o ar fresco do parque ou do país. Mesmo 
que seja um grito contra a mercantilização e instrumentalização que 
caracterizam a modernidade, a teorização da arte e da natureza é um ato 
forte e necessário (BATE, 2000, p. 122).41 
 

Na atualidade, o homem insiste em enxergar a natureza como algo externo a ele e essa 

superioridade humana, acaba por inferiorizar os outros seres, dificultando, assim, que a 

Natureza venha a ser compreendida de forma integrada. Ainda não houve uma completa 

tomada de consciência pelo ser humano de que o mesmo faz parte da natureza e que uma vez 

degradada, ele também sofrerá as consequências pelos seus atos. No que se refere à tomada de 

consciência ecológica, que vem a ser uma das imprescindíveis discussões nos dias atuais, a 

mesma surge a partir do momento que o homem venha a ter a percepção de que os recursos 

naturais são finitos e que a destruição da natureza é a consequência da sua ação capitalista e 

globalizada. Acerca dessa tomada de consciência, González (2010, p. 98) vem nos explicar 

como sendo “o surgimento da  consciência ecológica como o sinal mais característico dos 

                                                           
41 “nature is not just an image of beauty, it is also an object that is worked over and commodified, but the beauty 

of nature nevertheless offers us a promise of freedom, peace and belonging. By withdrawing into its own realm 

and thus obliterating the scars of commodification, art has the capacity to redeem that promise. When we contract 

ourselves to respond sympathetically to an artwork, we are following the same logic as when we let ourselves go 

and inhale the fresh air of the park or the country. Even as it is a cry against the commodification and 

instrumentalization that characterize modernity, contemplation of the beauty of art and nature is a strong and 

necessary deed (Tradução literal nossa). 
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novos tempos: a grande novidade histórica deste final de século – afirma – é o surgimento da 

consciência ecológica”42. 

Esse ato forte e necessário da arte em prol da natureza pode vir através do texto lírico, 

que está presente em vários espaços da sociedade e vem conquistando o interesse de outros 

públicos, como o de estudiosos e pesquisadores, e a problemática ambiental, grande tema da 

chamada pós-modernidade, está sendo muito abordada por muitos deles: 

Nos últimos anos, as questões ambientais têm adquirido uma grande 
importância em nossa sociedade. Com as mudanças que o mundo vem 
sofrendo, a partir da crise da modernidade, acentuaram-se os números de 
estudos na busca de soluções para os problemas sociais, ambientais, 
políticos e econômicos que se está passando. Assim, começam a surgir 
novos paradigmas que visam uma direção mais sistêmica e complexa de 
sociedade (VIEIRA, 2008, p. 1). 

 
Há o surgimento, assim, de discursos no que se referem à proteção da natureza tanto nos 

meios culturais, quanto nos meios de comunicação. Discursos estes contra a poluição, o 

desmatamento, o efeito estufa, a biodiversidade, entre outros. A respeito disto, a literatura e 

diversas mostras culturais não estão ausentes no que tangem a sua abordagem ativista 

ambiental.  

Para Jonathan Bate (1991), a poesia não é para ser encontrada apenas na linguagem, 

mas também na natureza, ela não é somente um significado de expressão verbal, mas também 

de comunicação emocional entre o ser humano e o mundo natural. E assim, nos ressalta que “o 

mundo do poema, portanto, se assemelha a um ecossistema bem regulado”43 (BATE, 2000, p. 

106). Assim, como nos disse Décio Pignatari (1981) “fazer poesia é transformar o símbolo 

(palavra) em ícone (figura)” (PIGNATARI, 1981, p.14). A poesia, então, tem o poder de 

transcender a linguagem, e, nessa transcendência, “transforma-a e é transformada por ela” 

(ZUMTHOR, 2000, p. 139). É o que Bate (2000) nos ressalta quando diz que as intensificações 

rítmicas, sintáticas e linguísticas dão uma força peculiar à poética e que a mesma seja a forma 

mais direta do retorno da linguagem ao oikos, porque a métrica é uma calma e persistente 

música, um ciclo recorrente, um batimento cardíaco, enfim é uma resposta aos ritmos da 

própria natureza, um eco da canção da própria terra. 

A poesia, como expressão individual e subjetiva, traduz uma experiência humana. 

Investigadores como Jonh Felstiner acreditam que a poesia pode iluminar a consciência dos 

leitores. Em sua obra Can Poetry save the Earth? (2009),  Felstiner afirma que: “os poemas nos 

                                                           
42 “la aparición de la consciencia ecológica como el signo más característico de los nuevos tempos: la gran 

novedad histórica de este fin de siglo – afirma – es la aparición de la consciencia ecológica” (Tradução literal 
nossa). 
43 “the world of the poem thus comes to resemble a well-regulated ecosystem” (Tradução literal nossa). 
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fazem parar, olhar e escutar o suficiente para a imaginação agir, conectando, comprometendo-

nos com o único mundo que temos” (FELSTINER, 2009, p. 13)44, e, para a sua pergunta, nome 

da sua obra, o mesmo encontra a resposta citando o historiador ambiental Willian Cronon “Para 

proteger a natureza que está ao nosso redor, devemos pensar muito sobre a natureza que 

carregamos dentro das nossas cabeças, seja selvagem, rural ou urbana. Poemas fazem melhor 

em amarrar a natureza para o que está em nossas cabeças”45 (FELSTINER, 2009, p. 6). Ou 

seja, podemos ver, através dos poemas, de que maneira os mesmos dão conta da relação entre o 

homem e o mundo natural.  

Willian Rueckert, em seu ensaio “Literature and Ecology: An Experiment in 

ecocriticism”, aplica o conhecimento científico à poesia. Rueckert tenta ilustrar como um 

poema pode ser visto como energia armazenada que é liberada a cada leitura. Segundo o 

mesmo, essa energia é claramente renovável, derivada de duas fontes geradoras: a linguagem e 

a imaginação. Afinal, “poemas fazem parte dos caminhos energéticos que sustentam a vida”46 

(RUECKERT, 1996, p.108). Podemos assim dizer que, a poesia talvez por causa da sua 

intensidade rítmica, pode ser considerada um sistema muito eficiente para reciclar os 

pensamentos e sentimentos mais nobres de uma comunidade. A cada vez que lemos ou 

declamamos um poema, estamos reciclando a sua energia e a devolvendo ao nosso meio 

cultural.  

Assim, como um discurso mediação entre meio ambiente e literatura, a ecocrítica, essa 

corrente teórica recém surgida não apenas interpreta a natureza mas ao mesmo tempo 

intersecciona o filosófico e o literário e será a ponte da nossa investigação entre a filosofia, a 

literatura e a natureza na poesia de Manoel de Barros, expondo, desta forma, como  a natureza 

pode transcender os seus limites e fronteiras e como o homem pode, através da topofillia de 

Bachelard, ter uma íntima relação com o seu meio, a natureza, já que o filósofo francês nos 

afirma que o individuo é a “soma de suas impressões singulares” (BACHELARD, 2002), pois, 

é a partir das suas impressões, que o homem consegue revelar seus sentimentos e olhar para o 

mundo através dos elementos naturais. 

Assim, tendo a ecocrítica como uma ferramenta de análise, será posssível a investigação 

da obra poética do Manoel de Barros, sob a ótica ecológica-ambiental, no qual é priorizada uma 

sensibilização ecológica. Ressaltando que a referida corrente crítica faz comunicação com a 
                                                           
44 “Poems make us stop, look, and listen long enough for imagination to act, connecting, committing ourselves to 

the only world we’ve got” (Tradução literal nossa). 
45 “To protect the nature that is all around us, we must think long and hard about the nature we carry inside our 

heads, whether wild, rural, or urban. Poems do best at tying nature to what’s in our heads” (Tradução literal 
nossa). 
46 “Poems are part of the energy pathways which sustain life” (Tradução literal nossa). 
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ecologia pós-moderna, ou seja, “a ecocrítica singulariza-se, entre as teorias literárias e culturais 

contemporâneas, por sua estreita relação com a ciência da ecologia” (GARRARD, 2006, p. 16). 

Portanto, confluir na literatura, a poesia e a ecologia, entendendo a ecologia como o lar 

da linguagem, como energia de criação poética, estabelece-se assim, de forma imprescídivel, a 

continuação e aprofundamento do que Rueckert, em 1978, chamou de ecocrítica. A poética 

manoelina nos faz repensar enquanto seres ecológicos, ou seja, restabelece o nosso modo 

ecológico de ser, de transpor os empecilhos e de respeitar as diferenças, no que tange à 

proteção da natureza.  

Na meditação acerca da palavra poética, podemos concordar o que disse Martin 

Heidegger, ao afirmar que “a linguagem é a casa do ser” e o filósofo alemão ainda pontua que a 

essência dos seres, sua autonomia e sua resistência a nossos propósitos são desvelados por uma 

linguagem similarmente resistente, pela linguagem poética (falaremos melhor acerca de 

Heidegger, no capítulo 2, sobre o habitar/morar). 

 

1.7. A Ecopoética – A poesia ecológica de Jonathan Bate 

Como exposto na introdução, Jonathan Bate, em sua obra The Song of the Earth (2000), 

criou e definiu o termo ecopoética, termo este, muito útil para a produção literária 

contemporânea e análise crítica, visando um novo tipo de poética com uma inflexão ecológica. 

Para o autor, em uma era de destruição ecológica iminente, a disciplina emergente da 

ecopoética está empenhada em uma revisão vital da tarefa fundamental da poesia, e, segundo o 

mesmo, contrariando a maioria dos ecologistas, a poesia tem um papel fundamental na salvação 

do planeta Terra, como ele mesmo declara em poucas palavras no prefácio de The Song of the 

Earth “Este é um livro sobre por que a poesia continua a importar quando entramos em um 

novo milênio que será governado pela tecnologia. É um livro sobre a alienação do homem 

ocidental moderno pela natureza. É sobre a capacidade do escritor de nos restaurar para a terra 

que é nosso lar”47 (BATE, 2000, p. ix).  

Como o mesmo ressalta: “a ladainha de catástrofes presentes e iminentes é muito 

familiar”48 (BATE, 2000, p. 24). Na atualidade, acredita-se que a maioria da população global 

esteja ciente dos problemas ecológicos e o destino iminente do ecossistema planetário pelos 

riscos ambientais em consequência da ação antrópica. Acerca dissto, Bate nos pontua de forma 

resumida, as ameaças ambientais globais atuais:  

                                                           
47 “This is a book about why poetry continues to matter as we enter a new millennium that is ruled by technology. 

It is a book about modern western man’s alienation from nature. It is about the capacity of the writer to restore us 

to the earth which is our home” (Tradução literal nossa). 
48 “the litany of present and impending catastrophes is all too familiar” (Tradução literal nossa). 
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O dióxido de carbono produzido pela queima de combustíveis fósseis 
aprisiona o calor do Sol, fazendo com que o planeta se torne mais quente. 
As geleiras e o permafrost49 estão derretendo, os níveis do mar subindo, os 
padrões de chuva mudando, os ventos ficando mais fortes. Enquanto isso, 
os oceanos são sobreexplorados, os desertos estão se espalhando, as 
florestas encolhendo, a água doce se tornando mais escassa. A diversidade 
de espécies no planeta está diminuindo50 (BATE, 2000, p. 24). 
 

No atual cenário em que se encontra o meio ambiente, talvez o imprescíndivel  não seja 

uma solução tecnólogica rápida, mas sim, uma mudança na consciência humana. Para Bate “o 

negócio da literatura é trabalhar sobre a consciência”51 (ibidem, p. 23). Podemos dizer assim, 

que a sua obra tem como proposta explorar o que a literatura, neste caso, a poesia, representa e 

o poder que a mesma tem de transformar a consciência humana. Corroborando com Bate, 

encontramos em Flys-Junquera, a noção de que a literatura pode fazer muito mais do que 

apenas apoiar os movimentos ambientais: “a literatura pode atingir e afetar os leitores”52 

(FLYS-JUNQUERA, 2011, p. 60).  

A ecocrítica, vem dessa forma, tornar-se mais do que um modo marginal de análise 

literária pelo fato de a natureza está além de um mero cenário espacial na literatura. O autor de 

Song of the Earth, faz uma analogia entre poema e a seleção natural de Darwin. Ele começa 

explicando que a poesia é um produto da cultura e que a ecologia é uma ciência que descreve a 

natureza, e que poderia parecer perverso a união dos dois campos, mas que sabíamos que 

sempre houvera uma relação de intimidade entre ambas, bem como uma aparente hostilidade 

entre cultura e natureza. Bate, assim, nos faz refletir que:  

Por que não, então, dobrar o princípio das seleções naturais de volta ao 
reino da cultura? podemos então perguntar: dado como coisas frágeis, 
esquivas e impraticáveis que são poemas, não é de surpreender que eles 
sobrevivam? Poderiam esses poemas que sobrevivem fazê-lo porque, como 
espécies naturalmente selecionadas dentro de ecossistemas em evolução, 
realizam com sucesso o trabalho necessário dentro de nossa ecologia 
distintivamente humana?53 (BATE, 2000, p. 245-46). 
 

Para Bate (2000), a poesia, talvez por causa de sua intensidade rítmica e mnemônica 

seja um sistema especialmente eficiente para reciclar os pensamentos e sentimentos mais ricos 
                                                           
49 Sem tradução para o português. Em tradução literal seria uma espessa camada subsuperficial de solo que 
permanece congelada ao longo do ano, ocorrendo principalmente em regiões polares. 
50 “Carbon dioxide produced by the burning of fossil fuels is trapping the heat of the sun, causing the planet to 

become warmer. Glaciers and permafrost are melting, sea levels rising, rainfall patterns changing, winds growing 

stronger. Meanwhile, the oceans are overfished, deserts are spreading, forests shrinking, fresh water becoming 

scarcer. The diversity of species upon the planet is diminishing” (Tradução literal nossa). 
51 “The business of literature is to work upon consciousness” (Tradução literal nossa). 
52 “Literature can reach and effect readers” (Tradução literal nossa). 
53 “Why not, then, fold the principle of natural selection back into the realm of culture? We may then ask: Given 

what fragile, elusive and impractical things poems are, is it not surprising that they survive at all? Might those 

poems that survive do so because, like naturally selected species within evolving ecosystems, they successfully 

perform necessary work within our distinctively human ecology?” (Tradução literal nossa). 
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de uma comunidade. Acerca disto, ele nos explica: “Toda vez que lemos ou discutimos um 

poema, estamos reciclando sua energia de volta ao nosso ambiente cultural. É assim que o 

processo de sobrevivência e modificação funciona no reino da arte”54 (Idem, ibidem, p. 247). E 

ainda continua que “a obra de arte pode ser ela própria um estado de natureza imaginário, 

ecossistemas ideais imaginários, e ao lê-los, ao habitá-los, podemos começar a imaginar como 

seria viver de maneira diferente sobre a terra”55 (Idem, ibidem, p. 250-51). 

E o autor nos explica que a ecopoética pergunta em que aspecto pode um poema ser a 

criação (poiesis) de um “ lugar onde se habita – o prefixo ‘eco’ é derivado de oikos, o lar ou 

lugar de habitar”56 (BATE, 2000, p.75), e afirma que o seu livro é um experimento em 

ecopoética: “O experimento é este: Para ver o que acontece quando nós miramos os poemas 

como parques imaginários em que nós podemos respirar um ar que não é tóxico e nos 

acomodamos para um modo de habitar que não está alienado”57 (BATE, 2000, p. 64). Para o 

professor inglês, Ecopoesia “não é uma descrição de habitar com a Terra, nem um pensamento 

desvinculado sobre, mas uma experiência disto”58 (Idem, ibidem, p. 42). Em sua obra, Bate 

argumenta que o tema da pastoral, já que aponta a questão da íntima relação entre o homem e a 

natureza, “é, de fato, o único tema poético, que é a própria poesia”59 (BATE, 2000, p. 75). E o 

mesmo se dedica em dois capítulos a analisar a função da poesia e a importância do poeta. Para 

o autor “O modo do poeta de articular a relação entre o tipo humano e o ambiente, pessoa e 

lugar, é peculiar porque é experimental, não descritivo” (ibidem, p. 266).  

Por poética, Bate quer dizer  poiesis, a forma pela qual pode ser, pintar como escrita. E 

continua a explicar que a poesia não será necessariamente sinônimo de verso: “a poesia da 

habitação não é inerentemente dependente da forma métrica. No entanto, as intensificações 

rítmicas, sintáticas e linguísticas que são características da escrita de versos frequentemente dão 

uma força peculiar à poética: pode ser que a poiesis no sentido de fazer versos seja o caminho 

mais direto de retorno da linguagem ao oikos, o lugar de habitação, porque o metro em si – uma 

calma mas persistente música, um ciclo recorrente, um batimento cardíaco - é uma resposta aos 

                                                           
54 “Every time we read or discuss a poem, we are recycling its energy back into our cultural environment. That is 

how the process of survival and modification functions in the realm of art” (Tradução literal nossa). 
55 “work of art can themselves be imaginary state of nature, imaginary ideal ecosystems, and by reading them, by 
inhabiting them, we can start to imagine what it might be like to live differently upon the earth” (Tradução literal 
nossa). 
56 “dwelling-place – the prefix eco- is derived from Greek oikos, the home or place of dwelling” (Tradução literal 
nossa). 
57 “The experiment is this: to see what happens when we regard poems as imaginary parks in which we may 

breathe an air that is not toxic and accommodate ourselves to a mode of dwelling that is not alienated” (Tradução 
literal nossa). 
58 “is not a description of dwelling with the earth, not a disengaged thinking about it, but na experiencing of it” 

(Tradução literal nossa). 
59 “is, in fact, the only poetic theme, that it is poetry itself” (Tradução literal nossa). 
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ritmos da própria natureza, um eco da canção da própria terra”60 ( ibidem, p. 75,76). Podemos 

assim, citar o filósofo francês Maurice Merlau-Ponty acerca da experiência do “olhar” para 

uma pintura “Quando vejo o verde brilhante de um  vaso de Cézanne, ele não me faz pensar na 

cerâmica, ele a apresenta a mim” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 442).  

Para Bate, a ecocrítica tem uma contribuição para fazer política verde, como a leitura 

pós-colonial e feminista contribuem para a política de raça e gênero, mas sua verdadeira 

importância pode ser mais fenomenológica do que política, mas ele ressalta que a ecopoesia 

não é a mesma coisa de uma escrita verde: “um manifesto pela correção ecológica não será 

poética porque sua linguagem está fadada a ser instrumental, a abordar questões de fazer em 

vez de ‘apresentar’ a experiência de habitar”61 (BATE, 2000, p. 42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 “the poeming of the dwelling is not inherently dependent on metrical form. However, the rhythmic, syntactic and 

linguistic intensications that are characteristic of verse-writing frequently give a peculiar force to the poeisis: it 

could be that poiesis in the sense of verse-making is language's most direct path of return to the oikos, the place of 

dwelling, because metre itself - a quiet but persistent music, a recurring cycle, a heartbeat - is an answering to 

nature's own rhythms, an echoing of the song of the earth itself” (Tradução literal nossa). 
61 “a manifesto for ecological correctness will not be poetic because its language is bound to be instrumental, to 

address questions of doing rather than to ‘present’ the experience of dwelling” (Tradução literal nossa). 
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2. A NATUREZA EM UM DIÁLOGO MULTIDISCIPLINAR. 
 
2.1. Uma abordagem filosófico-poética da natureza 
 

 Com cada área possuindo o seu próprio entendimento acerca do que venha a ser a 

natureza ou do que ela possa representar, como interpretá-la a partir de um viés 

interdisciplinar? Como os discursos utilizados darão conta desta natureza? Por que a 

necessidade de investigar a natureza seja na literatura, seja na filosofia? E mais: como, neste 

espaço interseccional, entre filosofia e literatura, poderemos ler a obra de Manoel de Barros sob 

um viés ecopoético? 

A filosofia, nesse ponto da nossa investigação, nos é extremamente útil, porque ela 

sempre buscou refletir acerca da relação do ser humano com a Natureza, ou com a physis, 

segundo os gregos, em uma relação às vezes contemplativa, como pensaram os neoplatônicos, 

às vezes integrativa, como se pode ver, de certa maneira, no período romântico. Na literatura, 

por exemplo, desde os primórdios da criação literária que a natureza é representada. Vemos 

imagens da fauna, da flora, da água, do campo etc., em um imaginário poético. É no íntimo do 

ser, na imaginação poética subjetiva, que se capta o espaço poético, gerando imagens poéticas, 

em meio a seus silêncios. Em se tratando de imagens poéticas, cabe a nós, leitores, ler esses 

espaços poéticos, os silêncios e as infinitudes do real, semioticamente falando (PIGNATARI, 

2004). Transcendendo o real, mediado pela imaginação, pelo onírico, podemos afirmar que o 

homem é a natureza, assim como a natureza é o homem, um duplo processo. 

Voltando ao campo filosófico, podemos utilizar como aporte teórico a obra do filósofo 

Plotino (1982, 2008), para ilustrar essa tematização da natureza segundo o pensamento 

filosófico, deixando claro, que não é do nosso interesse construir uma filosofia da natureza. 

