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RESUMO 

 

A poesia de Manoel de Barros peregrina pelos campos da palavra, da imagem, da 

memória e do Ser buscando um Conhecimento Natural, o qual ecoa na proposta de 

comunhão mística, que se dá na anulação das hierarquias entre os seres e seus modos de 

associação. Assim, propôs-se pensar nos procedimentos de comunhão, como a 

incorporação, a transubstanciação, a fusão e suas implicações na poesia de Manoel de 

Barros. Esta dissertação investiga, sobretudo, a sobrevivência de um vínculo de 

encantamento, que faz fronteira com o sagrado, em íntima troca com a natureza. O 

objetivo é perguntar se, por meio de um Conhecimento Natural determinado por uma 

lógica-eco, a poesia de Manoel de Barros tem uma proposta de religação de potência 

sagrada do homem ao mundo. O sagrado, de acordo com Bataille, é o que nos coloca 

diante de uma continuidade imanente. 

 Esta dissertação, portanto, caminha por três vias de acesso: a primeira via, 

considera o tripé palavra-imagem-memória na poesia de Manoel de Barros (abordando 

principalmente a perspectiva de Henri Bergson), indicando a participação de um corpo 

perceptivo, intuitivo e sensível, bem como sugerindo o poema como imagem. Além 

disso, considera-se o olhar delirante e transgressivo (“transver”) do poeta; a segunda via 

sugere pensar em uma relação eco-lógica da poesia de Barros. Para este poeta, a 

natureza é lugar-fonte de sua poesia, o que determina tanto um arejamento filosófico 

(ético e político) que permite diálogos com o pensamento teórico de Felix Guattari, 

Michel Maffesoli, Gabriel Giorgi e Georges Bataille, quanto uma interatividade 

ecológica e visual entre o observador e o ambiente (diálogos com Michel Collot). Das 

perspectivas de Jacques Maritain e Giordano Bruno sobre o Conhecimento Natural, a 

poesia de Manoel de Barros corresponderia a uma tentativa de restaurar o vínculo entre 

o homem e o sagrado. Finalmente, a terceira via se concentra no conceito de “natência” 

(potência de fazer nascimentos com a linguagem poética) como um caminho vital e 

alegre que faz fronteira com a imanência sagrada. Convocamos da poesia de Manoel de 

Barros os temas da infantia, comunhão, eucaristia, metamorfose, mística e mito, 

erotismo, e santidade; os aspectos da incompletude e “devir” (Gilles Deleuze); e da 

relação da poesia moderna com a secularização e profanação do sagrado, com o auxílio 

de Walter Benjamin, Jean-François Lyotard, Giorgio Agamben, Octavio Paz, Clément 

Rosset, São Francisco de Assis, entre outros pensadores. 

 

 

Palavras-chave: Manoel de Barros, poesia brasileira, literatura e mística, imagem e 

memória, sagrado e profano, erotismo e poesia, conhecimento natural.  

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The poetry of Manoel de Barros peregrinates to word, image, memory and existential 

fields, seeking for a Natural Knowledge that echoes the proposal of mystical 

communion in the annulment of the hierarchies between beings and their association 

modes. Thus, it is relevant to this research to think of communion procedures, such as 

incorporation, transubstantiation, fusion and their implications in Manoel de Barros’ 

poetry. This paper investigates, in the poetry of Barros, the remaining of an 

enchantment bond which borders the sacred in intimate exchange with nature. The goal 

is to ask whether, through a Natural Knowledge from an ecological stance, the poetry of 

Manoel de Barros has a sacred proposal for rewiring man to the world. The sacred, for 

instance, according to Georges Bataille, is what put us in front of an immanent 

continuity.  

