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ENTREVISTA A JOSÉ ROSA DOS SANTOS JUNIOR 

 

 No dia 20 de junho, o professor José Rosa dos Santos 

Júnior realizou o lançamento do seu livro “Poemas 

concebidos sem pecado: as representações do sagrado 

na poesia de Manoel de Barros”, publicado pela UEFS 

Editora, e a Revista Conciliação propôs uma entrevista 

ao autor, que gentilmente aceitou nossa proposta. Júnior Rosa é natu-

ral de Ilhéus/BA, mas atualmente reside em Salvador/BA. Possui dou-

torado em Literatura e Cultural (UFBA) e atua como professor substi-

tuto de Estudos Literários na Universidade do Estado da Bahia—

UNEB, campus XX (Brumado). 

 

Conciliação: José Rosa, você acaba de publicar o livro “Poemas 

concebidos sem pecado: as representações do sagrado na poesia 

de Manoel de Barros”. Apresente-nos o livro: como ele nasceu, 

que contribuição você espera oferecer com sua publicação. 

José Rosa: O livro é fruto da minha dissertação de mestrado, 

defendida em agosto de 2011, junto ao Programa de Pós-

Graduação em Literatura e Diversidade Cultural, da Universi-

dade Estadual de Feira de Santana. Meu principal objetivo (ou 

talvez seja o principal objetivo do livro) é contribuir com a for-

mação da fortuna crítica do poeta Manoel de Barros, ainda pou-

co estudado pela academia, além de divulgar a obra poética de 

Barros e a formação de possíveis leitores de poesia. 
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Conciliação: Quem é Manoel de Barros? Quais textos da poéti-

ca desse autor você poderia salientar não tanto como pesquisa-

dor, mas sim como leitor? 

José Rosa: Manoel de Barros é um poeta sul-mato-grossense, 

nascido na cidade de Corumbá (Pantanal). Viajou as principais 

metrópoles do mundo, mas tais viagens sempre renderam pou-

co ou nenhum assunto poético; o poeta Manoel sempre temati-

zou, em seus construtos, as vivências na cidade de Corumbá. 

São muitos os poemas de Barros que me tocam e que se erguem 

imperiosamente em minha memória, mas há um, em especial, 

que me fala profundamente, talvez pela simplicidade (que em 

nada se assemelha com o simplório), talvez pela “consagração” 

poética que o eu-lírico faz de um acontecimento tão ordinário. 

Eis o poema: “formigas carregadeiras entram em casa de bun-

da”. 

 

Conciliação: Você já disse nos esclareceu mais acima sobre o 

que se trata o livro. Gostaríamos, entretanto, que você se deti-

vesse agora no terceiro capítulo do livro, “As representações do 

sagrado na poesia de Manoel de Barros”. Quais “contornos” 

dessa representação você identifica, sinaliza? 

José Rosa: A especificidade das representações do sagrado na 

poesia de Manoel de Barros é exatamente a rasura que o eu-

lírico e a poesia como um todo fazem com a noção que a socie-

dade tem do sagrado.  
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Em Manoel de Barros, a hierofania ( manifestação do sagrado) 

se mostra nas coisas pequenas, ínfimas, desimportantes, mijadas 

de orvalho, sem valor de troca, fora das engrenagens do mundo 

capitalista. Nessa poética, o sagrado se revela na lama, na borra, 

no cisco, na bosta de pato, na arraia, na pobreza, na singeleza 

das coisas “desimportantes”. 

 

Conciliação: Na apresentação do livro, a professora Ligia Tel-

les diz que “ao escolher o tema ‘as representações do sagrado na 

poesia de Manoel de Barros’  [...], José Rosa traz para a cena crí-

tica uma questão que não tem sido contemplada ou, pelo me-

nos, não tem sido priorizada nos estudos mais recentes”. Como 

você analisa essa questão do estudo do sagrado (religiosidade/

teologia/transcendência) nos estudos literários? Qual é o contex-

to acadêmico que encontra quem opta por essa questão? 

 

José Rosa: As representações do sagrado, no âmbito dos estu-

dos literários, já foi, por um período, bastante estudadas. No 

entanto, acredito que tais estudos se voltavam para a hierofania 

tradicional: o sagrado manifestado nas monumentalidades, nos 

ritos e objetos sacros, na figura de religiosos, dentre outros. No 

presente estudo, recorro às teorias tradicionais do sagrado 

(Mircea Eliade, por exemplo), mas forjo e aplico tais construtos 

teóricos para desestabilizar e rasurar as noções tradicionais da 

sacralidade:  
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aponto as hierofanias nas instâncias marginalizadas, nas vivên-

cias mais simples e humanas, nas escórias, nos destroços, nas 

ruínas... é uma inversão de sinais. Estudar a questão do sagra-

do, na academia, ainda é algo incômodo, por uma série de fato-

res, afinal nossa sociedade nos diz que tais discussões não de-

vem sair do foro pessoal, ainda é preciso deseducar e desapren-

der. É o próprio Manoel de Barros quem afirma: desaprender 8 

horas por dia, ensina os princípios”.  
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