Desde os pré-socráticos que a natureza se encontra presente na meditação filosófica, mesmo 

que em verso, passando por Platão e sua hierarquização das realidades. O nosso interesse na 

vasta obra do comentador de Platão (Plotino), é na sua interpretação e definição da natureza 

enquanto physis. 

A obra de Plotino versa sobre os temas da alma, da natureza e da metafísica. Um dos 

grandes temas de Plotino é o Uno. Mas o que seria o Uno? Muitos entendem o Uno como Deus 

(criador), mas para Plotino o Uno é um, é o primeiro, é a origem de todas as coisas, que Plotino 

chamará de “hipóstases”. O filósofo egípcio escreveu 54 tratados, mas o seu discípulo Porfírio 

os transformou em uma única obra chamada As Enéadas, que significa “nove” em grego. 

Porfírio organizou os tratados em 6 tomos e cada tomo com 9 tratados. 
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Podemos também citar a Eneáda III (2008), a específica obra que Plotino trata do tema 

da natureza e da contemplação. Tratar da contemplação é tratar do olhar. Mas não o olhar 

corporal, e sim o olhar com os olhos da alma, ou seja, “contemplar as belezas com um olhar da 

alma e, ao vê-las, sentir um prazer, um tremor, uma comoção” (PLOTINO, 1982, p. 282)62. 

Contemplar é despojar-se de tudo. Nessa Enéada III, constituída de 9 tratados, só um nos 

interessou, que é o Tratado 8, “Sobre a natureza, a contemplação e o Uno”. Este tratado vem 

conceituar a contemplação e a forma como a mesma transcorre em todos os níveis do real. No 

movimento de processão de Plotino, que sempre é um movimento para baixo, o Uno, que é o 

um, é independente. Dele é gerado o dois, a Díada, o inteligível, que contempla o Uno. Da 

Díada é gerada a Alma, que contempla a mesma. Uma parte da Alma irá criar o universo. Nesse 

esquema pode-se perceber que uma está sempre contemplando a anterior. Logo, o universo é 

criação da Alma em contemplação. O que podemos tirar disto? A tese de Plotino é que o 

universo é fruto de uma contemplação e ele próprio contemplação, como diz o filósofo no 

seguinte fragmento do capítulo 3, do Tratado 8: “Ela [a natureza] é o resultado da 

contemplação que se mantém contemplação e nada faz além disso, produzindo, contudo, por 

ser contemplação”63. O que nos interessa nesse movimento de processão é a modulação do 

olhar.  

Para Plotino, contemplar quer dizer contemplar em silêncio, na surdina, e essa 

contemplação é sem limites: “não tem limites a contemplação nem o objeto de 

contemplação”64. Mas ainda cabe a pergunta: o que é a contemplação em Plotino? Em que essa 

contemplação vai nos servir? De imediato, nós podemos inferir que a essência da contemplação 

em Plotino será a união do sujeito com o objeto. Como lembra José Baracat: 

Todas as coisas desejam contemplar, porque esta é a herança genética que 
lhes forneceram seus pais, que as produziram através da contemplação. E, 
quanto mais intensa e autocentrada for a contemplação dos pais, mais 
perfeita e poderosa será a produção dos filhos. Toda a produção é análoga à 
geração humana (BARACAT, 2008, p. 147). 

 
Então, se Plotino diz que na natureza tudo é contemplação (silenciosa) e ela própria está 

em atividade contemplativa, quer dizer que todas as coisas da natureza são passíveis de 

contemplação, logo, temos um sujeito contemplante diante de um objeto. 

                                                           
62 “Es preciso estarse contemplando tales bellezas com lo que El alma las mira y que, al verdas, sintamos um 
placer, uma sacudida, uma conmoción [...]” Enéada I,6,4 [1] (Tradução literal nossa). Para as citações da Enéada 
utilizaremos a referência Tratado-capítulo-numeração original do Tratado em colchetes (não a numeração feita por 
Porfírio). Referente à edição do tradutor José Baracat Júnior, incluiremos a página do livro. 
63Enéada III, 8, 3 [30], p. 59.  
64Enéada III, 8, 5 [30], p. 63. 
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Em um salto no tempo, mas ainda na Filosofia, podemos encontrar uma série de 

pensadores que se dedicaram ao tema da natureza sob diferentes abordagens. Para nós, é 

interessante vermos, aqui, como nas palavras do filósofo suíço Jean Jacques Rousseau, em sua 

obra “Devaneios de um caminhante solitário”, ecoam, de certo modo, essa relação do homem 

com a natureza. Para o filósofo genebrino, a natureza é fruto de inspiração, de acolhimento:  

As árvores, os arbustos, as plantas são o enfeite e a vestimenta da terra. 
Nada é tão triste como o aspecto de um campo nu e sem vegetação, que 
somente expõe diante dos olhos pedras, limo e areias. Mas, vivificada pela 
natureza e revestida com seu vestido de núpcias no meio do curso das 
águas e do canto dos pássaros, a terra oferece ao homem, na harmonia dos 
três reinos, um espetáculo cheio de vida, de interesse e de encanto, o único 
espetáculo no mundo de que seus olhos e seu coração não se cansam 
nunca.  (ROUSSEAU, 1986, p. 93).  
 

Observando a citação supracitada, pode-se afirmar que, na harmonia dos três reinos 

(animal, vegetal e mineral) assinalados por Rousseau, nos é apresentada “o espetáculo da 

natureza” (ROUSSEAU, 1986, p. 93), nivelando, assim, o homem aos outros seres (vivos ou 

não) dos reinos em estado de também natureza, o homem, dessa forma, é mostrado pelo 

filósofo de forma ecocêntrica na natureza. Para ele, a natureza não é só um espetáculo de 

beleza, e sim, também, de identificação e contemplação: 

Quanto maior for a sensibilidade de sua alma, mais o contemplador se 
encarregará aos êxtases que excita essa harmonia. Um devaneio doce e 
profundo apodera-se então de seus sentidos e ele se perde, com uma 
deliciosa embriaguês, na imensidão desse belo sistema com o qual sente-se 
identificado. Então, todos os objetos individuais lhe escapam; nada vê, 
nada sente senão no todo (ROUSSEAU, 1986, p. 83). 

 
Diante disto, podemos perceber que o “caminhante solitário”, nos apresenta outros 

“olhares” de enxergar a Natureza, ou seja, essa experiência de caminhar, nos amplia uma nova 

forma de contemplação da mesma, e, para isto acontecer, necessita da perda dos nossos 

sentidos, de nós próprios, ao extremo da comparação de estarmos deliciosamente “ébrios”. Essa 

experiência, segundo ele, não ocorre apenas no nosso íntimo, mas, sim, na forma de como 

agimos, na sensibilidade de nossa alma, ao enxergarmos, sentirmos, tocarmos, respirarmos e 

amarmos a natureza. Uma experiência ecológica de inter-relação do homem com a natureza. 

Uma experiência íntima com o “belo sistema”.   

Podemos argumentar que as considerações do filósofo Jean Jacques Rousseau apontam 

para uma modificação do ser perante a natureza. Esse homem não a descreve mais, e está, sim, 

profundamente conectado com a mesma. Trazemos Plotino de volta à questão: contemplar é 

despojar-se de tudo, e é o que Rousseau nos presenteia séculos depois. Os movimentos 

rousseaunianos de devaneio, de solidão e de caminhar solitariamente na contemplação da 
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natureza nos conduzem ao que Jonathan Bate chama de consciência ecopoética. Pois, ao 

transformarmos essas experiências em linguagem, “é ser um ecopoeta”65 (BATE, 2000, p. 42). 

Conforme explicado no capítulo 1, para Bate, a ecopoesia não é somente uma descrição do 

habitar com a Terra, mas sim a experiência deste habitar, ou seja, um processo fenomenológico 

ecológico de um “acordar” através do caráter poético. 

Tomaremos o nosso poeta investigado, Manoel de Barros, a título de exemplo, para 

podermos observar como se manifestam os três reinos, citados por Rousseau, em seus poemas: 

Bernardo nem sabia que houvera recebido o privilégio  
do abandono 
ele fazia parte da natureza como um rio faz, como 
um sapo faz, como o ocaso faz. 
E achava uma coisa cândida conversar com as águas, com as árvores, com 
as rãs (BARROS, 2010, p. 451). 
 

 Podemos perceber que nesse exemplo de Barros existe uma profunda interação entre o 

homem e os elementos naturais, ou seja, há uma comunhão entre os três reinos e o ser humano. 

Nota-se que a linguagem humana se funde com a linguagem da natureza, e acerca disto, o 

próprio Barros nos afirma:  

Sente-se pois então que árvores, bichos e pessoas têm natureza assumida 
igual. O homem no longe, alongado quase, e suas referências vegetais, 
animais. Todos se fundem na mesma natureza intacta. Sem as químicas do 
civilizado. O velho quase-animismo (BARROS, 1985:2010, p. 209). 
 

Afirmamos, assim, que esse novo “olhar” para a natureza, enquanto ciências (as 

humanidades ambientais), é uma forma de conhecermos o mundo que está ao nosso redor, e de, 

também, nos autoconhecermos, enquanto seres humanos, e que somos, essencialmente, uma 

extensão da natureza. 

O nosso crítico literário Alfredo Bosi, em seu artigo intitulado “Fenomenologia do 

Olhar” (1988), nos explica a diferença entre o ver-por-ver e ver-depois-de-olhar, ou seja, uma 

apenas recebe e a outra capta. Nesse artigo, Bosi vai fazer um percurso na filosofia platônica 

para nos ensinar outro tipo de olhar, que é um olhar para as formas puras em um resgate da 

alma, passando pelo racionalismo e pela filosofia contemporânea. A apoteose do texto de Bosi 

é quando ele fala do olhar na linguagem e diz que “contemplar é olhar religiosamente” (BOSI, 

1988, p. 78, grifo do autor). O que Bosi está querendo nos deixar é que o olhar está ligado ao 

sentido, à percepção. Acerca disto, Barros nos ressalta “Eu bem sabia que a nossa visão é um 

ato poético de olhar” (BARROS, 2010, p. 461). 

                                                           
65 “is to be an ecopoet” (Tradução literal nossa). 
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Na História da Filosofia buscamos não recorrer a uma periodização ou esquematização 

da Filosofia da Natureza, embora dela se valendo. Porém, encontramos na obra epistemológica 

do filósofo francês Gaston Bachelard um grande contributo para nossa investigação. Bachelard 

é, decerto, o filósofo que mais pode contribuir conosco no qu se refere à investigação acerca da 

presença de uma ecopoética em Manoel de Barros, visto que o referido filósofo possui uma 

obra que muito se intersecciona com o poético, não só a nível do texto filosófico. Bachelard, ao 

incorporar uma escrita que beira o poético, levou às últimas consequências temas de pertinência 

para a literatura, como a imaginação criadora e os espaços literários, que pode até ser útil 

denominarmos de uma “filosofia do espaço”. Quanto a isto, podemos afirmar, portanto, que se 

trata de um filósofo que melhor transita entre a filosofia e a literatura.  

 

2.2. Poética do habitar em Bachelard 

O filósofo francês Gaston Bachelard, em sua obra clássica, A poética do Espaço (2008), 

a partir do método fenomenológico, identifica a intimidade do homem com o seu meio, o qual 

ele vem chamar de topoanálise. Recorremos ao filósofo francês para destacarmos algumas 

nuances da intimidade, para chegar à familiaridade dos espaços íntimos, revisitar os aposentos, 

os abrigos, e todas as moradas aproximando-se dos “valores oníricos consoantes” 

(BACHELARD, 2008, p. 25). Bachelard nos é muito caro no presente estudo no que se refere a 

uma melhor compreensão de como se dá a intimidade onírica com a natureza em Manoel de 

Barros. O filósofo francês, apesar de sua obra ter um valor epistemológico, sempre se 

interessou por metáforas, pelos sonhos, pelas imagens, e principalmente pelos elementos da 

natureza. Deixou-nos livros sobre o ar, o fogo, a terra, a água. Sua escrita, à medida que 

avançava no pensamento filosófico, reinventou-se. Escreveu de maneira poética, híbrida. Desta 

forma, sua obra despertou o interesse dos teóricos literários. Na obra A poética do espaço, o 

filósofo francês analisou topofilicamente os espaços da casa, do porão, do sótão, da cabana, da 

gaveta, do cofre, do armário, do ninho, da concha e do canto, espaços estes, que revelaram uma 

fenomenologia do homem e a sua estreita relação com o mundo por intermédio da poesia que 

existe no íntimo do ser humano e ao seu redor. Uma Poesia íntima e intensa que pode e deve 

ser compartilhada pelos humanos cuidadosos, que possuam sensibilidade, imaginação e sejam 

acessíveis ao devaneio. Utilizamos em nosso estudo a referida obra, talvez a mais conhecida e 

discutida em outros campos disciplinares como a literatura, que na própria filosofia. Nos dois 

primeiros capítulos da Poética do espaço tem-se de forma concisa a elaboração de uma 

filosofia do espaço com vistas a uma arqueologia das imagens. Bachelard entende o espaço a 

partir do binômio: espaço vivido, espaço sonhado. O que fundamentará o espaço será a 
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intimidade que nós estabelecemos com o mesmo e a oniricidade que manifestamos quando 

habitamos estes espaços, uma resultando na outra. Habitar, viver e sonhar o espaço. Podemos 

habitar uma casa (o espaço domiciliar é um exemplo nuclear na obra bachelardiana) e, com 

isso, poderemos ter ou não ter graus de intimidade com este espaço. O que está em jogo na base 

da intimidade, entretanto, é o afeto. Se habitamos um espaço e este se configura como um 

espaço de intimidade, dizemos, com Bachelard, que vivemos este espaço porque o que constitui 

a intimidade é a disposição dos afetos. E, ao vivê-lo, é possível sonhá-lo, quer dizer, fabricar 

imagens carregadas de cosmicidade. 

Entretanto, devemos ter algum cuidado com uma aproximação entre o pensamento de 

Bachelard e a corrente teórica ecocrítica, visto que o pensamento bachelardiano segue o 

caminho do onírico, do sonhado, dos devaneios, da intimidade, do subjetivo, a partir da 

topoanálise. Já a ecocrítica centra-se mais no espaço físico, tangível, sem se preocupar com o 

sonhado. Uma maneira possível de aproximar a obra de Bachelard das teses da ecocrítica, ou 

melhor, uma maneira de nos apropriarmos de questões em Bachelard para lermos Manoel de 

Barros, é talvez a noção bachelardiana de intimidade e familiaridade com os espaços: “Mais 

urgente que a determinação das datas é, para o conhecimento da intimidade, a localização nos 

espaços da nossa intimidade” (BACHELARD, 2008, p. 29). 

Desta forma, a partir das possibilidades de intimidade e familiaridade bachelardiana 

para lermos Manoel de Barros, podemos avançar na natureza poética manoelina como um local 

de morada. O que seria essa morada? Esse habitar poético? Para Bachelard, a morada é o 

refúgio, aquele que protege e que se assemelha a um ninho. Uma morada-ninho.  

O filósofo compara as palavras às casas para explicar o papel do poeta. Os andares da 

habitação obedecem aos níveis de interpretação das palavras: 

subir a escada da palavra é, de degrau em degrau, abstrair. Descer ao porão 
é sonhar, é perder-se nos distantes corredores de uma etimologia incerta, é 
procurar nas palavras tesouros inatingíveis. Subir e descer, nas próprias 
palavras, é a vida do poeta” (BACHELARD, 2008, p. 155). 
 

 Como exemplo, colocamos outro poema de Barros, em que ele nos faz refletir acerca 

do habitar poético, da intimidade e familiaridade dos espaços, descritos por Bachelard: 

Naquele dia eu estava um rio. 
O próprio. 
Achei em minhas areias uma concha. 
A concha trazia clamores do rio. 
Mas o que eu queria mesmo era de me 
aperfeiçoar quanto um rio. 
Queria que os passarinhos do lugar  
escolhessem minhas margens para pousar. 
E escolhessem minhas árvores para cantar. 
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Eu queria aprender a harmonia dos gorjeios (BARROS, 2010, p. 465). 
 

Essa comunhão do homem com os elementos naturais, ou seja, essa intimidade entre o 

ser humano e a natureza, pode ser compreendida como um sentimento topofílico e biofílico66. 

Topofilia pode ser definida como “o elo afetivo entre pessoa e o lugar ou ambiente físico” 

(TUAN, 1980, p. 5), ou então como “sentimentos que temos para com um lugar, por ser o lar, o 

lócus de reminiscências e o meio de se ganhar a vida” (ibidem, p. 107). Ressaltando que o 

termo topofilia foi apresentado por Bachelard em 1957, quando o mesmo editou A poética do 

espaço: 

 Isso porque pretendemos examinar imagens bem simples, as imagens do 
espaço feliz. Nessa perspectiva, nossas investigações mereceriam o nome 
de topofilia. Visam determinar o valor humano dos espaços de posse, dos 
espaços defendidos contra forças adversas, dos espaços amados 
(BACHELARD, 2008, p. 19). 
 

Podemos, desta maneira, definir o termo topofilia: derivado do grego topos, significa 

“lugar”, e philos, “afeição”, “amor”. Segundo Bachelard, temos apego, especialmente, pelos 

espaços que nos dão proteção, abrigos dentro da casa, como as salas secretas, as gavetas, os 

baús, os armários, e depois os seus equivalentes no mundo, principalmente os ninhos e as 

conchas, os respectivos refúgios dos vertebrados e dos invertebrados. Bachelard é fascinado 

pela interpenetração de espaços interiores e exteriores, das ecologias interiores e exteriores. O 

seu tema central, o que ele chama de habitar, Jonathan Bate vem chamar de “morar com a 

terra”67 (BATE, 2000, p. 155). Ainda que, escrita no meio da prosa analítica, a obra “A poética 

do espaço” é poética. A obra representa o sentido de "poético" que descreve. Ler A poética do 

espaço é ler acerca de como nós habitamos nossas casas de infância, quase despercebida, em 

nossas memórias: “Porque a casa é o nosso canto do mundo” (BACHELARD, 2008, p. 24), e 

ele nos diz qual é o benefício mais precioso da casa: “a casa abriga o devaneio, a casa protege o 

sonhador, a casa permite sonhar em paz. Só os pensamentos e as experiências sancionam os 

valores humanos” (ibidem, p. 26). Entretanto, Bachelard não está preocupado apenas com 

tijolos e cimento: “Todo o espaço realmente habitado tem a essência da noção de lar” (ibidem, 

p. 25).  

Podemos, assim, retornar ao poema de Barros acima citado e afirmar que o mesmo é o 

registro de sua busca por um lar no mundo, ou seja, o poeta é extremamente comprometido 

                                                           
66

 No que se refere ao Meio Ambiente, Heemann e Heemann (2003, p. 113-114) consideram profícua a 
aproximação entre os conceitos de Topofilia e Biofilia: Topofilia é “a percepção, atitudes e ligação afetiva do ser 
humano para com o lugar ou ambiente físico” e Biofilia, que é “a ligação afetiva com outros organismos e habitats 
com os quais sentimos afinidade”. 
67 “dwelling with the earth” (Tradução literal nossa). 
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com a localização dos espaços de sua intimidade com espaço que o rodeia, no caso, a natureza. 

Para Bachelard: “Os poetas nos ajudarão a descobrir em nós uma alegria tão expansiva de 

contemplar que às vezes, diante de um objeto próximo, viveremos o engrandecimento de nosso 

espaço íntimo” (ibidem, p. 204). Assim, Manoel de Barros, através da sua poética, ou melhor, 

da sua ecopoética, permanece fiel a atração do lugar, e tem o desejo de continuar pertencendo a 

ele. Mas que lugar é esse? Apesar de o poeta por vezes se referir à Natureza enquanto o “seu” 

pantanal, nossa intenção, aqui, é justamente tomar a Natureza manoelina enquanto universal, 

uma vez que os poemas de Manoel de Barros são carregados de imagens, metáforas e sonhos 

de uma Natureza ampla. Deste modo, sua Natureza é universal. 

 Podemos enxergar no referido poema, que a natureza é o mundo, o qual Bachelard vem 

chamar de ninho: “O mundo é o ninho do homem” (ibidem, p. 116). Em toda a passagem do 

habitado para o sonhado, Bachelard chamará de “comunhão dinâmica” (ibidem, p. 62), e em 

relação ao homem com o espaço habitado, quando este próprio espaço transcende o físico, quer 

dizer que, esse espaço passa a reinar em nós. A sincronia de pertencimento e alienação, morada 

e escrita, é a fonte de sua profundidade como poeta tanto da localização quanto do 

deslocamento. Essa fidelidade e pertencimento são a essência da ecopoética.  

 

2.3. A Crise Ambiental é uma crise de imaginação 

Assim como o filósofo francês Gaston Bachelard ficou consagrado na filosofia por sua 

contribuição na imagem poética, o professor Lawrence Buell, um dos pioneiros da ecocrítica e 

consagarado como um crítico literário ambiental, com a sua obra The Environmental 

Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture (1996),  trouxe 

novas interrogações acerca deste tema.  