 

 This dissertation, therefore, walks through three access routes: the first way, 

the word-image-memory tripod in the poetry of Manoel de Barros (mainly addressing 

Henri Bergson’s perspective), indicating the participation of a perceptive, intuitive and 

sensitive body, as well as placing the poem as an image. Also, it considers the 

delusional and transgressive glance (“transver”) of the poet; the second way suggests 

thinking of an eco-logical relationship between Barros’poetry and nature as the source 

of it, which determine both a philosophical aeration (ethical and political) that allows 

dialogues with some theoretical thoughts of Felix Guattari, Michel Maffesoli, Gabriel 

Giorgi and Bataille, and an ecological and visual interactivity between the observer and 

the environment (dialogues with Michel Collot). From Jacques Maritain and Giordano 

Bruno’s perspective on the Natural Knowledge, Manoel de Barros’s poetry would 

correspond to an attempt to restoring the bond between man and the sacred. Finally, the 

third way focus on the concept of “natência” as a vital and joyful path that borders the 

sacred immanence. Manoel de Barros’ poetry summons to think on the topics of 

infantia, communion, eucharistia, metamorphosis, mysticism and myth, eroticism, and 

sainthood, the aspects of incompleteness and “becoming” (Gilles Deleuze) and the 

relationship of modern poetry with the secularization and profanation of the sacred, with 

the help of Walter Benjamin, Jean-François Lyotard, Giorgio Agamben, Octavio Paz, 

Clément Rosset, St. Francis of Assisi, among others thinkers. 

 

 

 

Keywords: Manoel de Barros, Brazilian poetry, literature and mystics, image and 

memory, sacred and profane, eroticism and poetry, Natural Knowledge. 
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POESIA PEREGRINA E VIAS DE ACESSO 

 

 

 

Você não é de bugre? — ele continuou.  

Que sim, eu respondi.  

Veja que bugre só pega por desvios, não anda em 

estradas —  

Pois é nos desvios que encontra as melhores  

surpresas e os ariticuns maduros. (BARROS, 2010, p. 319) 

 

A poesia de Manoel de Barros é peregrina. Caminha per agros
1
 da palavra, da imagem, 

e do Ser. De pés quase descalços (porque os líquenes comem os sapatos),
2
 pisa em 

Natureza encantada pelo olhar excêntrico do primitivo e do menino que a acompanham 

na viagem. Por ser escrita, a poesia requer movimento de ida e de volta, é devir e 

memória. Andante errática e andamento: rascunho e ritmo. Circula pelos deslimites do 

sagrado, este que é imanente à condição constante da palavra de continuar a desejar ser 

vida, com alegre insistência. Tomando o que diz Alberto Pucheu (2007) sobre a 

literatura, podemos também afirmar que a poesia de Barros 

é um caminho vital intensivo e progressivo de vida. Um dos caminhos, um 

caminho privilegiado. Por esse caminho chega-se à vida, não como uma 

última paragem, estanque, a ser atingida, mas como o que já está desde 

sempre presente, em movimento, mas não conseguimos, habitualmente, 

vivenciar, não nos tornamos aptos a, cotidianamente, atualizar sua potência 

implícita na superfície explícita de nosso corpo rotineiro (PUCHEU, 2007, p. 

29). 

 

Embora, neste estudo, seja uma experiência eminentemente poética, a 

peregrinação é uma referência explícita e inequívoca ao exercício religioso do devoto 

que faz jornada a um lugar santo com objetivo de experimentar pelo caminho o 

conhecimento de algo especial. Já na poesia de Barros, é assumida como atitude da 

palavra poética que tem a potência de não pertencer a um espaço estagnado, e que oferta 

a língua em sacrifício para uma aprendizagem da vida.  

                                                           
1
  i.e.: Pelos campos.  Do latim: peregrinare: viajar ou andar por terras distantes (CUNHA, 2011). 

 
2
 Faço referência a poemas como “Crônica do Largo do Chafariz” (BARROS, 2010, p. 81) ou “Matéria 

de Poesia” (BARROS, 2010,  p. 146). 
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Manoel de Barros é um “poeta itinerante e peregrino”
3
 e a sua escrita um 

caminho
4
 cujo processo “nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, 

cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir” (DELEUZE&GUATTARI, 2014, 

p. 19). Como uma estrada cartográfica, a poesia de Barros sugere as sendas percorridas 

pelos “desenhos verbais de imagens” que se engendram em um fluxo dinâmico de 

agenciamentos diversos, contínuos, imanentes e incertos. 