Para constar, desde o início das suas investigações, os estudiosos da ecocrítica, 

acreditavam fielmente que a crise ambiental era, na sua maioria, determinada pela 

cultura. Encontramos no professor Buell, no que se refere à crise ambiental, que a mesma é 

uma "crise da imaginação cuja melhoria depende de encontrar melhores formas de imaginar a 

natureza e a relação da humanidade com ela"68 (BUELL, 1996). Portanto, de acordo com as 

palavras de Buell, a crise ambiental contemporânea trouxe consigo uma crise de como 

imaginarmos a natureza e, como consequência trouxe empecilhos no que tange a nossa relação 

com a mesma. Desta forma, podemos retornar a Enrique Leff, que como exposto na introdução, 

em Epistemologia ambiental (2010), o professor ressalta que a crise ambiental é uma crise da 

                                                           
68 “environmental crisis involves a crisis of the imagination the amelioration of which depends on better ways of 

imaging nature and humanity’s relation to it” (Tradução literal nossa). 
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civilização, ou seja, é uma crise cultural. Assim, os discursos ambientais tornaram-se decisivos 

nos dias atuais. O meio ambiente foi degradado por muito tempo e, em decorrência disto, 

muitas nações hoje, enfrentam as diversas consequências dos desastres ambientais causados 

pela ação antrópica. A valorização da imaginação é de grande importância na literatura. De 

acordo com Laplantine & Trindade “A representação imaginária está carregada de afetividade e 

de emoções criadoras e poéticas” (1997, p. 25), influenciando diretamente na forma de como o 

homem pode enxergar e interpretar o seu espaço social, consistindo em suas construções e 

representações de uma realidade exterior. A ecocrítica, nesse cerne cultural, buscará rastrear 

discursos e representações ambientalistas que tenham serventia no debate ambiental.  

Temos que ressaltar que, a crise ambiental é uma ameaça para todas as paisagens: sejam 

elas as selvagens, as rurais, as urbanas e as suburbanas. O espaço físico é a inspiração da arte 

humana, nas experiências e nas obras de arte. O apego ao lugar é uma força criativa e essa 

conexão íntima necessita de atos imaginativos no vínculo, no dizer acerca e no entendimento 

desse lugar, pois o mesmo é um alicerce de identidade pessoal e social. Podemos dizer assim, 

que a natureza física possui um grande potencial para ativar os dons da mente humana. 

Mediante o cenário atual em que vivemos, ambientalmente falando, necessitamos encontrar 

novas formas de compreender a natureza e de nos relacionarmos com a mesma. Na sua obra, 

Buell nos apresenta novas maneiras de compreensão e de relação com a natureza. O autor 

americano amplia um novo olhar à escrita ambiental. Ele busca uma nova forma de conceber a 

relação entre a imaginação humana e a realidade ambiental, explicando-nos de forma intensa 

acerca da percepção ambiental, fornecendo-nos um profundo repensar de nossas reflexões 

literárias e culturais no que tange à natureza. Podemos dizer, então, que ele imagina um modo 

ecocêntrico de ser. Assim, em uma busca intensa por novas maneiras de imaginar o ambiente, 

Buell nos diz que as artes e as humanidades precisam ser decisivas e terem contribuições para a 

plena compreensão dos muitos desafios ambientais que o planeta enfrenta atualmente.  

Então, de acordo com Buell, sendo a crise ambiental uma crise imaginativa, temos a 

necessidade de desenvolver melhores formas de imagem da natureza, ou seja, precisamos ser 

mais imaginativos no nosso relacionamento com a mesma. Precisamos despertar para a 

interdependência entre a mente humana e a natureza. Precisamos fortalecer a conexão com o 

belo sistema, para superarmos a fragmentação espiritual e psíquica em que vivemos hoje. Buell 

acredita que a crise de imaginação tem origem na consciência e que os escritores podem ajudar, 

modificando a sua escrita. A literatura, ambientalmente consciente, nos auxilia enormemente a 

encontrarmos as “melhores formas de imaginar a natureza e a relação da humanidade com ela”. 

Em cima disto, Lawrence Buell solicita que os escritores e as humanidades participem da ‘força 
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tarefa de resgate do meio ambiente’, pois é imprescindível que as pessoas sejam 

ambientalmente alfabetizadas, justificando que os problemas de poluição, do consumo 

desenfreado dos recursos naturais, da extinção maciça das espécies tornaram-se um assunto 

ambiental sério e esses problemas estão a aumentar em passos acelerados.  

A interpretação ambiental demanda um repensar acerca das nossas conjecturas no que 

tange à imagem da natureza, das nossas atitudes e sentimentos para com ela, uma vez que, cada 

um tem uma peculiar construção no que se refere à natureza, e essa construção é de acordo com 

a personalidade, valores, ações e senso de si. Pensando nisso, podemos afirmar que as questões 

no que tangem visão, valores, cultura e imaginação serão de grande relevância para resolver as 

crises do ambiente contemporâneo, pois de acordo com Glen Love: “Questões de visão, valor, 

cultura e imaginação são chaves para as crises ambientais atuais, pelo menos tão fundamentais 

quanto a pesquisa científica, o know-how tecnológico e a regulamentação legislativa”69 

(LOVE, 2003, p.16). Realmente, diversos dos problemas da gestão dos recursos naturais e da 

preservação da biodiversidade só encontrarão solução se estiverem em estratégias integradas e 

que contemplem as dimensões naturais e as sociais. De acordo com Ana Isabel Queiroz, para 

isso acontecer, a crítica ambiental deverá “constituir um universo de diálogo entre as 

humanidades e as ciências do ambiente, em particular a ecologia (QUEIROZ, 2011, p. 19). E 

acerca deste universo diálogo, Greg Garrard nos adverte que “Os ecocríticos podem não estar 

habilitados a contribuir para debates sobre problemas de ecologia, porém, mesmo assim, devem 

transgredir os limites disciplinares e desenvolver tanto quanto possível, sua própria 

“capacitação ecológica” (GARRARD, 2006, p. 16).   

E sobre essa transgressão e capacitação ecológica pontuadas pelo professor inglês, Ana 

Isabel Queiroz ressalta que: 

 

Sob um mesmo enquadramento interdisciplinar e em torno do discurso 
ambiental e da sua crítica, se reúnem investigadores e projectos que 
analisam textual, teórica e historicamnte a experiência humana, estudam a 
literatura como repositório de reflexão para a ética ambientalista, 
investigam a relação da escrita com o quotidiano e a prática pedagógica, e 
ensaiam a possibilidade de partir da análise de textos literários para certas 
formas de investigação no domínio da ecologia, da biologia evolutiva ou da 
geografia (QUEIROZ, 2011, p. 19). 
 

 Retornando ao poder da imaginação, podemos ressaltar que o mesmo pode ocasionar 

outras impressões na vida humana no que se refere à natureza. A respeito disto, Buell se 

                                                           
69 “issues of vision, value, culture, and imagination are keys to today's environmental crises at least as 

fundamental as scientific research, technological know-how, and legislative regulation” (Tradução literal nossa). 
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concentrou na capacidade da arte de criar imagens e remitificar o ambiente natural. Assim, 

partindo para uma autorreflexão, o discurso de Buell condiz com os pressupostos e discursos da 

própria ecocrítica, ou como o próprio ressalta “a ecocrítica é o estudo da relação entre literatura 

e meio ambiente conduzido em um espírito de compromisso para a praxis ambientalista” 

(BUELL, 1996, p. 430)70. Justificando que a corrente crítica tem um sentido mais coerente, a 

partir do momento que a mesma abarca as humanidades e as ciências no seu conjunto. A 

natureza não é um espaço para as ações dos seres humanos e sim um lugar de grande 

significado, pois a mesma une o homem aos elementos naturais e às propriedades divinas. 

Precisa ser contemplada e reverenciada, como foi pelos poetas e pelos filósofos, sendo a mesma 

o palco das grandes inspirações e contemplações deles. O homem precisa habitar o seu 

ambiente de forma consciente e responsável, aprender a usá-lo de forma sustentável, e não só o 

enxergar como um lugar de uso desmedido, mas sim, em prol de todos e pelo próprio Planeta 

Terra, possuindo dessa forma, uma consciência ecológica. A natureza deveria ser o tema 

nuclear na teoria da imaginação ambiental, como nos diria Lawrence Buell.  

Precisamos enxergar o nosso ambiente além de um mundo de conveniências. 

Precisamos melhorar a nossa relação com os elementos naturais ou melhor dizendo, com o 

mundo não-humano. Precisamos entender que dependemos desse outro mundo para sobreviver, 

para a preservação da nossa espécie. Há a necessidade de uma reorientação dos valores 

humanos no que tange ao zelo pelo Planeta, no intuito de torná-lo um lugar melhor tanto para 

os humanos quanto para os não-humanos. Para Buell, a imaginação é um conservante contra a 

confusão do mundo. Para ele, a conexão com o meio ambiente necessita de atos imaginativos 

em três estágios: vínculo, expressão e compreensão, e a imersão no contexto do ambiente físico 

é o alicerce basal da identidade pessoal e social do ser, já que os seres humanos são oriundos de 

algum lugar, de um lugar específico. O ambiente físico não é algo estranho de nós, ou seja, o 

meio ambiente faz parte do nosso ser. O lugar tem várias dimensões, é de grande relevância 

para a continuidade da cultura e o risco ou o bem-estar do meio ambiente podem ser 

devidamente compreendidos se os habitantes possuirem um senso aguçado de lugar. E, diante 

do exposto, podemos afirmar que as experiências humanas são formadas em suas inter-relações 

com a natureza, e para Lawrence Buell, os artistas literários precisam centrar-se no apego local, 

através do poder da imaginação literária e cultural, como um recurso de articulação do 

inconsciente ambiental, pois a imaginação é o mecanismo que faz com que os indivíduos e os 

povos se sintam conectados com o lugar. O sentido de se sentir pertencente a um lugar, nos 

                                                           
70 “Ecocriticism is the study of the relation between literature and environment conducted in a spirit of 

commitment to environmentalist praxis”. 
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ensina como viver bem nele. Nós, como seres humanos, precisamos nos comportar com ética 

com os seres não-humanos. Para nos tornarmos verdadeiros habitantes na nossa morada Terra, 

necessitamos rever a nossa concepção de relação homem-natureza, ter valores e 

comportamentos éticos com os não-humanos, ou seja, com os elementos naturais.  

O movimento ecocrítico abarcou as questões ambientais e as inseriu nos estudos 

literários e retóricos. A corrente crítica vem no intuito de tentar resolver o problema da 

alienação da humanidade no que se refere à natureza e acerca disto, Lawrence Buell, sendo um 

dos primeiros ecocríticos, nos propõe a imagem ambiental, como representação e reconcepção 

do lugar como uma dimensão fundamental da arte e da vida. Para ele, existe uma estreita 

relação entre o texto e o mundo, ressaltando que o texto não é uma cópia do mundo, e sim, o 

texto sendo uma representação ambiental. Os textos em si são indiscutivelmente ecossistemas, 

pois os mesmos reproduzem ambientes sócio-históricos. Cada texto é ambientalmente 

incorporado, da sua germinação à sua recepção. Um texto pode ser ambientalmente 

inconsciente, e, desta forma, acreditamos no poder da poesia de despertar a nossa imaginação 

para as novas formas de ver a natureza ao nosso redor. 

 

2.4. “...Poeticamente o Homem Habita...” – O Habitar em Heidegger 

A abordagem da casa em Bachelard, como representação de morada, lar, teve como 

intuito a compreensão dos lugares, dos espaços vividos e amados, ou seja, a compreensão 

topofílica do habitar. E o habitar existencial? O verdadeiro habitar sobre a Terra? Partimos da 

percepção da casa, enquanto morada, a qual se destaca a intimidade, a afetividade, o refúgio, o 

nosso lar. Mas ao partimos para a noção de homem e de mundo, encontramos a Terra como a 

nossa grande casa, e assim, como acontece esse habitar? O filósofo alemão Martin Heidegger 

vem, dessa forma, nos prover de grandes contribuições pela sua noção de habitação. 

Ressaltamos aqui, que será respeitado as diferenças entre a noção de habitação de Heiddeger, 

que é mais centrada ontologicamente, e a noção de morada de Bachelard, que é mais ligada ao 

onírico, ao sonho e ao devaneio. Mas, em se tratado de espaço habitado, os dois convergem e 

têm grande valia na presente pesquisa para a aplicabilidade da ecopoética em Manoel de 

Barros.  

Assim, começaremos com uma descrição do filósofo alemão acerca do habitar: 

Parece que só é possível habitar o que se constrói. Este, o construir, tem 
aquele, o habitar, como meta. Mas nem todas as construções são 
habitações. Uma ponte, um hangar, um estádio, uma usina elétrica são 
construções e não habitações. Essas várias construções estão, porém, no 
âmbito de nosso habitar, um âmbito que ultrapassa essas construções sem 
limitar-se a uma habitação. Na autoestrada, o motorista de caminhão está 
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em casa, embora ali não seja a sua residência; na tecelagem, a tecelã está 
em casa, mesmo não sendo ali a sua habitação. Na usina elétrica, o 
engenheiro está em casa, mesmo não sendo ali a sua habitação. Essas 
construções oferecem ao homem um abrigo. Nelas, o homem de certo 
modo habita e não habita, se por habitar entende-se simplesmente possuir 
uma residência. Considerando-se a atual crise habitacional, possuir uma 
habitação é, sem dúvida, tranquilizador e satisfatório; prédios habitacionais 
oferecem residência. As habitações são hoje bem divididas, fáceis de se 
administrar, economicamente acessíveis, bem arejadas, iluminadas e 
ensolaradas. Mas será que as habitações trazem nelas mesmas a garantia de 
que aí acontece um habitar? As construções que não são uma habitação 
ainda continuam a se determinar pelo habitar uma vez que servem para 
habitar o homem (HEIDEGGER, 2010, p. 125, 126). 

 
Para o filósofo alemão, construir não é apenas meio para uma habitação. “Construir já é 

em si mesmo habitar”. (HEIDEGGER, 2010, p. 126). Ressaltando que a noção do termo 

“construir”, para Heidegger, é uma expressão de ação ligada inteiramente à noção do habitar: 

“Construir significa originalmente habitar” (ibidem, p. 127). Segundo ele, na dimensão do 

vigor essencial do habitar e do construir, o acesso à essência ocorre através da linguagem, mas 

só acontece quando damos a devida atenção à potência peculiar da linguagem. Acerca disto, 

Heidegger nos ressalta que isso acontece “quando deixamos alguma coisa entregue de antemão 

ao seu vigor essencial, quando devolvemos, de maneira própria, alguma coisa ao abrigo de sua 

essência” (ibidem, p. 129). Entendemos, assim, e de acordo com o filósofo, de que não 

habitamos porque construímos, mas sim construímos à medida que habitamos e levamos em 

consideração o sentido essencial da construção do mundo, seu significado: “A antiga palavra 

bauen (construir) diz que o homem é à medida que habita [...] No sentido de habitar, ou seja, no 

sentido de ser e estar sobre a terra” (ibidem, p. 127). O filósofo alemão ainda continua ao 

afirmar que “habitar é o traço fundamental do ser-homem” (ibidem, 128). Nesse habitar como 

abrigo que Heidegger nos insere, podemos convergir o seu pensamento, nesse sentido, ao do 

filósofo francês Gaston Bachelard, que tem a noção da casa, enquanto habitação, enquanto 

abrigo, enquanto refúgio, enquanto pertencimento, e acerca disto, encontramos em Heidegger o 

seguinte:  

Habitar, ser trazido à paz de um abrigo, diz: permanecer pacificado na 
liberdade de um pertencimento, resguardar cada coisa em sua essência. O 

traço fundamental do habitar é esse resguardo. O resguardo perpassa o 
habitar em toda a sua amplitude. Mostra-se tão logo nos dispomos a pensar 
que ser homem consiste em habitar e, isso, no sentido de um de-morar-se 
dos mortais sobre esta terra (ibidem, p. 129 – grifos do autor). 
 

Podemos, assim, entender que o habitar possa se dar de modo essencial e decisivo. Uma 

experiência “em habitando”. Uma exigência de morada. De resguardo: 
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Os mortais habitam à medida que salvam a terra [...]. Salvar não diz apenas 
erradicar um perigo. Significa, na verdade: deixar alguma coisa livre em 
seu próprio vigor. Salvar a terra é mais do que explorá-la ou esgotá-la. 
Salvar a terra não é assenhorar-se da terra e nem tampouco submeter-se à 
terra, o que constitui um passo quase imediato para a exploração ilimitada 
(ibidem, p. 130). 
 

 Salvando a terra, sem nos tornarmos senhores e possuidores da mesma, habitaremos 

nela. Mas, antes disso, precisamos aprender primeiro como habitá-la, precisamos, como mortais 

“sempre de novo buscar a essência do habitar” (HEIDEGGER, 2010, p. 140). Precisamos 

aprender como morar na e com a Terra. O “morar” advém da linguagem, na acepção de se estar 

atento ao que é essencial à poesia. Dessa forma, a linguagem é a clareira em que se pode morar 

no mundo. E é preciso escutar, porque é no poético que a natureza fala, é através do poético 

que ela nos diz o que dizer acerca dela, para o filósofo ambiental Bruce Foltz “então só 

precisamos de escutar. Pois quando na natureza nos fala, fá-lo poeticamente – reunindo-se a si 

própria na sua primordialidade ricamente significante e multiforme” (FOLTZ, 2000, p. 191). 

Para Jonathan Bate, “o poema é uma clareira na medida em que é uma abertura para a natureza 

do ser, deixando claro a natureza da habitação”71 (BATE, 2000, p. 266), e continua que “um 

poema pode ser uma revelação de habitar”72 (ibidem, p. 280).  Desta forma, no objetivo de 

habitarmos outra vez o planeta Terra, e para que a Natureza tenha voz de novo, teremos que 

recorrer à poesia. Neste caso, aqui, à Ecopoesia bateana. Quando realmente habitamos o 

mundo, podemos nos sentir em casa nele. Acerca disto, Bate nos destaca que “o verdadeiro 

habitar requer uma disposição do olhar e ouvir o mundo. É um desapego do ‘eu’ que traz a 

descoberta de um ‘eu’ mais profundo”73 (ibidem, p. 155). 

Acerca do morar poeticamente, Heidegger nos indaga: 

Mas aonde nós, os humanos, podemos nos informar sobre a essência do 
habitar e da poesia? Aonde o homem assume a exigência de adentrar a 
essência de alguma coisa? O homem só pode assumir essa exigência a 
partir de onde ele a recebe. Ele a recebe no apelo da linguagem. Mas isso, 
certamente, apenas e enquanto o homem já estiver atento à essência da 
linguagem. Todavia, circula no planeta de maneira desenfreada e hábil, um 
falatório, um escrever e uma transmissão de coisas ditas. O homem se 
comporta como se fosse o criador e o soberano da linguagem. A 
linguagem, no entanto, permanece a soberana do homem. (HEIDEGGER, 
2010, p. 167). 
 

                                                           
71 “The poem is a clearing in that it is an opening to the nature of being, a making clear of the nature of dwelling” 
(Tradução literal nosssa). 
72 “a poem may be a revelation of dwelling” (Tradução literal nossa). 
73 “True inhabiting necessitates a willingness to look at and listen to the world. It is a letting go of the self which 

brings the Discovery of a deeper self” (Tradução literal nossa). 
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Assim, para podermos habitar, de “estar em casa” na natureza, e de conservar a nossa 

morada, só será possível se retornamos ao poético. E “como o habitar humano pode fundar-se 

no poético”? Para que isso aconteça, necessitaremos realizar a experiência do pensar “O pensar 

consuma a relação do ser com a essência do homem” (HEIDEGGER, 2005, p. 7). Precisamos 

pensar o habitar e o poético a partir do seu vigor essencial. Pois, como Heidegger no ressalta 

“Pensar, a partir do habitat, isso que se costuma chamar de existência humana” (ibidem, p. 

166). Então, pensar na existência humana a partir da essência do habitar vem a ser a função do 

pensador, já que o poeta afirma essa forma de habitar no momento de criação poética “a poesia 

que permite ao habitar ser um habitar. Poesia é deixar-habitar” (HEIDEGGER, 2010, p. 167). 

A poesia é um construir. Acerca disto, podemos afirmar que a experiência do pensar tem uma 

marca poética, pois o poeta ao tornar visível o “ser” das coisas na linguagem, o mesmo permite 

que elas signifiquem e sejam. Podemos dizer, assim, que essa é a função especial e sagrada do 

poeta. Para Heidegger, a poesia pode, literalmente, salvar o Planeta Terra, ela mais do que 

todas as artes, por causa da linguagem. Para o filósofo alemão, a linguagem é a casa do ser; e é 

através dela que nos diferenciamos dos outros animais e nos comunicamos (cf. BATE, 2000). 

Acerca da linguagem ser a casa do ser, citamos o filósofo alemão na sua mais célebre frase “a 

linguagem é a casa do ser. Nesta habitação do ser mora o homem. Os pensadores e os poetas 

são os guardas desta habitação” (HEIDEGGER, 2005, p. 8). Assim, podemos dizer que o 

pensar pertence ao habitar “enquanto se demora sobre esta terra, enquanto habita. Seu habitar 

se sustenta, porém, no poético” (Idem, 2010, p. 173), pois é através do pensar que o ser tem 

acesso à linguagem: “a libertação da linguagem dos grilhões da Gramática e a abertura de um 

espaço essencial mais original está reservado como tarefa para o pensar e o poetizar” (Idem, 

2005, p. 9). Desta forma, o homem, ao demorar-se na Terra, nas coisas e estando próximo a 

elas, poeticamente falando, preserva o seu habitar. Isso é ser ecopoético.  

 

2.4.1. “Cheio de méritos, mas poeticamente o homem habita esta terra” 

O ser humano acredita que tem o domínio sobre a natureza e, assim, continua a degradá-

la, mas, sem se dar conta que ainda habita nela. Frente ao cenário ambiental atual, caberia a 

indagação: de que forma poderíamos continuar vivendo sobre a Terra. Em resposta, Heidegger 

nos diria: aprendendo a morar com ela. Para o filósofo alemão “A relação do homem aos 

lugares e, pelos lugares, aos espaços reside na habitação. A relação do homem e do espaço não 

é outra coisa senão a habitação pensada em seu ser” (Idem, 2010, p. 188). Assim, podemos 

refletir que o homem ao destruir o meio ambiente, com o uso desenfreado dos elementos 

naturais não pensa que quem irá sofrer as maiores consequências pelo seu ato, será ele mesmo. 
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Ele estará destruindo a base da sua própria existência. Então, o cerne da questão aqui, é que não 

simplesmente não mais habitamos, mas não habitamos poeticamente na modernidade. 

Precisamos escapar da tecnologia, para voltarmos a habitar a Terra. E voltamos a questão da 

escuta. Precisamos estar atentos, ouvir a natureza, pois é através da poesia que ela nos chama. 

Precisamos proteger e conservar o Planeta, habitá-lo, como habitamos o nosso lar.  

Para Bruce Foltz, “ao reconhecermos a dimensão poética da Terra ela pode se mostrar 

como ‘ordem normativa’ que rege a vida e a morte dos entes e nós podemos então compreendê-

la além de um objecto da ciência moderna” (FOLTZ, 2000, p. 169). E o filósofo ambiental 

ainda continua: “A terra como pátria, não pode ser separada da topologia da natureza como um 

todo – da auto-emergência e da sua abertura intensificada, do essencial, da plenitude da 

natureza, da natureza divinamente bela a que o poeta chama “o sagrado” (ibidem, p. 207); e 

precisamos estar habilitados a perceber novamente a natureza em seu resplendor, porque “no 

mundo tecnológico, o vigor sagrado foi retirado e a terra se tornou insegura e sem cura” 

(ibidem, p. 178).  

Assim, precisamos cuidar e colher, que também é um modo de construir. Cuidar, e não 

explorar a terra no sentido de exaurir seus recursos. Para Heidegger, a terra é “o sustento de 

todo gesto de dedicação. A terra dá frutos ao florescer. A terra concentra-se vasta nas pedras e 

nas águas, irrompe concentrada na flora e na fauna” (HEIDEGGER, 2010, p. 129). E mais 

importante é a interpretação de Heidegger do aspecto abrigador, preservador e auto-ocultante 

da physis, a que chama a terra. Temos que respeitar os seus limites de auto sustentação, para a 

continuidade da biodiversidade e do homem. Logo, trata-se de criar outras formas pelas quais a 

natureza pode ser revelada, conforme nos diz Foltz:  

a terra é não só onde as plantas assentam as suas raízes e onde as casas são 
construídas, mas também o corpo humano, o som de uma palavra ou a 
escritura de um texto, o bronze ou o barro que sustenta uma superfície 
esculpida. Em cada caso, a terra é aquilo que suporta e dá origem àquilo 
que vem à luz apenas permanecendo intrinsecamente escura em si própria. 
A terra é o som que transporta as palavras de um poema e que secretamente 
permeia o seu significado, mas elas decaem em meros fonemas – incapazes 
de sustentar um poema ou qualquer tipo de significado – quando são 
explicitamente examinadas e investigadas. A terra também é aquilo que 
pode ser forçado a gerar energia atómica e que pode ser provocada a 
apresentar-se a si própria como onda ou partícula (FOLTZ, 2000, p. 33).  
 

Diante do exposto, é possível produzir outras formas de habitar a terra, nas quais o 

pensar e o morar congregam por intermédio do sensível, do imperceptível e do poético, 

objetivando uma nova forma de viver, rompendo com as estabilidades constituídas. Existe, 

então, a possibilidade de um morar sobre a terra que é um ficar, um permanecer e “acima de 
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tudo uma vigilância, um cuidar, um conservar daquilo que nos abriga e nos circunda” (FOLTZ, 

2000, p. 194). Ou, como nos convidou a pensar o filósofo alemão Martin Heidegger acerca de 

um habitar que não é apenas a posse de uma residência, mas de um habitar que se dá através do 

poético e da linguagem e que tem a capacidade de fazer o homem reabitar a terra e de trazê-lo 

de volta à vida. 

Podemos dizer que esse habitar poeticamente constitui o Dasein, o “ser na terra”, 

habitar é o modo básico da existência humana. Habitar poeticamente é ter cuidado, é ter zelo, é 

guardar a Terra, pois com nos ressalta Foltz “A terra tem uma prioridade global para a morada 

porque é aquilo sobre o qual nó moramos, aquilo que nos apoia, sustenta e alimenta” (FOLTZ, 

2000, p. 196). Esse guardar implica uma relação de respeito e interdependência pelo que cada 

coisa é. Acerca disto, encontramos em Castro (1992) o seguinte: 

O homem era o guardião do ser das coisas. Neste guardar, o homem mostra 
a sua essência, pois só ele pode ser guardião. Daí porque a ecologia não diz 
respeito à natureza, às coisas, mas à habitação do homem, enquanto 
homem, habitando, não faz das coisas objetos de posse, aniquilando-as de 
acordo com o poder da sua vontade e afirmação de uma falsa liberdade [...] 
A relação profunda do homem com as coisas como habitação, como 
existência, é conservada no verbo haver, do português. Ele significa ter, 
mas também existir. Habitação (habere, habitare) e existência nos 
remetem para a mesma percepção da relação do homem com o real. 
Habitação fala do homem enquanto está junto das coisas e delas é 
guardião. Tê-las é alienar-se, destruindo as coisas. Pois as coisas sempre 
nos resistem. Guardá-las é deixar que sejam o que são e assim, sendo, o 
homem “tem” mais: tem-se a si como homem e às coisas como coisas. A 
existência mostra também o homem habitando, mas enquanto se volta para 
o seu ser.  (CASTRO, 1992, p. 27). 
 

Para Heidegger, o habitar só ocorre se a poesia acontece com propriedade, com 

essência, porque é a poesia que permite o homem habitar a sua essência, permite que o homem 

habite no sentido original, pois é ela quem constrói a essência do habitar. Quando o homem 

“habita a terra e, no habitar, deixa a terra ser terra” (HEIDEGGER, 2010, p. 178). Precisamos 

elevar o nosso nível de compreensão para tentarmos entender as palavras do poeta, de 

Hölderlin, principalmente aquelas que podem nos mostrar como habita o homem, poeticamente 

falando. Para Heidegger, o poeta tem a vocação para falar a terra e as palavras do poeta se 

referem ao habitar do homem, não da situação atual do mesmo. Acerca disto, Jonathan Bate nos 

diz acerca do filósofo alemão e da morada sobre a terra “há um tipo especial de escrita, 

chamada poesia, que tem o poder peculiar de falar "terra". A poesia é a canção da terra (BATE, 

2000, p 251)74. Assim é a poesia, ela própria que constrói a essência do lugar. Possui a 

                                                           
74 “There is a special kind of writing, called poetry, which has the peculiar power to speak ’earth’. Poetry is the 
song of the earth”. (Tradução literal nossa). 
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capacidade do modo humano de habitar. Como um cego, que só está nesta situação, porque em 

sua essência, tem a capacidade do ver. Dessa forma, só podemos dizer que não habitamos, em 

uma era de degradação ambiental, poeticamente porque temos a essência do habitar poético 

(HEIDEGGER, 2010). Nos remetemos ao vigor essencial da poesia quando o Hölderlin diz 

“esta terra”: “A poesia não sobrevoa e nem se eleva sobre a terra a fim de abandoná-la e pairar 

sobre ela. É a poesia que traz o homem para a terra, para ela, e assim o traz para um habitar” 

(ibidem, p. 169). Aproveitando a poesia, como uma obra de arte, podemos pegar a explicação 

do Bate, quando ele afirma que ao olharmos para uma pintura ou lemos uma poesia, que essa 

ideia pode, então, receber uma inflexão ecológica: “as obras de arte podem ser estados 

imaginários da natureza, ecossistemas ideais imaginários e, ao lê-las, ao habitar, podemos 

começar a imaginar como seria viver de maneira diferente sobre a terra”75 (BATE, 2000, p. 

251), e corroborando com Bate, encontramos em Bruce Foltz o seguinte: “Morar poeticamente 

sobre a Terra constitui a possibilidade de uma Ética Ambiental genuína” (FOLTZ, 2000, p. 

230). Mas, a ética ambiental “se deve estender não só aos seres não humanos, tais como os 

animais, mas também aos seres não conscientes, como as paisagens” (ibidem, p. 204), ou seja, 

deve se fundir em uma ecologia que corresponda às dimensões plenas da habitação humana, 

direcionando a um habitar que contenha o logos e o oikos do mundo. 

Portanto, Manoel de Barros através da sua poética ecológica, desvela o ser das coisas, 

ou seja, revela o essencial delas. Pois o poeta, mais do que qualquer outro, é o guardião, o 

tesoureiro, o principal criador da linguagem e, o nosso ser distinto, ‘nosso Dasein’, está na 

linguagem. O nosso ponto maior aqui é antes de tudo, refletir acerca da relação do homem com 

as coisas naturais que é transformada em linguagem pela poesia da habitação em Manoel de 

Barros (retomaremos isto no capítulo três, na ecopoética de Manoel de Barros).  

Por que, então, uma investigação sobre ecocrítica, filosofia e natureza em Manoel de 

Barros? A poesia manoelina traz como ponto forte uma linguagem imagética e ao mesmo 

tempo metalinguística, ou seja, o poeta através do seu olhar subjetivo origina uma natureza 

poética colocando a mesma acima do real. Ainda de acordo com o filósofo francês Maurice 

Merleau-Ponty, em A Natureza:  

A filosofia da natureza tem necessidade de uma linguagem que possa 
retornar a Natureza no que ela tem de menos humano e que, por isso, 
estaria próxima da poesia. A arte é a realização objetiva de um contato com 
o mundo, que não pode ser objetivado (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 74). 
 

                                                           
75

 “works of art can themselves be imaginary states of nature, imaginary ideal ecosystems, and be reading them, 

by inhabiting them, we can start to imagine what it might be like to live differently upon the earth” (Tradução 
literal nossa). 
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Assim, uma investigação sobre o tema da natureza em sua intimidade na obra 

manoelina requer obrigatoriamente um olhar topofílico, uma vez que, em Manoel de Barros, a 

relação ser humano/natureza não marca uma dicotomia, mas amalgama uma identidade única. 

Acerca disto, ainda pode nos contribuir aquilo que disse Merleau-Ponty, em A Natureza (Idem, 

p. 193-4), “a Natureza é sempre nova a cada percepção, mas nunca é sem passado. A Natureza 

é algo que se continua, que nunca é apreendida em seu começo, ainda que nos aparecendo 

sempre nova”. 

Atráves dos estudos literários, a ecocrítica pretende nos aproximar e ensinar como 

melhorar a nossa relação com o meio ambiente, já que o indíviduo “é ligado ao lugar numa 

relação em que a natureza não é o “outro”, mas parte de um mesmo contínuo com o ser 

humano” (BUELL, 1996, p. 19)76. A ecocrítica se desenvolve de diferentes maneiras: como a 

busca e análise de imagens da natureza na literatura (o estudo pretendido aqui), o intuito de 

resgatar a tradição marginalizada de uma literatura ecológica, escrita desde a perspectiva da 

natureza, ainda pouco encontrada na crítica literária, e, por fim, o desenvolvimento de uma 

teoria preocupada pelas construções literárias do ser humano e a sua relação com o entorno 

natural.  

 

2.5. A Natureza do ponto de vista dos estudos literários 

Na Teoria literária, encontramos uma distinção entre espaço, ambiente e lugar. No 

presente estudo nos deparamos com os referidos termos nos seus diversos contextos, a saber: 

espaço físico, espaço imaginado, espaço sonhado etc. Os poetas não se utilizam das palavras 

apenas para compor os seus versos, mas também, para retratar a vida e o mundo através delas. 

Desta forma, a literatura tem o papel de reinventar o mundo com as palavras. Assim, tendo a 

arte como protótipo de todos os pensamentos criativos, pode-se associar que os escritores da 

natureza, como Manoel de Barros, retratam o mundo através dos elementos ambientais. 

Para Lawrence Buell, o ambiente e o lugar são tanto sociais, culturais e indentidades 

físicas ideológicas: “A concepção de natureza representada como uma tela ideológica torna-se 

infrutífera se ela é usada para retratar o mundo verde como nada mais do que fantasia projetiva 

ou alegoria social”77 (BUELL, 1995, p. 36). No que tange ao ambiente, Bruce Foltz nos define 

como “aquilo que habitamos mais imediatamente, aquilo que nos diz respeito e que nos 

concerne mais persistentemente, e consequentemente aquilo cuja significação se interliga mais 

                                                           
76 “Bonded to place in a relationship in which nature is not ‘other’ but part of a continuum with the human”. 
77 “The conception of represented nature as an ideological screen becomes unfruitful if it is used to portray the 

green world as nothing more than projective fantasy or social allegory” (Tradução literal nossa). 
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continuamente com o curso das nossas vidas” (FOLTZ, 2000, p. 206). Assim, a natureza como 

lugar é mais intimamente uma ação de pertencer a ela do que a possuir. O espaço físico precisa 

ser transformado em lugar, pois o mesmo se encontra atualmente fora do alcance da visão das 

pessoas. Podemos dizer que o meio ambiente constrói a identidade do ser. A natureza e a 

cultura são os fatores determinantes de interdependência da vida humana. Nesse argumento, 

podemos afirmar que a natureza em Barros é espacializante, funcionando assim, como uma 

abertura para o estabelecimento da intimidade com o meio. Para fundamentar este argumento, 

tivemos a necessidade de colocar em causa as noções de natureza como espaço, como ambiente 

e como paisagem, observando de que forma a mesma comportou a articulação entre os 

referidos conceitos. Assim, o caminho que adotamos foi o da imaginação e o da percepção. 

Para o crítico francês Michel Collot “a paisagem não é só um recanto do mundo, mas uma certa 

imagem dele, elaborada a partir do ponto de vista de um sujeito, seja um artista ou um simples 

observador” (COLLOT, 2012, p. 24). Então, para Collot, o ponto de vista e a perceção são 

fundamentais para a apreensão de uma paisagem, que vem a se tornar uma imagem (e um 

fragmento) do espaço. O que leva a nos interessar pelo trabalho do crítico francês é justamente 

a modulação do olhar do sujeito perante a paisagem percebida, porque a visão de paisagem, 

segundo Collot, não é só estética “mas também lírica, porque o homem investe em sua relação 

com o espaço as principais direções de sua existência”78 (COLLOT, 1986, p. 215). Em Manoel 

de Barros, é também um “olhar lírico” que permite ao poeta estabelecer uma relação entre a 

paisagem interior e a paisagem física, mesmo que essa relação varie em alguns “momentos”. 

Em sua poética, vários são os elementos que definem o seu olhar para o exterior (o mundo), 

mas os conceitos de mundo e de natureza são, no poeta, equivalentes, moventes. A natureza 

enquanto abrigo é a temática em quase todos os seus poemas, e podemos dizer que essa mesma 

natureza como mundo funciona como uma espécie de proteção, ou seja, de abrigo para a 

humanidade.  

Retornando às definições citadas anteriomente, encontramos em Javier Maderuelo, em 

El paisaje: génesis de un concepto (2006), uma distinção entre o espaço, a paisagem e a 

paragem. Para o crítico espanhol, o que diferencia “espaço” de “paragem” é que o “espaço” 

congrega um conjunto de elementos dispostos em determinado espaço, como as montanhas, os 

vales, os rios, entre outros elementos da natureza e a “paragem” na sua etimologia designa um 

lugar em que o sujeito se detém para habitar. Porém, a ideia de paisagem exige “um olho que 

                                                           
78 “mais aussi lyrique, car l’homme investit dans sa relation à l’espace les grandes directions significatives de son 

existence” (Tradução literal nossa). 
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contemple o conjunto e que se gere um sentimento, que o interprete emocionalmente”79 

(MADERUELO, 2006, p. 38). Dessa forma, podemos compreender melhor como Manoel de 

Barros transita entre o espaço físico e as paragens, para a paisagem (a sua natureza), pois as 

imagens da Natureza que os seus poemas geram, pode-se dizer que são a interpretação da 

própria noção de paisagem definida por Maderuelo. E, podemos reforçar um posicionamento 

pleno de Barros perante a paisagem, quando o poeta busca entender e ouvir os elementos da 

Natureza.  

 No campo da teoria da literatura, encontramos diversas terminologias no que se refere à 

narrativa. Dentre os elementos da narrativa (tempo, espaço, ação, personagem, foco narrativo), 

o espaço e a ação na maioria das vezes são vistos como um mesmo denominador de lugar. Faz-

se necessário, entretanto, diferenciar ambos: o espaço denotativo do ambiente conotativo 

construído pela ação e pelos personagens. Um determinado personagem de uma narrativa 

ficcional pode se encontrar tanto em um ambiente familiar, como em um ambiente social. 

Espaço e Ambiente se distinguem porque o “espaço” aqui está relacionado com os dados 

físicos, geográficos, enquanto que o “ambiente” é íntimo, subjetivo. Para Osman Lins, “por 

ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, destinados a 

provocar na narrativa, a noção de um determinado ambiente. Para a aferição do espaço, 

levamos a nossa experiência do mundo” (LINS, 1976, p. 77). 

O espaço afetivo em Barros, o outro nome para o que Bachelard chamou “espaços 

amados”, pode ser traduzido, de uma forma geral, por uma espécie de amor pelo sujeito lírico. 

Manoel de Barros, assim, transcende o espaço físico e nos apresenta uma Natureza nua, que 

pode ser entendida como um texto a decifrar o seu segredo. A título de exemplo da natureza 

nua Barros: 

O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a  
imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás  
de casa. 
Passou um homem depois e disse: Essa volta que o  
rio faz por trás de sua casa se chama enseada.  
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que  
fazia uma volta atrás de casa. 
Era uma enseada. 
Acho que o nome empobreceu a imagem (BARROS, 1993:2010, p. 303). 

 
Desta forma, se a Natureza puder ser entendida como texto, ela passa pelo crivo da 

criação e como pensamento criativo é a poética manoelina, que em um plotiniano estado de 

                                                           
79 “un ojo que contemple el conjunto y que se genere un sentimiento, que lo interprete emocionalmente” (Tradução 
literal nossa). 
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silenciosa contemplação, busca fabricar imagens a partir do tecido textual da Natureza. E, se a 

paisagem pode ser definida por um conjunto de imagens subjetivas de um espaço, as imagens 

que Barros fabrica são puramente imagens do silêncio. Ressaltando que há uma 

particularidade na poética manoelina: o seu gosto de converter em sentimentos humanos os 

elementos da Natureza, o que resume a sua forma de se relacionar com a physis, e que se torna 

visível a potencialidade do seu elo afetivo com o meio. Barros deixa bem visível, em diversas 

ocasiões, que o fazer da natureza é poesia, especialmente nas suas ações imperceptíves ao 

homem: “Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas – é de poesia que estão 

falando” (BARROS, 1991:2010, p. 292). Desta forma, Manoel de Barros, tal como um 

intérprete da Natureza, nos deixa a sua obra Poesia Completa, que provoca no leitor uma 

ampla gama de imagens dos espaços afetivos. 

 

2.6. As imagens da natureza 
 

Tomemos o mundo em sua infinidade de aberturas, onde tudo pode ser fotografado e 

filmado, onde tudo pode tornar-se, deixa-se ver como um todo, sem portas e sem muros. Um 

mundo (super) exposto. Uma realidade sensível evidentemente transparente, e ainda 

bombardeada de signos. Como o mundo não pode falar põe-se no confessionário da imagem. 

Na superfície da humanidade algo circula, fazendo do mundo um vir-a-ser, um tornar-se, um 

mundo codificado, se assim quisermos denominá-lo, ou exposto. Tudo circundado por imagens. 