Deve-se esclarecer que a ideia de fluxo envolve deslocamento, encontro, corte 

e escoamento: encontro com outros fluxos que se continuam justamente pela ruptura 

(corte) das descontinuidades. Uma escrita-fluida, portanto, transporta em si “relações de 

corrente, contra-corrente, de redemoinho com outros fluxos, fluxos de merda, de 

esperma, de fala, de ação, de erotismo, de dinheiro, de política, etc.” (DELEUZE, 2000, 

p. 17). 

Conforme veremos ao longo deste trabalho, a poesia de Barros concebe a 

participação desses fluxos vitais que repercutem na tentativa de se experimentar o 

mundo pelo corpo: “Escrevo com o corpo” ou “[Escrevo] Como se bronha”, diz o poeta 

em diferentes poemas. Assim, fez-se necessário pensar na poesia como experiência de 

incorporação da Vida.
5
 Apoiando-me em Deleuze (2000), tomo a ideia da escrita como 

um corpo real, interventivo no mundo, e inseparável da vida. Manoel de Barros parece 

compartilhar desse pensamento: “O que escrevo resulta de meus armazenamentos 

ancestrais e de meus envolvimentos com a vida” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 

48). 

Assim, a poesia andante e fluente de Barros é errática: “Não preciso do fim 

para chegar. /Do lugar onde estou já fui embora” (BARROS, 2010, p. 348). Como a 

vida, “escoa e vai fugindo, e tonto vai andando./A perder-se nas brumas dos 

caminhos”.
6
 A afirmação da errância na poesia de Barros se encontra nos 

“descaminhos” de infinita deserção dos andarilhos (“Prospera pouco no Pantanal o 

andarilho. Seis meses, durante a seca, anda. Remói caminhos e descaminhos. Abastece 

                                                           
3
 Imagem de Paulo Lemnisky no poema “Poeta itinerante e peregrino”.  

 
4
 “Wege – nicht Werke!” = Caminhos – e não obras!, conforme epígrafe de Martin Heidegger para sua 

Obra Completa – Gesamtausgabe). 

 
5
 Essa incorporação (que nos remete também à psicopraxia espírita) destaca a participação do corpo na 

apreensão de sentido porque nele está a capacidade da percepção sensível. 

 
6
 Imagem de Florbela Espanca no poema “Errante” (ESPANCA, 1999). 
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de perna as distâncias. E, quando as estradas somem, cobertas por águas, arrancha” – 

BARROS, 2010, p. 214). Para este poeta, os andarilhos são mesmo uma constante 

imagem que marca o traço comungante de sua poesia, que anda sem rumo e incorpora a 

vida que a rodeia: 

E porque acho que o andarilho é um ser humano que faz comunhão completa 

com os orvalhos da manhã, com a tarde e suas garças, com as cores do sol, e 

com o chão, e com as águas, e com as chuvas, árvores e ventos. Durante as 

viagens sem rumo dos andarilhos eles são instalados na natureza igual se 

fossem uma aurora, uma pedra, um rio (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 

155). 

  

Manoel de Barros promove a criação de uma língua que erra o alvo, que não 

acompanha um norte e que é resultado de uma violência e de uma liberdade. Violência 

do trabalho de transformar o código e que requer uma “tortura permanente”, diz o poeta: 

“As palavras que se oferecem para o sacrifício7 do poema botam meu sangue pela boca” 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 122), “Esse negócio é um parto. Sai sangue. É 

doloroso fazer um poema” (BARROS apud PIZZINI, “Manual de Barros” – Inédito).
8
 

E liberdade dos desvios porque para a poesia “há que apenas saber errar bem o 

seu idioma” (BARROS, 2010, p. 319), é preciso praticar uma “agramática” da língua, a 

negação de suas convenções, como se criasse uma língua estrangeira, não por ser outra 

língua, mas por se tornar um devir-outro, uma particularidade “que a arrasta, uma linha 

de feitiçaria que foge ao sistema dominante” (DELEUZE, 2013, p. 16). A língua 

estrangeira é a criação de uma nova sintaxe (um fora, “para além de toda a sintaxe” – 