Imagens-mundo. É com a semiótica, ou Teoria Geral dos Signos, que tomaremos o mundo 

como povoado de signos – sendo o próprio homem um signo. Imagens que são “mediações 

entre o homem e o mundo” (SANTAELLA; NÖTH, 2008, p. 131). Entende-se por semiótica, 

trazida à luz após a ruptura com as relações diáticas significante/signicado. Décio Pignatari 

define de uma forma sintética e didática, o que vem a ser a semiótica: “A semiótica, ou teoria 

geral dos signos, é uma indagação sobre a natureza dos signos e suas relações, entendendo-se 

por signo tudo aquilo que representa ou substitua alguma coisa” (PIGNATARI, 2004, p.21). 

Nos domínios linguísticos, o signo verbal (a palavra) transmitia a mensagem; já no campo 

semiótico, o signo verbal não dá mais conta e apela para o signo não verbal, o qual é o objeto 

de estudo do filósofo-matemático Charles Sanders Peirce. Das tricotomias peirceanas, as 

categorias de ícone, índice, símbolo são as principais para o filósofo, sendo ícone um signo que 

mantém relação por analogia com o objeto; índice o que mantém uma relação direta com o 

objeto; símbolo o que mantém uma relação convencional com o objeto. 
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Natureza, imagens da natureza, poesia. Forma o nosso triângulo e objeto de estudo. 

Uma imagem onírica, que fala, que clama. Uma imagem cósmica, repleta de imaginação. 

Natureza, imagens e poesia assim conversam, mas por uma janela entreaberta. Sussurram. 

Olham-se, na tentativa de abrirem a janela, entrecruzarem-se, confluírem, figurarem: 

A natureza, um território tão fugidio quanto palpável, tão belo quanto aterrorizante. É 

somente e, sobretudo, a materialidade da imagem que é capaz de torná-la presente. Só mesmo a 

imagem estaria apta a inscrever todas as peculiaridades e segredos da mais recôndita vida 

selvagem por todos os cantos do planeta. Assim como o mundo, a natureza não pode falar e 

também é posta no confessionário da imagem, levada a mostrar-se em todas as suas formas. A 

natureza é “naturalmente” imagética, é esta familiaridade da natureza com as imagens que 

impõe uma garantia de verdade as fotografias. A imagem da natureza torna-se o próprio 

Império, sua própria imagem e semelhança: imprevisível, móvel, fluída, flexível, dinâmica, 

criativa, surpreendente, poderosa. 

 
2.7. O Haikai – Outra forma poética de contemplação da natureza – Uma breve 

consideração. 
 

Conforme exposto na introdução, ao descrever a natureza, a poesia cria outras 

naturezas, outros mundos. E que é sabido da capacidade da poesia de criar na linguagem, além 

de fabricar múltiplas imagens. Assim, apresentamos o gênero poético, o haikai, como outra 

forma de leitura e de contemplação da natureza. E faremos uma breve consideração do mesmo. 

Podemos começar com uma indagação: O que pode um haikai? Poderia um encontro entre o 

não-verbal (imagem) e o verbal (haikai)? 

Entre a imagem e o haikai, há um olhar, mas não qualquer olhar. Olhar é ver, mas 

também é sentir, experienciar. Contemplar religiosamente, como nos disse Bosi. O que pode 

resultar desse olhar? Uma imagem onírica, uma imagem que fala. A imagem e o haikai assim 

conversam, mas por uma janela entreaberta. Olham-se, na tentativa de abrirem essa janela, 

entrecruzarem-se, confluírem. Dessa forma, argumentamos aqui que é na escrita do haikai que 

pode se manifestar a força, ou melhor, a potência da natureza. Reforçando o que foi dito na 

introdução, ao descrever a natureza, a poesia cria outras naturezas, outros mundos.  

 A composição poética oriental, Haikai, possui três versos, e se dispõe em uma ordem 

métrica de cinco/sete/cinco sílabas. O haikai tradicional japonês conserva uma íntima relação 

com a natureza em uma expressão do real, com as estações do ano, com uma interação do 

homem com o meio. A composição oriental expressa os sentidos da natureza, penetra na vida 

das coisas, portanto místico. Cheio de iluminação, satori em japonês, o haikai é um caminho 
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espiritual à natureza búdica de cada ser. Argumentos que, por ser o haikai uma poesia do 

ver/sentir, isto é, o que poderia chamar de uma poesia-imagem80, o haikai constrói imagens da 

natureza: “o haikai se ocupa só da vida. É como a flor da existência, e despreocupa-se do além, 

mas desvela nas coisas uma natureza divina imanente a elas”81 (RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, 

2010, p. 30, grifo nosso). Como a vida é o tema central, é percebível nos haikais a ausência de 

subjetividade, o pessoal do poeta. Partindo do pressuposto de que o homem faz parte da 

natureza e que mantém uma íntima relação com ela, além de que a obra literária também tem 

um profundo elo com a realidade, Rodríguez-Izquierdo argumenta que, no momento em que o 

haikai abre mão da subjetividade a favor da síntese, o pessoal do poeta, atinge o haikai de 

forma sublimada e depurada. São haikais que, segundo Paulo Franchetti, trazem 

“presentificação de um instante como algo inacabado, aberto, um esboço ou um diagrama do 

choque entre a sensação fugaz e irrepetível e seu longo e profundo ecoar nas diversas cordas da 

sensibilidade e da memória” (FRANCHETTI, 2007, p. 11).  

Na síntese de Luiza Lobo: 

O haikai é uma prática poética resultante de uma abordagem filosófico-
religiosa do mundo – zen-budismo ou confucionismo; emprega, como 
forma de imagem, símbolos que se apresentam predeterminados para sua 
combinação, ligados à natureza. No ocidente, a busca do haikai deriva de 
uma necessidade de se reencontrar o símbolo, de se superar a fragmentação 
resultante dos efeitos do capitalismo e do cosmopolitismo modernos, que 
acarretam o excesso de fragmentação e uma sociedade de simulacros 
levados ao extremo pela troca simbólica entre signos já mecanizados e 
esvaziados de sentido (LOBO, 1993, p. 68).  

Pelo haikai, um espaço entre linguagem e mundo – Um espaço onde haja o encontro 

entre o verbal e não-verbal. Os haikais, assim, irradiam imagens, criam imagens no leitor, 

ícones como quer a semiótica. Imagens que dão materialidade à natureza e multiplicam essa 

natureza por todos os lados. Imagens-natureza. Imagens que criam, constroem, falam, pensam, 

escrevem, circulam. Nesse espaço propício ao diálogo da escrita com as imagens da natureza, 

podemos dizer que tudo está em movimento. E nós, como leitores, embarcamos nos fluxos 

vertiginosos de informações e imagens da natureza, percorremos caminhos sem direções. 

Sobretudo, vivemos a imagem da natureza em todos os seus limites. Desse modo que os haikais 

apelam “para novos pacotes de imagens, novas naturezas, novos choques com o mundo natural, 

                                                           
80 Embora “a imagem” seja inerente à forma poética (cf. BOSI, 1977), chamamos aqui de “poesia-imagem” uma 
poesia que, além de irradiar imagens – próprio da poesia – ela constrói “imagens-narrativas”, um pacote de novas 
outras imagens.  
81 “El haiku se ocupa sólo de la vida. Es como la flor de la existencia, y se despreocupa del más allá, pero desvela 

en las cosas una naturaleza divina inmanente a ellas” (Tradução literal nossa). 
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novas aventuras, novos animais, novas plantas que nos guiem pelo mundo rumo ao paraíso 

perdido” (OLIVEIRA; ARAUJO; 2011, p. 9). 
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3. A ECOPOÉTICA DE MANOEL DE BARROS 
 

3.1. Manoel de Barros: O poeta da natureza. 

O poeta, cuja obra é o corpus de investigação da presente tese nasceu em Cuiabá-MT no 

ano de 1916 e passou a atuar no campo da literatura brasileira a partir do ano de 1937, na 

chamada segunda geração modernista. O poeta tem como questão central na sua obra, a 

presença da natureza. Manoel de Barros define a natureza como o lugar em que o poético reside 

e pode-se dizer também como sendo um lugar de intimidade, o qual é possível ter a percepção 

da essência das coisas. Como o próprio poeta da natureza nos ressalta que as árvores, os bichos 

e as pessoas possuem natureza igual. Para o poeta, todos se fundem na mesma natureza 

(BARROS, 2010). Barros possuía uma reverência pessoal e um amor profundo pela natureza, e 

para ele tudo está interligado: “O lar do homem é a natureza” (BARROS, 2010, p. 465). Assim, 

na sua poética, o mesmo se utiliza dos elementos da natureza como ingrediente, voltando o seu 

olhar para o ínfimo, quebrando assim com todas as convenções através de um novo arranjo 

linguístico. De acordo com Grácia-Rodrigues: 

Valorizar o que não tem importância, apreciar as coisas no seu 
primitivismo, ser amante do meio ambiente e estar em comunhão com os 
elementos que compõem a natureza, tudo isso integra o projeto estético de 
Manoel de Barros (GRÁCIA-RODRIGUES, 2006, p. 70). 
 

Assim, podemos dizer que a poesia manoelina é “um espaço íntimo de observação 

reverente e escuta silenciosa de uma realidade desconhecida, misteriosa e sagrada” 

(ALMEIDA, 2012, p. 144, grifo nosso), a partir do momento em que o poeta se integra à 

natureza de uma forma tão completa que une o sujeito (homem) e o objeto (natureza). Desta 

forma, podemos enxergar na sua poética o homem habitando em total harmonia a natureza, em 

uma íntima relação com a mesma e percebemos essa fusão entre homem e meio no decorrer da 

leitura de sua obra, quando Barros vai até o fundo da natureza, atrás da sua matéria-prima, que 

é considerado o ínfimo, o esquecido, para compor os seus poemas, colocando o homem como 

ser-integrante/integrado dela. É como se o poeta fosse até o fundo e de lá buscasse as palavras, 

drummondianamente falando. Se há um certo surrealismo na sua obra, é justamente o desafio à 

lógica pela via contemplativa que sua poesia propõe. Logo, a ideia de ínfimo traduz a sua 

poética. No ínfimo, a poesia desexplica – afinal, parece próprio a todo fazer literário buscar 

desexplicar, isto é, se seguirmos a velha lição da teoria da literatura de que é a própria literatura 

um desvio da norma (cf. EAGLETON, 2006). 
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3.2. A obra manoelina 

O corpus de investigação da presente tese são alguns dos seus poemas, inseridos na 

antologia Poesia Completa (2010). A referida antologia traz consigo subsídios que permitem ao 

leitor uma reflexão acerca dos problemas ambientais contemporâneos. O maior contributo que 

a poética manoelina pode nos oferecer, talvez seja, o ensinamento de reaproximação do homem 

com a natureza, já que a maioria dos seus poemas perpassam na inter-relação homem-meio 

como questão nuclear na vida do sujeito lírico, ou seja, através de uma linguagem literária-

ecológica, o poeta nos apresenta a beleza e a importância da natureza para nós seres humanos, 

levando-nos a uma ponderação e quem sabe, uma sensibilização à problemática ambiental 

atual.  

É perceptível que, ao investigarmos Poesia Completa e o seu processo de criação 

literária, há uma influência da vida do poeta, de quando vivia na natureza pantaneira. A sua 

linguagem é inerente a da escrita de sua vida e, assim, podemos afirmar que a escrita da 

natureza está intrínseca com escrita de si e vice-versa. Existe uma conexão entre autobiografia 

e literatura atreladas ao meio ambiente. É notório um saber local, que nos auxilia na ligação de 

outros saberes globais, pois, por meio da sua realidade no Pantanal é provável que possamos 

pensar o mundo, pois o seu Pantanal é universal. Refletindo dessa forma, diremos que, através 

do seu saber local e pela sua experiência na natureza do Pantanal, Manoel de Barros escreveu 

diversas obras ao longo da sua vida e em Poesia Completa podemos encontrar toda obra 

publicada até então: Poemas concebidos sem pecado (1937); Face imóvel (1942); Poesias 

(1947); Compêndio para uso dos pássaros (1960); Gramática expositiva do chão (1966); 

Matéria de poesia (1970); Arranjos para assobio (1980); Livro de pré-coisas (1985); O 

guardador de águas (1989); Concerto a céu aberto para solos de ave (1991); O livro das 

ignorãças (1993); Livro sobre nada (1996); Retrato do artista quando coisa (1998); Ensaios 

fotográficos (2000); Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001); Poemas rupestres (2004) e 

Menino do Mato (2010). E encontramos também os seguintes livros infantis: Exercícios de ser 

criança (1999); O fazedor de amanhecer (2001); Cantigas por um passarinho à toa (2003) e 

Poeminha em Língua de brincar (2007).  

Apontada como uma intensa inter-relação homem e natureza, Poesia Completa também 

evidencia de que forma a cultura regional contribuiu na construção dessa natureza, além da 

relevância da mesma na construção do homem e da sociedade do Pantanal. Assim, a obra 

manoelina, pela sua maneira de apresentar o belo sistema, assinala a poesia como um fio 

condutor de (re) aproximação entre o homem e o mundo natural. E, por todos os conhecimentos 

que abrange e manifesta, tem uma analogia com o que ressalta Roland Barthes acerca dos 
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saberes e tamanho da literatura: “A literatura assume muitos saberes” (1980, p. 18). Em virtude 

da obra barriana apresentar de forma perfeita o papel da literatura e o da poesia na construção 

de uma sociedade, além da construção do ambiente no qual essa sociedade se insere, 

encontramos em Antônio Candido uma explicação melhor acerca dessa relação em “Literatura 

na Evolução de uma Comunidade”, em sua obra Literatura e Sociedade (2011): 

entendemos por literatura, neste contexto, fatos eminentemente 
associativos; obras e atitudes que exprimem certas relações dos homens 
entre si, e que, tomadas em conjunto, representam uma socialização dos 
seus impulsos íntimos. Toda obra é pessoal, única e insubstituível, na 
medida em que brota de uma confidência, um esforço de pensamento, um 
assomo de intuição, tornando-se uma “expressão”. A literatura, porém, é 
coletiva, na medida em que requer certa comunhão de meios expressivos (a 
palavra, a imagem), e mobiliza afinidades profundas que congregam os 
homens de um lugar e de um momento, para chegar a uma “comunicação”. 
Assim, não há literatura enquanto não houver esta congregação espiritual e 
formal, manifestando-se por meio de homens pertencentes a um grupo 
(embora ideal), segundo um estilo (embora nem sempre tenham 
consciência dele); enquanto não houver um sistema de valores que informe 
a sua produção e dê sentido à sua atividade; enquanto não houver outros 
homens (um público) aptos a criar ressonância a uma e outra; enquanto, 
finalmente, não se estabelecer a continuidade (uma transmissão e uma 
herança), que signifique a integridade do espírito criador na dimensão do 
tempo (CANDIDO, 2011, p. 147). 
 

Se fizermos um comparativo do que promulga Candido no que tange às construções que 

o mesmo faz em torno da relação da literatura com a sociedade com a obra de Barros, 

poderemos entender que, em seu ato de criação literária, o poeta cuiabano apreende uma íntima 

relação entre a literatura, no caso aqui a poesia, com o homem e a paisagem. Dentro da sua 

obra poética, o ser humano, a natureza e a sociedade fazem parte de um todo, e, a natureza, é 

sempre o núcleo inicial para o edificar do homem pois, ao habitar a região pantaneira, o mesmo 

é transformado, a partir das suas experiências culturais locais. No que se refere à poética de 

Barros, Alfredo Bosi (2003) ressalta a “coerência vigorosa e serena da palavra de Manoel de 

Barros, nascida em contato com a paisagem e o homem do Pantanal e trabalhada em uma 

linguagem que lembra, a espaços, a aventura mitopoética de Guimarães Rosa” (BOSI, 2003, p. 

488). 

Como já explanado, a antologia manoelina está conectada aos saberes da natureza, e 

Barros, na sua poética, induz que ele próprio está interligado a esses saberes, a partir do 

momento que o mesmo tem a sensibilidade de ouvir os sons da natureza e de valorizar as 

belezas do ínfimo. E para fazer isso acontecer, Barros utiliza em seus poemas a linguagem do 

pantanal, que surge da íntima relação do homem com o meio natural. E acerca disto, Frederico 

Augusto Fernandes nos diz que a natureza: 
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apresenta-se nas vozes dos pantaneiros como uma representação de mundo, 
isto é, se a natureza os guia, pois os pantaneiros são parte dela, a 
representação é, em sua essência,  uma poesia do mundo natural. Logo, 
essas representações poéticas traduzem o como-ser e o como-fazer no 
mundo em que vivem. Em outras palavras, elas são os mecanismos de o 
homem se compreender em face ao seu próprio mundo, extraindo dele as 
sutilezas da vida e do viver (FERNANDES, 2004, p. 92). 
 

Então, as vozes dos habitantes do pantanal, através da escrita, são integradas aos 

poemas de Barros, que se tornam as revelações poéticas, as reverberações do mundo natural 

que revelam o próprio ser, o próprio homem. Revelações estas que acontecem no instante em 

que o homem se interliga à natureza e se deixa ser dominado pela mesma. 

No que se refere à união da literatura com os saberes ambientais e ecológicos, 

encontramos o seguinte em Angélica Soares: 

Sabedores de que o Pensamento e a Literatura sempre estiveram voltados 
para o habitar humano em seu sentido mais profundo, nestes tempos de 
crise ambiental consideramos tornar-se imprescindível repensar a ecologia 
para além da mídia, através de uma radicalização conceitual, que livre os 
estudos ecológicos da setorização e da perspectiva tecnocrática. Isto porque 
estas têm sido, muitas vezes, responsáveis por uma redução desses estudos 
aos danos industriais, sem sensibilidade para a compreensão da Natureza 
em seu manifestar-se globalizante (SOARES, 2005, p. 260). 
 

Considerando que a Ciência da Ecologia representa um desafio à crítica literária, pode-

se legitimamente se perguntar se a literatura pode, por sua vez, oferecer um novo olhar para a 

ecologia. Acerca disso, encontramos em Blanc et al (2008) o seguinte: 

Pelo menos desde o século XIX, os textos literários, reagindo ao inevitável 
movimento de industrialização e urbanização, descrevem a necessidade de 
se opor à visão puramente utilitarista e técnica do meio ambiente uma 
relação mais global cuja imaginação literária é o espaço de exploração. 
Baseia-se nesta tradição de inspiração essencialmente romântica que a 
Écocrítica elevou a estética literária numa espécie de contrardiscurso 
ecológico82 (Blanc et al, 2008, p.4). 
 

Assim, a literatura como modelo de comportamento ecológico é evocado por Neil 

Evernden em sua obra The social creation of nature (1992): 

Se no passado [...] era necessário contar com a visão inspirada pelo artista 
para constituir as "coisas" que ocupam o Reino ordenado da natureza, ele 
certamente terá que confiar em um nível semelhante de inspiração para 
restaurá-los. A chamada crise ambiental não exige a invenção de soluções, 

                                                           
82 “Si l’écologie pose un défi à la critique littéraire, on peut légitimement se demander si la littérature peut à son 
tour proposer un nouveau regard sur l’écologie. Au moins depuis le 19e siècle, les textes littéraires, réagissant au 
mouvement inéluctable de l’industrialisation et de l’urbanisation, décrivent la nécessité d’opposer à la vision 
purement utilitaire et technique de l’environnement une relation plus globale dont l’imaginaire littéraire se fait 
l’espace d’exploration. C’est en s’appuyant sur cette tradition d’inspiration essentiellement romantique que 
l’écocritique érige l’esthétique littéraire en une sorte de contre-discours écologique” (Tradução literal nossa). 
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mas a recriação das próprias coisas [...]. A linguagem dos peritos 
tecnológicos não pode reconhecer a novidade radical do selvagem: pelo 
contrário, foi precisamente moldado para negá-lo83 (EVERNDEN, 1992, p. 
123). 
 

Para Blanc et al (2008), um caminho alternativo seria a constituição de um “imaginário 

ambiental”, ou seja, “uma nova escrita ambiental que não seria mais ditada pelas ciências do 

ambiente ou os dogmas sobre o assunto, o que melhoraria por nossas chances de evitar a 

ameaça do ecocídio”84 (BLANC et al, 2008, p. 5). Imaginário este, proposto por Lawrence 

Buell, já explicado na referida tese, no capítulo 2. 

 No que se refere ao entremeio literatura e ecologia, encontramos em Leonardo Boff o 

seguinte: 

A ecologia não pode ser definida em si mesma, fora de suas implicações 
com outros saberes. Ela não é um saber de objetos de conhecimento, mas 
de relações entre os objetos de conhecimento. Ela é um saber de saberes, 
entre si relacionados (BOFF, 1995, p.18). 
 