DELEUZE, 2013, p. 17) que permita pelo seu discurso a passagem das visões do 

escritor: 

Escrevo como quem lava roupa no tanque, dando porrada nas palavras. A 

espuma que restou no ralo vai ser boa para o começo. Depois é ir imitando os 

camaleões sendo pedra sendo lata sendo lesma. As palavras de nascer 

adubam-se de nós.  Então no meio da coisa pode saltar uma clave ou um rato. 

Daí a gente tem que trabalhar. O horizonte fica longe que nem se vê. Um 

horizonte pardo como os curdos. Também faz parte desse processo 

desarrumar a cartilha. Seduz-me reaprender a errar a língua. Eis um ledo 

obsídio meu (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 47). 

                                                           
7
Segundo Bataille (1993), a destruição que se opera no sacrifício não é de aniquilamento, mas de 

destruição da “coisa” na vítima, isto é, a destruição do que a faz objeto. No caso da língua como vítima, 

destrói-se sua utilidade e seus “laços de subordinação” com o código, levando a linguagem a um grau não 

comunicativo e não utilitarista, remetendo a uma linguagem mítica que, mais que uma fabulação, quer 

atingir um grau de inauguração da fala, algo como um criar imanente às propriedades divinas. O sacrifício 

é, assim, um canal de acesso à experiência do sagrado: “Eu te retiro, vítima, do mundo onde estavas e 

onde só podias ser reduzida ao estado de coisa, tendo um sentido exterior à tua natureza íntima. Eu te 

trago à intimidade do mundo divino, da imanência profunda de tudo o que é” (BATAILLE, 1993, p. 22). 

 
8
 Entrevista do documentário “Manual de Barros” – ainda em preparação, gentilmente cedido por Joel 

Pizzini. 



17 
 

 

Ainda assim, para este poeta, a poesia precisa manter um equilíbrio sonoro das 

palavras, algo que provoque certa “consonância e harmonia”. Esta harmonia, indica, é o 

“feitiço das palavras” (BARROS apud PIZZINI, “Manual de Barros” – Inédito). E para 

isso, o silêncio é importante para que se escutem as coisas em suas condições primárias, 

lá onde as palavras são ainda existências misteriosas do âmbito do indizível. Manoel de 

Barros declara que é “saudável ao poeta partir do inominável, [...] dos mistérios iniciais 

[...] partir desse ponto para a criação do poema. Então, reaprender a errar a língua seria 

encostar-se de novo nos germínios da fala [...] esse privilégio é dos poetas” (BARROS, 

apud MÜLLER, 2010, p. 80), dos primitivos e das crianças. Para o poeta, as “palavras 

de nascer” compõem a incorporação da Vida, uma vida que não se separa “de nós”, em 

que é preciso que se entre em um estado de contato íntimo e sensível com a “natência” – 

a potência de fazer nascimentos – para se entortar o código: “Reaprender a errar a 

língua foi uma expressão que me pareceu boa para dizer dessas natências. As palavras 

que cheguem banhadas de nossas natências é certo que chegarão molhadas de nós, 

merejando” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 80). 

Diante disso, vemos que, para se alcançar o estado de semente da linguagem, é 

preciso praticar as errâncias de um ser escaleno, torto e desconstruído por suas palavras; 

um ser que caminha com “passos incertos”. Para Barros, fazer poesia não terá mesmo 

que ser uma prática de certezas:  

Não tenho certeza mesmo quase nunca do que faço. Porque o faço com o 

corpo. E a sensibilidade é traideira. Às vezes tapa a visão. Eu sou demais 

coalescente às coisas. Não dá pra tomar distância de julgador. Os versos vêm 

de escuros. Eu só tenho meus versos e a incerteza (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 47). 