E no que tange ao conhecimento ecológico, a obra de Barros contém informações 

importantes a uma racionalidade ambiental imprescindível para uma forma de relação com a 

natureza. Assim, pontuamos através do olhar de Boff que: 

A ecologia dá corpo a uma preocupação ética, também cobrada de todos os 
saberes, poderes e instituições: em que medida cada um colabora na 
salvaguarda da natureza ameaçada? Em que medida cada saber incorpora o 
ecológico, não como um tema a mais em sua disquisição, deixando 
inquestionada sua metodologia específica, mas em que medida cada saber 
se redefine a partir da indagação ecológica e aí se constitui num fator 
homeostático, vale dizer, fator de equilíbrio ecológico, dinâmico e criativo 
(ibidem, p. 19). 
 

Desta forma, o saber ecológico dialogando com o saber literário, neste caso, com a 

poética manoelina, vem a ser o que Leff nos ressalta que: 

O diálogo de saberes abre uma via de compreensão da realidade a partir de 
diferentes racionalidades; estabelece um diálogo intercultural a partir das 
identidades coletivas e dos sentidos subjetivos, para além da integração 
sistêmica de objetos fragmentados do conhecimento. A complexidade 
ambiental não remete a um todo – nem a uma teoria de sistemas, nem a um 
pensamento holístico, nem a uma conjunção de olhares multirreferenciais. 
É, ao contrário, a ruptura da relação do conhecimento com o real para uma 
nova relação entre o real e o simbólico. Esta é a chave que desloca e 

                                                           
83 “If in the past [...] It was necessary to rely on the artist-inspired vision to constitute the "things" that occupy the 

ordained realm of nature, it will surely have to rely on a similar level of inspiration to restore them. The so-called 

environmental crisis does not demand the invention of solutions, but the recreation of the things themselves [...]. 

The language of the technological experts cannot recognise the radical novelty of the savage: on the contrary, it 

has been precisely shaped to deny it”(Tradução literal nossa). 
84 “d’une nouvelle écriture environnementale qui ne serait plus dictée par les sciences de l’environnement ou les 
dogmes en la matière, ce qui améliorerait par ce biais nos chances d’éviter la menace d’un ecocide” (Tradução 
literal nossa). 
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transfere a prática teórica do estruturalismo para o reposicionamento do ser 
no mundo em relação com o saber. A interdisciplinaridade abre-se para o 
diálogo de saberes no encontro de identidades constituídas por 
racionalidades e imaginários que configuram as referências, os desejos e 
vontades que mobilizam os atores sociais para a construção de uma 
racionalidade ambiental; que ultrapassa relação teórica entre os conceitos e 
os processos materiais e a desloca para as relações de significação entre o 
real e o simbólico em uma política da diversidade cultural (LEFF, 2010, p. 
16). 
 

Voltando ao que foi dito acerca da ecocrítica, a referida corrente crítica foi definida 

por Glotfelty (1996), como o estudo das relações entre a literatura e o ambiente natural, ou seja, 

a referida corrente nos apresenta uma abordagem tanto ecológica como literária e idealiza a 

natureza como fruto da linguagem. Podemos então, mediante o exposto, constituir uma 

correlação entre a percepção da natureza escrita e imaginada por Manoel de Barros e o enfoque 

ecocrítico dos textos literários, a partir do momento que a sua escrita acerca do sistema natural, 

tem a preocupação de uma representação da natureza não antropocêntrica, possui evidências 

significativas de uma abordagem ecocrítica ou como nos diz Carlos Augusto Viana “em 

Manoel de Barros se sedimenta a concepção da palavra como um organismo vivo: a palavra-

vegetal, a palavra-animal ou, quando não, a palavra-mineral”85. 

Da mesma forma como nos ressaltou Lawrence Buell no capítulo 2, a crise ambiental, 

além de ser uma crise de imaginação, que nos leva a repensar uma forma de ter uma nova 

relação com a natureza, através da “imaginação ambiental”86,  Neil Evernden em sua obra The 

social creation of nature nos evidencia da necessidade, também, de uma recriação dos 

elementos naturais e não de arrojadas soluções: “A chamada crise ambiental não exige a 

invenção de soluções, mas a recriação das próprias coisas”87 (EVERNDEN, 1992, p.123). 

Assim, sob essa ótica, o presente estudo investigou em que proporção Barros concretiza uma 

recriação da natureza na sua poética, já que para Blanc et al (2008), para recriar a natureza é 

necessário a criação de uma poética ecológica, e “o ideal de uma poética ecológica é o que 

possa dizer a alteridade da natureza (do que é selvagem), sem a civilizar, sem cultivar”88. 

 

 

 
                                                           
85 Carlos Augusto Viana é editor do jornal Diário do Nordeste e escreveu “MANOEL DE BARROS: a poética da 
reinvenção”, no Caderno Cultura em 2006. 
86 “Environment imagination” (Tradução literal nossa). 
87 “The so-called environmental crisis does not require the invention of solutions, but the recreation of things 

themselves” (Tradução literal nossa). 
88 “L’idéal d’une poétique écologique serait donc de dire l’altérité de la nature (de ce qui est sauvage) sans la 
civiliser, sans la cultivar” (Tradução literal nossa). 
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3.3. A poética manoelina, os estudos interdisciplinares e a questão ambiental 

Os poemas de Manoel de Barros envolvem muitos saberes, dentre eles destacamos: os 

saberes ambientais, os ecológicos, os sociais, os geográficos, os históricos, os políticos, os 

filosóficos e os antropológicos, ou seja, a referida antologia é um solo profícuo para os estudos 

interdisciplinares por abarcar vários saberes em si. Ressaltando que dentre esses saberes, nos 

prenderemos mais aos conhecimentos ambiental e ecológico, que juntamente com a literatura, 

criaremos um espaço propício para a ecocrítica e a ecopoética, para uma reflexão no que tange 

às questões ambientais e a possível sensibilização do homem através da arte, no caso aqui, da 

poesia.  

Assim, o nosso objetivo no presente estudo foi identificar na poética manoelina o 

caráter fiel de representação da natureza em uma linguagem litero-ambiental, ou seja, uma 

ecopoética. Mas, para identificarmos a referida representação, precisamos encontrar na poética 

de Barros, o que Bate chama de “uma tentativa de transformar em linguagem uma experiência 

de habitação sobre a terra ou fazer o trabalho ecológico”89 (BATE, 2000, p. 200). Dessa 

maneira, Jonathan Bate estabelece no desenvolvimento da escrita criativa, um trabalho 

ecológico de linguagem que poderia ter o complemento de outras abordagens, como as 

científicas. O conceito desse trabalho ecológico da escrita literária, seria traduzido em 

linguagem poética, o qual, que em outros tipos de discursos não podemos atestar – é o núcleo 

da ecopoética. Para Bate e para outros tantos ecocríticos, para se reproduzir ou para representar 

os processos naturais, é necessário o empréstimo da linguagem humana. Assim, podemos 

afirmar que essa escrita de valor ecológico, descrita por Bate, poderia ser o aperfeiçoamento da 

forma de representação fiel da natureza em Barros. 

Manoel de Barros em sua poética, trabalha com a poesia do ínfimo e das sutilezas, o 

sujeito lírico tem uma íntima relação com a natureza, como um ser-integrante/integrado e ao 

mesmo tempo transformador dela própria. Sua obra sugere acerca do que Adalberto Müller 

(2011) chamou de ‘ecologia poética’: acima do que unir a natureza em linguagem de poesia, 

apresenta um complexo projeto de criação da própria linguagem da natureza. Nesse 

aprendizado, resulta o que Barros chamou de “desenhos verbais de imagens” (BARROS, 2011, 

p. 45). Para Müller: 

poetas como Manoel de Barros buscam voltar à linguagem dos sentidos, 
que é uma linguagem não intelectual (mas não menos inteligente!), que é 
uma língua de imagens. O papel da imaginação e da imagem são 
primordiais na poesia de Manoel de Barros [...] 

                                                           
89 “an attempt to transform into language an experience of dwelling upon the earth”; “do ecological work” 
(Tradução literal nossa). 
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Faz parte também da ecologia poética de Manoel de Barros o ato de 
recolher detritos, trazer para a poesia “tudo aquilo que a nossa/civilização 
rejeita, pisa, e mija em cima”. 
A prática poética de Manoel é a de recolher fragmentos dessa civilização e 
compor com ela (e contra ela) uma obra esfacelada e fragmentária, capaz 
de arejar a linguagem para assim talvez arejar as relações do homem com o 
seu mundo (MÜLLER, 2011, p.50). 
 

Essa fragmentação na poesia manoelina a qual se refere Müller, pode ser percebida ao 

longo da poética de Barros. Os ‘desenhos verbais de imagens’ ditos por Manoel ficam bem 

expostos e por vezes nos causam estranhamento, mas, juntamente com eles podemos sentir a 

sua ecologia poética: 

Vi o verão 
no meio das pedras 
e um lagarto. 
 
Escutei um perfume 
de sol  
nas águas.  

 
Águas que sabem 
a pedras 
sabem a rãs (BARROS, 2001:2010, p. 415). 

 
Podemos observar nos versos acima, um sujeito lírico que compartilha seu 

conhecimento a partir da sua íntima relação com a natureza. A ideia de Natureza em Manoel de 

Barros está expressa na relação ver/ouvir/sentir, uma tricotomia essencial para desconstruir um 

tipo de espectador passivo da natureza e alcançar um “chegar a ser”, ou seja, uma união com a 

Natureza. Esse sujeito que se “confunde” com a Natureza, torna-se Natureza. Assim, 

afirmamos que as implicações são mais extensas em Manoel de Barros, pois esta união entre 

sujeito e objeto torna-se, sem dúvidas, um desafio para uma espécie de exercício do 

pensamento intuitivo no centro da lógica. 

A propósito, o crítico e filósofo Benedito Nunes alerta para a importância de se 

apreender a Natureza pelo crivo da Fenomenologia: “uma Fenomenologia da percepção é uma 

Fenomenologia do ato de perceber e do percebido, da noesis e do noema; aquele se confunde 

com o percipiente e o último, com o percebido, seja objeto ou coisa. O percebido é que me 

defronta” (NUNES, 2004, p. 273). O esforço de Merleau-Ponty está em interrogar a natureza 

pelo seu interior, de maneira a que haja uma participação ativa entre o percipiente e o 

percebido. Ou seja, é pela Natureza em nós que temos acesso à natureza exterior do mundo 

físico. 
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3.4. A Natureza Zen de Manoel de Barros 

No que se refere à ideia da contemplação, tema que foi discutido no capítulo 2, 

encontramos no filósofo Plotino que “contemplar as belezas” é contemplar “com um olhar da 

alma”, ou seja, contemplar se excluindo de tudo. Assim, o filósofo neoplatônico foi de grande 

relevância na nossa investigação no que tange o “contemplar” na poética de Manoel de Barros, 

pois o seu pensamento foi um solo propício para identificarmos na obra manoelina um íntimo 

diálogo, uma íntima relação entre o homem e a natureza. Uma relação onírica, topofilica 

segundo Bachelard. Quando os poemas de Barros falam da natureza, cantam-na, contemplam-

na, desejam-na, eles querem é justamente entrar em estado meditativo e em silêncio. Quer 

dizer, quando a poesia contempla a natureza, ela quer unir o sujeito e o objeto. 

Se já em Platão aprendemos a concepção de que a arte é um simulacro de uma cópia de 

uma ideia por si pré-existente, em Plotino, podemos enxergar que a arte não é essa cópia, pois 

segundo o filósofo, o artista busca em si mesmo o modelo das oisas, e não simplesmente as 

copia. Assim, podemos afirmar que Plotino insere o poeta na contemplação da beleza 

compreensível. Isto retrata Manoel de Barros, quando o mesmo se despoja de tudo para 

contemplar a natureza no seu ínfimo, na sua forma mais simples e pura. Em seus poemas 

podemos sentir através de sua linguagem a contemplação da natureza imagética. 

Na sua obra Compêndio para uso dos pássaros, fica clara essa confluência entre sujeito 

e objeto se tomarmos a seguinte estrofe do poema “Poeminhas pescados numa fala de João”: 
Escuto o meu rio: 
É uma cobra  
De água andando 
Por dentro de meu olho. 
(BARROS, 1960:2010, p. 96). 

 
Pode se observado, neste fragmento, que o sujeito e o objeto são um só (o sujeito escuta 

o rio), o que é impossível para a nossa lógica cartesiana e aristotélica escutar um rio, já que o 

rio é para ser visto. Mas e o barulho do rio, não o ouvimos? O sujeito lírico do poema não nos 

direciona para o barulho do rio, mas para o ver o rio. E a visão aqui está ligada à percepção. “O 

meu rio” é rio do sujeito lírico, e é uma cobra de água que anda no olho. Como pode, ainda no 

plano da lógica, um rio (objeto) entrar no olho? Aqui, estamos muito próximo não só de um 

surrealismo (fortemente presente na obra de Manoel de Barros), como também de um 

pensamento Zen-budista. Por Zen nós entendemos: Ver a árvore, mas também sentir as suas 

raízes torna-se árvore. Se isto vai contra a lógica, é porque justamente “o Zen quer ultrapassar a 

lógica” (SUZUKI, 1961, p. 39). O que Suzuki está querendo nos dizer é que devemos, de 

acordo com o pensamento budista, ultrapassar as barreiras linguísticas daquilo que estamos 
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habituados, dentro de um certo dualismo, já que para este sujeito e rio nunca podem ser um só. 

Ainda de acordo com Suzuki (1976, p. 21), e talvez esta colocação do mesmo seja a que melhor 

ajude a compreender o budismo na poesia manuelina, “o enfoque Zen consiste em penetrar 

diretamente no objeto e vê-lo, por assim dizer por dentro”. O que podemos concluir deste 

pensamento budista com o poema supracitado? O que o Zen pode contribuir aqui é ajudar a ver 

a realidade com outros olhos, é assim que procede o poema de Barros. 

Já no poema “O menino e o córrego”, encontramos os elementos da natureza: 
 

A água 
é madura. 
Com penas de garça. 
Na areia tem raiz 
De peixes e de árvores. 
 
Meu córrego é de sofrer pedras 
Mas quem beijar seu corpo 
É brisas... 
(BARROS, 1960:2010, p. 103). 
 

No poema acima, e na totalidade de sua obra, encontramos aquilo que no campo da 

Teoria da literatura, já com o crítico literário Terry Eagleton (2006, p. 5) falava acerca do 

estranhamento, ou seja, um estranhamento que se dá no plano da linguagem, “efeito de 

estranhamento ou de desfamiliarização”. É esse o estranhamento (do leitor) ao se deparar com 

uma “água madura” para Eagleton é a literatura um estranhamento. Ainda no plano da teoria da 

literatura, podemos também lembrar um Antoine Compagnon, que, em O demônio da teoria, 

apresenta a íntima relação literatura e mundo – como já falava o Antonio Candido, quando o 

externo está no interno. Ora, esta é a matéria da poesia manuelina, esta íntima confluência entre 

interno e externo, ou, como conclui o Benedito Nunes “A natureza, pois, tanto é exterior como 

interior” (cf. NUNES, 2007). 

Ainda neste poema, percebe-se que o eu lírico está contemplando a água. Na primeira 

estrofe este sujeito poético descreve o cenário para na segunda estrofe confluir com o rio 

(primeiro verso da segunda estrofe). No entanto, a conjunção adversativa “mas” (segundo verso 

do terceto) é quem sugere a contemplação. Uma contemplação plotinianamente silenciosa, 

meditativa, longa, onde o tempo está retido, suspenso, como diz Roland Barthes n’O Neutro 

(2003). 

Já na obra O Guardador de águas, no poema “Retrato quase apagado em que se pode 

ver perfeitamente nada”, encontramos este peculiar poema: 
Eu sou o medo da lucidez. 
Choveu na palavra onde eu estava. 
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Eu via a natureza como quem a veste. 
Eu me fechava com espumas. 
(BARROS, 1989:2010, p. 266). 
 

O que é chover na palavra? De acordo com Alan Watts (2011, p. 52) “o Zen é mover-se 

com a vida, sem tentar parar ou interromper o seu fluxo”. Quer dizer, o que pode nos interessar 

do Watts é que natureza e palavra movam-se em um só movimento, isto é, linguagem e 

natureza confluam. Isto precisa se dá nas malhas da linguagem, ou seja, que a mediação seja a 

percepção. Afinal, se boa parte da crítica de Manoel de Barros fala que sua obra é 

metalinguística, só neste fragmento já se percebe isto. Ora, isto muito nos aproximará de uma 

figura que tem grande presença na obra manuelina: o heterônimo Alberto Caeiro, do poeta 

português Fernando Pessoa. Por que Caeiro? Ele é o mais simples dos heterônimos de Pessoa e 

a matéria com a qual estamos lidando é com a simplicidade. O Zen é simples (e ensina a 

simplicidade). A contemplação plotiniana é simples, no sentido de que sua contemplação 

silenciosa é de uma simplicidade quase budista (e por isso em nossa investigação Plotino e Zen 

estão lado a lado). A poesia de Caeiro é simples, porque o próprio Caeiro é simples, quer dizer, 

é um guardador de rebanhos e de baixa escolaridade (eis a grande genialidade de Fernando 

Pessoa, seus heterônimos têm personalidades muito próprias). No fragmento 24 de “O 

guardador de rebanhos” (2011, p. 62), encontramos o seguinte:  

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. 
 

Caeiro aqui nos aponta para a fenomenologia do olhar: Saber ver algo mesmo sem 

pensar no objeto, mesmo vendo de olhos fechados, sem pensamento: percepção. Afinal, Caeiro 

não tem filosofias, tem sentidos: “Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é / Mas 

porque a amo, e amo-a por isso” (Idem, p. 43). Essa é a poesia de Caeiro e também a poesia de 

Manoel de Barros: “E a minha poesia é natural como o levantar-se do vento”. Assim, podemos 

inferir que a poética de Barros é um espaço de intimidade e de contemplação, e de “escuta 

silenciosa”, como nos disse Almeida (2012), no ínicio desse capítulo. E ainda de acordo com a 

mesma autora “em sua poesia, Manoel de Barros fala, ou tenta falar na intenção da natureza; 

‘com’ ela, pois, e não ‘sobre’ ela”. (Idem, 2012, p. 146). Quer dizer, quando dizemos que sua 

poesia é um falar com a natureza, estamos querendo dizer que a sua poesia fala junto a... E 

ambos, o sujeito lírico e a natureza, estão lado a lado, unidos, entrelaçados, envolvidos, juntos, 

onde um fecunda no outro. Muito diferente do falar sobre a natureza, que apontaria para um 

falar racional e científico acerca do objeto externo. E não é esta a intenção da poesia manoelina. 
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Na sua obra Tratado geral da grandeza do ínfimo, na seção “O livro de Bernardo”, a 

segunda parte do seu livro de poesias, encontramos 52 fragmentos de poemas, estes que são 

numerados na referida seção. Trabalhamos na presente investigação com alguns deles, 

considerando os mesmos como haikais, deixando claro, que não podemos chamar os mesmos 

de haikais pelo fato de serem numerados e de comporem um grande poema, entretanto, 

aproximamos os mesmos do gênero poético japonês, através da seguinte forma: como os 

fragmentos são de três linhas do ponto de vista forma, investigamos os referidos “tecertos” não 

como um todo, como está na obra, mas isoladamente, desta forma o nosso procedimento foi o 

de subversão do poema como um todo. Em outras palavras, foi fragmentando o grande poema 

que conseguimos enxergar o haikai. Abaixo, destacamos os seguintes fragmentos: 

 2 

Não tenho pensa. 
Tenho só árvores ventos 
Passarinhos - issos. 
(BARROS, 2001:2010, p. 412). 
 

No fragmento acima podemos perceber a interação do sujeito lírico com o meio em que 

vive. O mesmo nos aponta que só tem árvores, ventos e passarinhos, ou seja, só natureza. E 

quando o sujeito lírico diz “issos” no final, o mesmo demonstra o seu total envolvimento com a 

natureza e nada mais. Que envolvimento é este se não um envolvimento topofílico. 

Quando o poema capta todo esse envolvimento máximo em três versos, ele está 

justamente atendendo ao princípio do haikai, que condensa o máximo no mínimo. Neste 

entendimento o haikai é um exercício de observação: o “eu” (sujeito) do haikai contempla o 

outro (objeto), a árvore, o céu, as folhas das árvores que caem no outono, os animais, os rios. 

Zen-budista por excelência, o haikai “é um encontro do ser humano com um sentido sagrado 

que se encontra na natureza” (LOBO, 1993, p. 45). Voltamos a ressaltar que Manoel de Barros, 

nesse poema “ O livro de Bernardo”, não está escrevendo explicitamente haikais, mas no 

conteúdo nos encontramos por completo com o haikai, até porque se partimos da definição 

básica do que um haikai (o encontro do sujeito com a natureza), podemos dizer que toda a obra 

de Barros aqui conflui. No seguinte fragmento veremos como um clássico haikai de Bashô 

(difusor do haikai) intertextualiza com o poema: 

12 

Uma rã me benzeu 
Com as mãos  
na água. 
(BARROS, 2001:2010, p. 414) 
 

A rã é a mesma do poema de Bashô, que tomba na água: 
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O velho tanque 
Rã salt’ tomba 
Rumor de água. 
(BASHÔ, 1997. p. 80) 
 

A rã, símbolo forte na cultura japonesa, mergulha, lança-se, no acaso, no acaso 

mallarmaico, entrega-se a um lugar profundo do tanque, tão profundo como a profundeza do 

armário descrito por Bachelard. A rã visita esse espaço profundo a partir de um salto-tombo, 

um duplo movimento, um movimento de êxtase. Rã entre o tanque e a água. Rã que vivica o 

tanque, se presentifica nele, pois não haveria rumor de água sem o seu pulo, sem o seu salto. Já 

a rã do poema de Manoel abraça o sujeito pelo substantivo mãos. A mão é a ponte que liga 

sujeito e objeto. Mão Zen. 

A relação haikai e Zen budismo não é proposital, uma vez que o Zen é esse enconto a-

lógico entre sujeito e objeto em uma tradição cultural que mais contemplou sua natureza. 

Contemplação silenciosa, como vemos no seguinte fragmento: 

15 
O silêncio 
está úmido 
de aves. 
(BARROS, 2001:2010, p. 415) 
 

Estamos aqui, diante de um silêncio que não faz parte da nossa compreensão de silêncio 

como vazio, mas de um silêncio perceptível, que sente, que está úmido. Esse silêncio é 

experimentado pelo sujeito lírico. Assim, mediante essas análises, podemos concluir que a 

poética de Barros não é uma definição ou conceituação de uma onoricidade com a natureza, 

muito menos uma definição de contemplação plotiniana ou Zen Budista. O que argumentamos 

é justamente que antes de definir, os poemas aqui selecionados apontam para o campo da 

experienciação, quer dizer, é preciso sentir, é só então depois poder definir. 

A grande dificuldade de se ler e entender Manoel de Barros é o seu desafio à lógica 

aristotélica em que sujeito e objeto não podem estar ligados, em que natureza é algo distante 

em que não possa ser contemplada, em que silêncio é a ausência da voz. E todo desafio a essa 

lógica traz sempre um estranhamento. O que queremos é justamente partir desse desafio para 

compreender uma poética não apenas desafiadora à logica, mas uma poética marcada por 

experiência, sensações e percepções. 
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3.5. A Ecopoética de Manoel de Barros 

Bem como foi apresentado no capítulo 1, Jonathan Bate, em sua obra The Song of the 

Earth (2000), criou e definiu o termo ecopoética, objetivando um novo tipo de poética com 

uma inflexão ecológica. Assim, o enfoque ecopoético de Manoel de Barros que demos na 

presente investigação se justifica pelo fato de o mesmo reverberar nos seus poemas a natureza e 

a sua inter-relação com o homem de forma ecocêntrica, ou seja, o nosso poeta integra o homem 

ao mundo natural. Permitindo-nos, dessa forma, pensar a poesia em um lugar que há uma 

possível aproximação entre o ser humano e a natureza, já que o poeta se integra à natureza de 

uma forma tão completa unindo o sujeito e o objeto. Podemos afirmar que, através dos seus 

poemas, Barros fala com a natureza, e nesse referido lugar-poético, há a concepção de uma 

forma de linguagem na qual a natureza pode se pronunciar e não apenas ser dita e Manoel de 

Barros, dessa maneira, se transforma em uma espécie de mensageiro ambiental, tornando-se um 

arauto da natureza, e nessa poesia aráutica, o que se expressa é a vivência dos seres não-

humanos, ou seja, o dia-a-dia do mundo natural em seu contínuo fluxo: 

Penso na troca de favores que se estabelece; no mutualismo; no amparo 
que as espécies se dão. Nas descargas de ajudas; no equilíbrio que ali se 
completa entre os rascunhos de vida dos seres minúsculos. Entre os corpos 
truncados. As teias ainda sem aranha. Os olhos ainda sem luz. As penas 
sem movimento. Os remendos de vermes. Os bulbos de cobras. Arquétipos 
de carunchos. [...] Penso num comércio de frisos e de asas, de sucos de 
sêmen e de pólen, de mudas de escamas, de pus e de sementes. Um 
comércio corcunda de armaus e de traças; de folhas recolhidas por 
formigas; de orelhas-de-pau ainda em larva. Comércio de hermafroditas de 
instintos adesivos. As veias rasgadas de um escuro besouro. O sapo 
rejeitando sua infame cauda. Um comércio de anéis de escorpiões e 
sementes de peixe. [...] É a pura inauguração de um outro universo. Que 
vai corromper, irromper, irrigar e recompor a natureza. Uma festa de 
insetos e aves no brejo! (BARROS, 1985:2010, p. 203, 204). 
 

Para Flávio Lourenço Lima (2003), a poesia de Barros intenta o momento poético, 

tornando, dessa maneira, possível o encontro do leitor com os mistérios da natureza, no plano 

da linguagem. A linguagem é tomada como um ir-além. Dessa forma, o espaço da natureza na 

poética de Barros apresenta-se como referência para o ser humano compensar os danos 

causados ao sistema natural através dos seus atos inconsequentes, e, também, como um espaço 

de reconciliação entre o homem e a natureza. Esse olhar ecológico que se faz presente na 

poética manoelina sugere que o ser humano seja outra vez conectado no ecossistema, em uma 

teia da vida, ou seja, na teia que conecta os seres vivos entre si e com o seu meio ambiente.  

Apresentamos, então, a poética de Manoel de Barros que evidencia que tudo que a 

sociedade consumista despreza, descarta, o nosso poeta preza e transforma em poesia, já que o 
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referido poeta, através das palavras, tem o poder de reciclar as coisas ínfimas, ou seja, 

encontrando no “inútil” uma fonte inesgotável de riquezas, que ainda não conseguimos 

enxergar, em decorrência da nossa forma de enxergar o mundo, presos aos padrões da 

sociedade consumista “as coisas inúteis e os homens inúteis se guardam no abandono. Os 

homens no se próprio abandono. E as coisas inúteis ficam para a poesia” (BARROS, 2010, p. 

465). Assim, é através da sua poética, que poderemos ter novos olhares de como morarmos 

harmoniosamente na natureza, de termos um pensamento de poesia em relação ao lugar, a 

nossa morada na terra: 

Estas latas têm que perder, por primeiro, todos os ranços (e artifícios) 
da indústria que as produziu. Segundamente, elas têm que adoecer na 
terra. Adoecer de ferrugem e casca. Finalmente, só depois de trinta e 
quatro anos elas merecerão de ser chão. Esse desmanche em natureza é 
doloroso e necessário se elas quiserem fazer parte da sociedade dos 
vermes. Depois desse desmanche em natureza, as latas podem até 
namorar com as borboletas. Isso é muito comum. Diferentes de nós as 
latas com o tempo rejuvenescem, se jogadas na terra. Chegam quase até 
de serem pousadas de caracóis. Elas sabem, as latas, que precisam 
chegar ao estágio de uma parede suja. Só assim serão procuradas pelos 
caracóis. Sabem muito bem, estas latas, que precisam da intimidade com 
o lodo obsceno das moscas. Ainda elas precisam de pensar em ter raízes. 
Para que possam obter estames e pistilos. A fim de que um dia elas 
possam se oferecer às abelhas. Elas precisam de ser um ensaio de árvore 
a fim de comungar a natureza. O destino das latas pode também ser 
pedra. Elas hão de ser cobertas de limo e musgo. As latas precisam 
ganhar o prêmio de dar flores. Elas têm de participar dos passarinhos. 
Eu sempre desejei que as minhas latas tivessem aptidão para 
passarinhos. Como os rios têm, como as árvores têm. Elas ficam muito 
orgulhosas quando passam do estágio de chutadas nas ruas para o 
estágio de poesia. Acho esse orgulho das latas muito justificável e até 
louvável (BARROS, 2011, xiii). 
 

Ao recompor a união com as coisas ínfimas, Barros revela a essencialidade do ser, 

como nos diria Heidegger. O poeta tenta através da compreensão dar um novo valor ao mundo 

e a natureza, então, torna-se significativa e o sentimento tornar-se corpóreo na imagem poética. 

Acerca disto, encontramos em Goiandira Camargo (2004), o seguinte:  

Das coisas humildes do chão, do homem destituído de valor social e da 
convivência amorosa e exuberante que sua poesia promove entre objetos 
que se evitam e se afastam em suas imagens, é que o poeta constrói uma 
teoria poética dentro da própria poesia. Em seus liames, uma força viva, 
pulsante, esvazia a palavra da sua carga cultural e instaura a infidelidade do 
sentido, escrevendo por imagens que corropem o entendimento da 
realidade tal qual se conhece, abrindo caminho para o desconhecido, o 
invisível, o inaudível, a um mundo sinestésico (CAMARGO, 2004, p. 
109). 
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 Por ser um conhecedor da originalidade, Barros admite que “a imagem poética 

transporta-nos à origem do ser falante”, já que “parece que o ser do poeta é o nosso ser” 

(BACHELARD, 2008, p. 7). O poeta fala, então, “no limiar do ser” (ibidem, p. 2). 

As imagens poéticas colocadas no poema acima em referência às latas, nos causa um 

certo estranhamento. Esse estranhamento como nos diria Eagleton, é o que Barros, ao 

apropriar-se de uma imagem do real, transforma a mesma em uma imagem poética:  

As imagens poéticas têm a sua própria lógica e ninguém se escandaliza 
de que o poeta diga que a água é cristal...Mas esta verdade estética da 
imagem só vale dentro de seu próprio universo. Finalmente, o poeta 
afirma que suas imagens nos dizem algo sobre o mundo e sobre nós 
mesmos e que esse algo, ainda que pareça um disparate, nos revela de 
fato o que somos (PAZ, 2003, p. 45). 
 

Para Octavio Paz (2003), o significado da imagem se revela na própria imagem, e é isto, 

de acordo com ele, que diferencia o poético de outras experiências linguísticas, já que a 

imagem é o “espaço onde os contrários se fundem” (PAZ, 2003, p. 50), e tem a capacidade de 

transcender a linguagem, fazendo o “dizer poético dizer o indizível” (ibidem, p. 49). No que 

tange o novo olhar para a natureza, é conferido ao poeta uma nova forma de uso da linguagem, 

criando de imediato, um certo tipo de impacto nos leitores. O intuito do poeta é que os mesmos 

refaçam a imagem poética que os tocou e que sintam através da poesia, os sentimentos que 

foram despertados ao lê-lo ou declamá-lo. Para Bosi (2008): 

A imagem é afim à sensação visual. O ser vivo tem, a partir do olho, as 
formas do sol, do mar, do céu. O perfil, a dimensão, a cor. A imagem é um 
modo de presença que tende a suprir o contato direto e a manter, juntas, a 
realidade do objeto em si e a sua existência em nós. O ato de ver apanha 
não só a aparência da coisa, mas alguma relação entre nós e essa aparência: 
primeiro e fatal intervalo (BOSI, 2008, p. 19). 
 

Acerca, ainda, da sensação visual, Alfredo Bosi (1988) nos afirma que “o olhar não está 

isolado, o olhar está enraizado na corporeidade, enquanto sensibilidade e enquanto 

motricidade” (p. 66). Assim, esta forma de olhar liga-se a um processo de busca pelo 

“verdadeiro” saber em que “conhece sentindo (desejando ou temendo) e sente conhecendo” 

(BOSI, 1988, p. 78). No que tange o olhar poético, encontramos em Gil (2011), o seguinte: 

Olhar poeticamente, então, dispensa o uso de lentes ou aparelhos de 
manipulação da realidade. Requer, pois, um revisitar das imagens, 
fundamentado no impacto “puro” que tal visualidade causa no poeta. A 
condensação do olhar com o objeto olhado cria uma nova espacialização. 
Não apenas se relata o presenciado, mas também se possibilita uma 
participação efetiva no acontecimento e no espaço experimentado (GIL, 
2011, p. 36). 
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 No decorrer da nossa leitura da Poesia Completa, encontramos em Gramática 

Expositiva do Chão, obra escrita em 1966, muitas reflexões no que tange às questões 

ambientais, com um discurso imprescindível para o mundo atual, que está se deparando com 

uma enorme crise socioambiental. Da referida Gramática, selecionamos dois poemas: “29 

Escritos para Conhecimento do Chão Através de São Francisco de Assis” e o “Homem de 

Lata”, em uma abordagem ecocrítica/ecopoética. Assim, a literatura pela intersecção com os 

outros saberes, comporta sem se sobrepor, o discurso ecológico, e a poética de Barros é uma 

alusão disto. Acerca da importância da poesia já vista no capítulo 1, podemos retomar o que o 

Rueckert ressaltou ao aplicar o conhecimento científico à poesia e de que forma um poema 

pode ser visto como energia armazenada que é liberada a cada leitura e que essa energia é 

renovável através da linguagem e da imaginação. Podemos, assim, considerar a poesia como 

um sistema muito eficiente de reciclagem dos pensamentos e sentimentos mais nobres de uma 

comunidade. Ao lermos ou ao declamarmos um poema, estamos reciclando a sua energia e a 

devolvendo ao nosso meio cultural e a traduzindo em ação social. Podemos inferir desta forma, 

que ao lermos a poética manoelina, a mesma nos faz repensar enquanto seres ecológicos, ou 

seja, restaura a nossa maneira ecológica de ser, de vencer as barreiras e de respeitar as 

diferenças, no que tange à proteção da natureza. 

Assim, iniciamos a nossa investigação ecopoética com o poema “Homem de Lata”, 

criado em 1966 por Barros, mas totalmente atual, no que se refere à nossa problemática 

ambiental atual, ou como nos diz Bachelard “os poemas são realidades humanas; não basta 

referir-se a impressões para explicá-las. É preciso vivê-las em sua imensidão poética” 

(BACHELARD, 2008, p. 214). E para vivermos na imensidão poética, e no caso aqui, 

captarmos o espaço poético, necessitamos da imaginação poética subjetiva, que encontramos 

no nosso íntimo. Precisamos ler esses espaços poéticos, através da “imaginação ambiental” 

descrita por Buell (1995), para chegarmos à ecopoética de Bate (2000): 

 

O homem de lata 
arboriza por dois buracos 
no rosto 
 
O homem de lata 
é armado de pregos 
e tem natureza de enguia 
           ...     
O homem de lata 
traz para a terra 
o que seu avô 
era de lagarto 
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o que sua mãe 
era de pedra 
e o que sua casa 
estava debaixo de uma pedra 
 
O homem de lata 
é uma condição de lata 
e morre de lata 
 
O homem de lata 
tem beirais de rosa 
e está todo remendado de sol 

 
O homem de lata 
está todo estragado 
de borboleta 
 
O homem de lata 
foi marcado a ferro e fogo 
pela água.  
(BARROS, 1966:2010, pgs. 127, 128,129, 130). 
 

O poema acima, como dito anteriormente, foi criado na década de 60, e, podemos 

observar, sob esse prisma, que Manoel de Barros, naquela época, já conseguia estabelecer um 

encontro ecológico do homem para com a natureza. No referido poema, encontramos um 

sujeito-lírico crítico, e, também, consciente das alterações antrópicas causadas ao meio, porém, 

ao mesmo tempo, que tem a consciência acerca dos atos danosos do homem sobre a natureza, 

tem a esperança, de que este mesmo degradador ambiental possa também ser o seu guardião, 

protegendo e contribuindo com a natureza da qual tanto se beneficia. Quando o sujeito-lírico 

nos diz “O homem de lata é uma condição de lata e morre de lata”, podemos inferir a um ser 

humano sem sentimentos, ao homem moderno que só pensa no ter sem se preocupar com os 

danos causados à natureza. Na literatura, encontramos outro homem de lata, na obra O mágico 

de Oz (1901). Ressaltando que esse homem de lata do livro sonhava com um coração para 

voltar as ter sentimentos humanos, enquanto que o ser-homem tem um coração, mas se 

comporta como se o mesmo fosse de metal “condição de lata” no que se refere ao meio e à sua 

biodiversidade, ou seja, ficou insensível. 

Mas, ao avançarmos no poema e observarmos “O homem de lata está todo estragado de 

borboleta”, percebemos que houve uma mudança em relação ao convívio do homem com o seu 

meio. O homem de lata, superou a sua condição de lata, insensível, sem coração, e tomou 

consciência dos seus atos e se permitiu conviver em plena harmonia com a natureza, fazendo 

parte da mesma de forma ecocêntrica. Transcendeu da sua condição de lata para ter “beirais de 

rosa e está todo remendado de sol”. 
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Nessa primeira investigação ecopoética em Barros, podemos ver que existe uma 

inflexão ecológica no poema manoelino. O poeta não utiliza a natureza para representar os 

sentimentos inerentes ao ser humano ou para fazer metáforas das morais humanas, as quais são 

encontradas nos contos infantis. O que acontece praticamente é o oposto: ele se utiliza das 

ações humanas para chegar ao comportamento da natureza. E acerca disto o próprio Manoel 

nos diz:  

Os homens deste lugar são mais relativos a águas do que a terras [...]. 
Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce por dentro deles um 
desejo de árvores e aves. Tenho gozo de misturar nas minhas fantasias o 
verdor primal das águas com as vozes civilizadas [...] Os homens deste 
lugar são uma continuação das águas (BARROS, 1985:2010, págs. 198, 
199).  
 

Desta forma, podemos afirmar que a sua poética é a ponte integradora entre homem-

natureza. Através da sua linguagem, a natureza pode se dizer e não apenas ser dita. O poeta 

transforma-se, então, em um arauto da natureza, como podemos observar em sua prosa poética 

“ANÚNCIO”, que abre o Livro de pré-coisas: 

Este não é um livro sobre o Pantanal. Seria antes uma anunciação. 
Enunciados como que constativos. Manchas. Nódoas de imagens. Festejos 
de linguagem.  
Aqui o organismo do poeta adoece a Natureza. De repente um homem 
derruba folhas. Sapo nu tem voz de arauto. Algumas ruínas enfrutam. 
Passam louros crepúsculos por dentro dos caramujos. E há pregos 
primaveris... 
(Atribuir-se natureza vegetal aos pregos para que brotem nas primaveras.... 
Isso é fazer natureza. Transfazer.) 
Essas pré-coisas de poesia (BARROS, 1985:2010, p. 197). 
 

Nos seus poemas, podemos evidenciar um Pantanal universal que vai além de uma mera 

paisagem, destarte, é recusado o “falar acerca” e buscam-se os “enunciados constativos”. 

Portanto, na sua poética não existe fala de compreensão do mundo natural, e sim, de 

apresentação do mesmo. 

Assim, pegamos como conceito para meditação e análise dos poemas do Manoel de 

Barros, o pressuposto da ecocrítica de que tudo está interligado (GLOTFELTY, 1996), e que, 

em função disto, o homem como parte integrante desse sistema é mais um elemento que o 

compõe, podemos assim dizer, de uma forma ecocêntrica. Então, quando Manoel de Barros se 

reporta à natureza do Pantanal e aos seus habitantes, ele evidencia que os referidos estão 

inseridos na natureza, considerando os mesmos uma parte dela, em uma comunhão. Acerca 

disto, Boff ressalta que: 
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[...] entre a Terra e humanidade não há distinção. Formam uma única 
entidade, resplandecente, azul-branca. A vida em geral e a vida humana em 
especial e a biosfera não são realidades justapostas. Formam um todo 
orgânico e complexo que compõem o sistema-vida o sistema-Terra. Isso 
comprova que a Terra efetivamente está viva e, porque é geradora de vidas, 
deve ser considerada Mãe de todos os viventes, a Eva universal do planeta 
(2010, p. 42). 
 

Continuando com a nossa investigação ecopoética, temos outro belo exemplo, também 

encontrado na sua obra Gramática expositiva do chão, o poema “III. Páginas 13, 15 e 16 dos 29 

escritos para conhecimento do chão através de S. Francisco de Assis”,  poema esse em que na 

natureza tudo se funde, como se vê nos seguintes versos:   

O chão reproduz 
do mar 
o chão reproduz para o mar 
o chão reproduz 
com o mar 
 
O chão pare a árvore 
pare o passarinho 
pare a 
rã – o chão 
pare com a rã 
o chão pare de rãs 
e de passarinhos 
o chão pare 
do mar 

 
O chão viça do homem 
no olho 
do pássaro, viça 
nas pernas 
do lagarto 
e na pedra 
 
Na pedra 
O homem empeça 
de colear 
Colear 
Advém de lagarto 
E não incorre em pássaro 
 
Colear induz 
para rã 
e caracol 
 
Colear 
sofre de borboleta 
e prospera 
para árvore 
Colear 
prospera  
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para o homem 
 
O homem se arrasta  
de árvore  
escorre de caracol  
nos vergéis  
do poema 
 
O homem se arrasta 
de ostra 
nas paredes 
do mar 
 
O homem  
é recolhido como destroços 
de ostras, traços de pássaros 
surdos, comidos de mar 
 
O homem 
se incrusta de árvore 
na pedra 
do mar. 
(BARROS, 1966:2010, págs. 131, 132, 133) 

 
No poema acima, podemos observar uma conexão entre o chão e o mar, o chão e a 

natureza e o chão e o homem, ou seja, o ser humano em uma estreita  relação com os elementos 

da natureza. Ao analisarmos: “O chão reproduz do mar/o chão reproduz para o mar/o chão 

reproduz com o mar”, podemos perceber que o verbo reproduzir em combinação com as 

preposições “do”, “para” e “com” o mar, nos apresenta uma união entre o espaço físico e o 

aquático. Além de reproduzir, o chão tem outro papel no poema, que é o de parir. Ao utilizar o 

verbo parir também em combinação com as preposições, Barros revela que é no chão que está a 

origem da vida, ou seja, a Terra: “O chão pare a árvore/pare o passarinho/pare a rã – /o chão 

pare com a rã/o chão pare de rãs e de passarinhos/o chão pare do mar”. 

Em outro momento encontramos um homem coleante, ação esta que é peculiar dos 

répteis, a se espalhar pelo chão e a incorporar o fluxo contínuo da natureza. Nos “vergéis do 

poema” nasce um novo ser: “O homem se arrasta de árvore/escorre de caracol/nos vergéis do 

poema”. Barros assim, explora novas maneiras de conhecer o mundo e leva os seus leitores a 

diferentes percepções da realidade. Com a sua máxima “eu escrevo com o corpo”, Barros nos 

leva a apreender que a “poesia não é para compreender, mas para incorporar/Entender é parede: 

procure ser uma árvore” (BARROS, 1980:2010, p. 178).  

Para encerrar a investigação do referido poema, percebemos que nos seus versos Barros 

concretiza a integral união homem-natureza, ou como o próprio afirma: “O poeta é prosmícuo 

dos bichos, dos vegetais, das pedras. Sua gramática se apoia em contaminações sintáticas. Ele 
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está contaminado de pássaros, de árvores, de rãs” (BARROS, 1966:2010, p.137) e de  chão, 

que para o mesmo “O chão é um ensino” (Idem, 1980:2010, p. 184). 

Barros ao finalizar o seu poema une profundamente o homem com a fauna (ostra e 

pássaro) e o elemento natural água: “O homem/é recolhido como destroços/de ostras, traços de 

pássaros/surdos, comidos de mar”. Podemos observar aqui que a palavra “destroços” aponta 

que o poeta destroça para reconstruir. Para fazer nascer através da linguagem um novo ser 

humano. Assim, só quando o homem “se incrusta de árvore/na pedra/do mar” é que o mesmo 

está pleno para o poema. Portanto, o entendimento do mundo por um caminho sinestésico e 

sensorial, se refere à poesia como um conhecimento que nos chega através do corpo. Para 

Zunthor, a poesia é uma linguagem sentimental e a “obra poética é, desta forma, o fruto da 

conjunção de um dado textual e de uma ação sociocorporal, um e outro formalizados de acordo 

com uma estética” (ZUMTHOR, 2005, p. 144). 

Podemos encontrar nesse poema um grande apelo humanitário, com o intuito de 

reconquistar o leitor na sua relação perdida com a natureza. No caso aqui, podemos alargar a 

interpretação e dizer que esse poema faz com que o leitor, através da “imaginação ambiental” 

sugerida por Lawrence Buell, desperte e se conecte novamente com a natureza e busque uma 

nova forma de viver em harmonia com a mesma. Acerca desse viver harmoniosamente, 

encontramos em Willian Cronon que “Viver na natureza é usá-la e transformá-la com a nossa 

presença. A escolha que nós fazemos não deve ser a de não deixar nenhuma marca, que é 

impossível, mas sim quais tipos de marcas nós desejamos deixar” (CRONON, 1995, p. 7). Pois, 

pode-se observar que no poema supracitado, é notória a inter-relação humano-ambiental.  

O sujeito-lírico, de uma maneira simples e profunda, expõe a estreita relação do homem 

com a natureza, mostrando a interação entre o homem e a fauna, entre o homem e a flora e 

entre o homem e o mundo natural com os seus elementos que o compõe. Nessa magnitude 

poética, a “identificação” do sujeito-lírico com os elementos da natureza, em Barros, pode ser 

traduzida não só como um entendimento ecopoético, pois como nos afirmou Bate (2000), a 

ecopoesia não é apenas uma descrição do habitar com a Terra, nem um pensamento 

desvinculado sobre o mesmo, mas sim uma experiência deste habitar, mas também como uma 

percepção, que se dar pelo olhar “Olho é uma coisa que participa o silêncio dos outros” 

(BARROS, 1980:2010, p. 184), pelo toque, e também pelo ouvido “Dali/ se escutavam os 

ventos com a boca/como um dia de árvore” (ibidem, p. 114). Além de entender os elementos da 

paisagem, é preciso ouvi-los, ainda que se ouçam as pausas e não somente os sons, os 

diferentes timbres, alturas e intensidades. Manoel de Barros dentro do seu Pantanal, que é 

universal, dar “voz” a todos os seres que lá habitam.  
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Para Afonso de Castro (1991), Barros em sua poética “passa a assumir todas as 

propriedades e faculdades de cada ser que habita o Pantanal, estabelecendo uma possibilidade 

de comunicação direta entre todos os componentes deste universo” (CASTRO, 1991, p. 12). 

Podemos afirmar, então, que na natureza de Manoel de Barros, tudo se funde, ou seja, tudo se 

completa de uma forma ecocêntrica, como em uma teia da vida, ou como Bate afirma  que é “o 

lugar da imaginação criativa da escrita no complexo conjunto de relações entre a humanidade e 

o meio ambiente, entre a mente e o mundo, entre o pensar, o ser e o habitar?”90 (BATE, 2000, 

p. 72-73), e, que não podemos deixar de ressaltar que isto é o objeto de investigação da 

ecopoética. 

Podemos, então, concluir com Menezes (2001) que “conhecer a obra de Manoel de 

Barros é deixar-se levar pela magia de um mundo novo, um mundo no qual as coisas possuem 

sentido e deixam emanar a essência vital do universo”. 

 

3.6. O habitar bachelardiano e heideggeriano em Manoel de Barros 

O Pantanal de Manoel de Barros é uma miniatura do mundo, da mesma forma que 

Bachelard fez uso dessa imagem em seu ensaio “El mundo como capricho y miniatura”, 

escrito em 1912. Entendendo-se por “miniatura” uma representação visual e completa do 

mundo, pois “só como miniatura pode o Mundo seguir composto sem cair aos pedaços”91 

(BACHELARD, 2004, p. 33), e enquanto miniatura do mundo, pode, por fim, o Pantanal ser 

universal, ou simbólico, uma acepção que também é justa. Por conseguinte, está em sua 

universalidade (o Pantanal é o mundo, para Barros) o verdadeiro vigor de sua “filosofia da 

Natureza”, de tal forma sendo também a casa de Manoel Barros, seguindo a interpretação de 

“casa”, em Bachelard, como uma concha-abrigo, ou, em última instância, o seu local de 

hospitalidade. Mas talvez seja mais um ninho “o mundo é ninho do homem” (ibidem, p.116), 

pois a habitação confunde-se com a sua identidade. Sua natureza, um espaço acolhedor como 

é o próprio espaço literário, uma casa aberta aos vários discursos, à história e à cultura no seu 

espaço interseccional. O Pantanal enquanto lugar poético do abrigo é uma morada tão 

profunda e tão protetora que se assemelha a um aconchegante ninho, local de pura 

tranquilidade. Uma morada-ninho. É neste espaço poético que Barros topofilicamente habita 

não só a paisagem, mas o próprio silêncio. Contemplação. Assim, podemos afirmar que, entre 

meio ambiente, filosofia e literatura tudo habita. Habitar, pois Bachelard utiliza o signo do 

                                                           
90 “the place of creative imagining and writing in the complex set of relationships between humankind and 

environment, between mind and world, between thinking, being and dwelling?” (Tradução literal nossa). 
91 “sólo como miniatura puede el Mundo seguir compuesto sin caer a pedazos” (Tradução literal nossa). 
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ninho, ou melhor, da casa-ninho, como morada do habitar: “a casa-ninho [...] é o lugar natural 

da função do habitar” (BACHELARD, 2008, p. 111). O ninho não é simplesmente o habitar 

do pássaro, mas sim o local de aconchego, de proteção, de acolhimento, de refúgio absoluto 

“O mundo é um ninho; um imenso poder guarda os seres do mundo nesse ninho” 

(BACHELARD, 2008, p. 116). O ninho é o mundo primordial do homem. Já a concha é o 

lugar de abrigo do homem, da hospitalidade, um mundo estranho ao corpo no qual o corpo se 

abriga, se protege, se refugia. Um ninho-concha. Um invólucro do ser. É o desejo de o 

molusco sair por não caber mais nele “nesse refúgio a vida concentra-se, prepara-se, 

transforma-se” (BACHELARD, 2008, p. 130). Desta forma, como Manoel de Barros 

transforma os seus poemas em um lugar acolhedor? A resposta está na ausência de hostilidade 

do mundo dita por Bachelard: “Tanto o ninho como a casa onírica e tanto a casa onírica como 

o ninho – se é que estamos na origem de nossos sonhos – não conhecem a hostilidade do 

mundo” (ibidem, p. 115). Assim, o que distingue acerca da forma, como nós humanos 

habitamos a terra? Bate nos responde: “é que nós moramos poeticamente”92 (BATE, 2000, p. 

258). O morar poeticamente proposto pelo filósofo alemão Martin Heidegger caracteriza uma 

tematização do mundo enquanto habitação e como pudemos observar que na poética de Barros 

o homem não está dissociado do mundo, nos foi possível argumentar que a sua obra nos 

possibilitou um pensar do “ser-no-mundo”.  

Dessa forma, encontramos uma fenda de diálogo entre Manoel de Barros e Heidegger, 

tomando a categoria “mundo” como possível articulador, já que, na analítica existencial de Ser 

e Tempo, a apreensão de Heidegger é que o “mundo” incorpora o sentido do ser, ou como 

comenta Harrison Hall, “o ser humano é o seu mundo (existencialmente) e que o mundo tem o 

nosso (do Dasein) modo de ser” (HALL, 1998, p. 150-151). Estamos no mundo. Porque Ser é 

presença, é estar aqui, lá. E todas as “coisas” que estão ao nosso redor formam a natureza do 

que Heidegger chama de “mundo circundante”. Em Ser e Tempo (2011), a temática do mundo 

aparece com grande força no cerne da investigação da analítica existencial do Dasein. Com a 

expressão composta ser-no-mundo, Heidegger atinge a estrutura fundamental do Dasein, quer 

dizer, “conhecer o mundo, dizer e discutir o mundo funcionam como modo primário de ser-

no-mundo” (HEIDEGGER, 2011, p. 105). O que Heidegger nos interessa, aqui, para uma 

interpretação da “Mãe Terra”, em Barros, é justamente a “ligação ontológica” com o mundo 

proposta em Ser e Tempo (§ 21), e como o Dasein é essencialmente espacial (§ 22 e § 24). 

Heidegger não nos deixou uma teoria no que tange à espacialidade, entretanto, é na 

                                                           
92

 “It is that we dwell poetically” (Tradução literal nossa). 
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perspectiva do conceito de mundo, na perspectiva da temporalização do mundo, ou do tempo 

como perspectiva transcendental da questão do ser (tese que se encontra em Ser e tempo), que 

o espaço já se encontra no mundo, e não o inverso93, o mundo no espaço. Podemos perceber 

mediante o exposto que o ser-aí, temporalizante e também espacializante, já traz consigo uma 

espécie de círculo de manifestações em que cada ente participa. E o “aí” do ser nada mais é do 

que a possibilidade (o poder-ser do ser-aí) do movimento do ser no espaço.  

Da mesma maneira que Gaston Bachelard tomou o mundo como “miniatura”, e Manoel 

de Barros vislumbrou a Natureza como seu íntimo habitat, participando dela, o pensamento 

“tardio” de Heidegger voltado à arte pôde nos auxiliar na compreensão de “mundo” e “terra” 

em Barros. O filósofo alemão, além de ter se dedicado à questão do ser, não deixou de lado a 

reflexão acerca da linguagem. E foi ela que o ponto inicial para seus escritos da década de 1950 

para pensar o “habitar” do ser no mundo. E em 1951, ele faz a sua Conferência “Construir, 

habitar, pensar” (ampalmente discutida no nosso segundo capítulo). O que nos interessou nessa 

conferência foi como a poesia (a arte, de um modo geral) alcançou um papel central no 

pensamento de Heidegger. Assim, na apropriação desse pensamento heideggeriano pudemos 

interpretar o Pantanal como a poética da habitação de Barros. E é pela sua poesia da 

contemplação que o poeta habita. Um Pantanal de natureza universal. Pode-se ver assim, de 

que forma a comunhão do poeta com o mundo contida na obra de Manoel de Barros teve um 

solo produtivo no pensamento do filósofo alemão, que buscou fazer da poesia a condição 

necessária para o habitar poético do Ser.  

Enfim, “O ninho do homem, o mundo do homem, nunca acaba. E a imaginação ajuda a 

continuá-lo. O poeta não pode abandonar uma imagem tão grande, ou mais exatamente, tal 

imagem não pode abandonar o seu poeta” (BACHELARD, 2008, p. 116). Então, se os 

humanos que habitam a Terra, ainda podem salvá-la e se podemos admitir que a poesia é a 

habitação fundamental, concluímos que: “a poesia é o lugar onde salvaremos a Terra”94 

(BATE, 2000, p. 283). 

Enfim, a tese que aqui defendemos é que o sentimento de topofilia pode ser despertado 

a partir do nosso trabalho de leitura, análise e discussão da visão que a poesia de Manoel de 

Barros demonstra ter da relação ser humano/natureza. 

 

 
 

                                                           
93 Lembrando de como Heidegger termina o § 24 em Ser e Tempo (2011, p. 168) dedicado à espacialidade do 
Dasein: “A espacialidade só pode ser descoberta a partir do mundo”.  
94 “Poetry is the place where we save the Earth” (Tradução literal nossa). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Somos cientes da crise ambiental que assola o mundo contemporâneo e da urgência da 

tomada de medidas para mitigar a mesma. Para conseguirmos superar essa crise, precisamos 

avaliar e compreender de modo pleno os impactos causados pela atividade antrópica sobre a 

natureza. Precisamos entender os sistemas éticos, para não mais permitir a superexploração do 

patrimônio natural que nos cerca. Pensando assim, podemos afirmar que os investigadores das 

humanidades podem ter um papel fundamental no que se refere às mudanças de atitudes 

culturais e éticas da sociedade.  

A literatura (no caso da presente investigação, a poesia) como toda manifestação de 

cultura, reverbera a realidade, mas também a influi e a molda. Uma apreensão que se consegue, 

a partir dessa investigação, é a de que a literatura, que sempre vem como uma forma de 

resposta a uma necessidade inerente ao ser humano, e, nesse caso especial, trabalha como um 

mecanismo de tomada de consciência, através da poesia, no que se refere aos problemas 

ecológicos. A ecocrítica vem então ser uma nova forma crítica de análise ambiental nos estudos 

literários. Assim, o meio ambiente faz grandes conquistas a partir do momento que proporciona 

uma nova maneira de se ler os textos, fazendo com que o leitor venha a ter uma reflexão, uma 

compreensão e uma conexão com os espaços que os rodeiam. De certa forma, a ecocrítica pode 

funcionar como um instrumento para que tanto a Ecologia quanto os estudos literários possam 

ouvir a voz da Natureza, assim como a poética de Barros a ouviu e nos transmitiu a sua 

“mensagem” através da poesia, considerando que a corrente crítica possui um interessante 

discurso, talvez transformador e a poesia, com a sua função social possa sensibilizar no que 

tange à sustentabilidade do nosso meio ambiente. 

Logo, os estudos ecocríticos são um instrumento a mais que podem contribuir com a 

sensibilização e à mudança de atitudes em prol da nossa morada Terra e de todas as espécies 

que também habitam nela, pois a corrente crítica produziu um trabalho intelectual e desafiador 

no século XXI e pode ter reforçado a preocupação pública sobre o destino do nosso planeta, já 

que a mesma se pôs em uma preocupação permanente acerca das questões ambientais através 

dos humanistas literários e de outros humanistas, se opondo à injustiça ambiental e explorando 

a importância de um novo olhar e de imaginação para com a natureza no intuito de tentar 

mudar o pensamento das pessoas, através da linguagem, dos poemas e dos livros. No Brasil, a 

referida corrente crítica ainda é uma recente Ciência, mas, espera-se que o surgimento de novos 

trabalhos possa enriquecer e tentar preencher algumas lacunas das áreas em questão. 

Na presente tese, ao investigarmos os poemas do Manoel de Barros, nos deparamos, não 

apenas com um simples poeta que fala da natureza, e, sim, com um poeta que vê a natureza 
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como natureza, ou seja, como um símbolo ecológico, e, além disto, com um poeta que é a 

própria natureza. A poética de Manoel Barros pode ser considerada uma obra que abarca uma 

“filosofia da natureza”, mas não sendo propriamente a referida filosofia, embora a sua obra 

possa despertar a mesma, já que Barros não discute natureza em sua obra, ele apenas a 

contempla se unindo aos elementos da natureza, ou seja, se conectando ao animal, ao vegetal e 

ao mineral. Toda essa união de Barros perante a Natureza é um habitar da natureza, um habitar 

dos elementos da natureza. A natureza enquanto casa, enquanto morada. Portanto, a 

preocupação de Barros em dar importância aos elementos naturais, não pode ser negada, mas a 

comunhão com os mesmos nos seus poemas proporciona outra magnitude ao seu trabalho. 

Assim, a poesia naturalista de Barros tem o poder de restaurar a conexão entre o homem e a 

natureza através do seu engajamento da sua grande estima e respeito pelo mundo não-humano e 

não-vivo. Em sua póetica, a sua forma de escrever, ou seja, a sua linguagem literária e 

ecológica, tem a capacidade de despertar a nossa imaginação ambiental, e, assim, o poeta, o 

escritor criativo, que é Barros, consegue fazer com que enxerguemos que ao longo da nossa 

vida, tivemos as nossas próprias relações íntimas com a natureza, afinal, como nos afirma 

Sigmund Freud (1996) “os próprios escritores criativos gostam de diminuir a distância entre a 

sua classe e o homem comum, assegurando-nos com muita freqüência de que todos, no íntimo, 

somos poetas, e de que só com o último homem morrerá o último poeta”. 

Sob uma perspectiva ecocrítica/ecopoética nos poemas de Barros, foi possível explorar 

alguns vieses que se referem aos problemas ambientais, ecológicos e de preservação da vida 

(humana e não-humana), pois a obra manoelina como um lugar propício entre o poético e o 

filosófico, na qual a filosofia plotiniana, como a bachelardiana e heideggeriana se confluem 

com a natureza fluída no poema. Um diálogo não só com tais filosofias, mas também com o 

pensamento oriental Zen Budista. Fruto de todas estas intercessões está um poeta intimamente 

ligado com o seu meio e uma poesia que retoma ao ínfimo e ao primitivo das coisas e fazem 

delas o seu material poético. E, além disso, ao aceitarmos a ecopoética, poderemos enxergar 

que o poema não é apenas uma criação de si mesmo e uma criação do mundo, mas também 

uma resposta ao mundo e ao respeito a Terra, sendo este um planeta frágil, um planeta do qual 

nos foi dado o direito de habitar e não o de possuir, como nos diria Jonathan Bate.  

Assim, no presente estudo foi do nosso interesse ler a natureza na poética de Manoel de 

Barros de forma interdisciplinar e mais: o de tomar a natureza como mediação entre o poético, 

o contemplativo, o filosófico – no que tange ao modus operandi do olhar na tradição plotiniana 

e ambiental. Deste modo, a nossa ideia de olhar é também fenomenológica. Olhar é ver, mas 

também é sentir, experienciar. Em nosso poeta, existe justamente uma precisão de ir aos limites 
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do olhar, para um aproximar-se da Natureza. É necessário, assim, sair da condição passiva do 

contemplador frente ao contemplado.  

Com a topofilia do filósofo francês Gaston Bachelard e a investigação analítica 

existencial do filósofo alemão Martin Heidegger nós pudemos constatar que foi possível, com a 

filosofia, dialogar literatura, meio ambiente e ecologia com a questão do habitar, e que a 

presente investigação alcançou o seu intuito de pôr em diálogo essas áreas, distintas entre si, 

dentro de uma perspectiva interdisciplinar, e, com esse diálogo, foi possível desvelar a questão 

ambiental na poética manoelina, pois a mesma, se faz uma das grandes leituras nos “tempos 

contemporâneos” para se pensar o sentido da vida e da relação homem-natureza. 

Enfim, espera-se que haja um aumento dos estudos ecocríticos, ou seja, estudos que 

englobem a literatura e o meio ambiente, em outras áreas, como o presente estudo, que foi 

investigado e inserido nas Ciências Ambientais, por meio de um repertório poético e teórico, 

articulando o discurso literário ao ecológico, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, e tendo 

como ferramenta de análise a ecocrítica. 
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