 

É interessante observar que o princípio da incerteza (proposição formulada 

pelo físico alemão Werner Heisenberg em 1927) veio de encontro ao determinismo 

vigorante, que pretendia dominar a propriedade das matérias atômicas de modo que o 

absoluto fosse algo real. Assim, a perspectiva do absolutismo não poderia corresponder 

ao experimental. Tal tese provocou um reboliço nas ciências do começo do século XX e 

poderíamos traçar alguns de seus reflexos dos pensamentos contemporâneos de 

intelectuais de outras áreas, como na literatura. Octavio Paz (2012) aponta para o 

movimento revolucionário das ciências na contribuição para o desaparecimento “de 

noções que eram a justificação da vida e o fundamento da história” (PAZ, 2012, p. 226) 

como, por exemplo, o sistema do sagrado e do absoluto. Paz assinala o movimento 
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ambíguo inerente da própria revolução moderna: o movimento de profanação para uma 

nova consagração. Pensa-se que o movimento moderno poderia ser entendido como a 

profanação da certeza para a sagração da dúvida. E, de fato, para Manoel de Barros, “só 

as dúvidas santificam” (BARROS, 2010, p. 156). A prática artística desse poeta 

confirma uma preferência pelo “avesso in-verso”: 

Escrevo meu avesso in-verso; por isso não sou de entendimento linear. Sou 

um ser difícil, contraditório, inseguro. Sou um antro de incertezas. Sou 

complicado. Por isso, em vez de dizer: Sou ávido de seu beijo, eu digo: Estou 

com febre em sua boca. As duas frases dizem a mesma coisa. Só que a 

primeira frase é reta, sem metáfora. E a segunda é curva, com enleios. Meus 

leitores têm que ter enleios, têm que ser enrolados por dentro para 

acompanhar as curvas que os meus versos fazem (BARROS, 2010, p. 156). 

 

Outro aspecto da incerteza, levado em conta pela poesia de Barros é o de que a 

palavra tem uma opacidade inerente que apresentará sempre uma insuficiência de 

clareza. Assim, “longe de toda transparência, a linguagem se oferece, e nos oferece o 

mundo e a consciência, como pura opacidade. Como sustentam Bataille e Blanchot, se a 

linguagem é a expressão do Ser, este se revela naquela como o essencialmente 

insuficiente e ambíguo” (ULM, 2014, p. 48). Em concordância, comenta Barros: “Todos 

os elementos são matéria de poesia, mas para mim o ser humano é a grande matéria para 

poesia. É do ser humano que sai o canto, que sai a dor, o amor, a dúvida, o ciúme, a 

morte” (BARROS, 2010, p. 150). Essa tensão de ambiguidade humana é o onde, lugar 

em que circula toda a poesia de Manoel de Barros – o terreno dos paradoxos em que 

transitarão todos os itens desta pesquisa: a relação entre imagem, palavra e memória; a 

relação entre linguagem, natureza e sujeito; o estado de infância da poesia; e a relação 

da poesia com o sagrado. 

O que acontece ao se tratar da escrita de Barros é estar diante de terrenos 

semoventes como o território do Pantanal. Observamos como a sua poesia é tecida 

nesses “deslimites”, caminhos que andam como suas bordas, fazendo do próprio poema 

um território à deriva, a ser repensado continuamente, já que é “caminho” que não se 

constrói por “linhas retas” e não tem uma chegada para sua partida. O poema é mais 

uma passagem, um gesto sobre o qual a construção de significados está sempre antes 

das certezas. A falta de um norte na poesia de Barros leva a uma desorientação,
9
 de 

                                                           
9
 Também em “IV. A máquina de chilrear e seu uso doméstico” encontramos a figura do poeta perdido: 

“O POETA (por trás de uma rua minada de seu rosto/ andar perdido nela) — Só quisera trazer pra meu 

canto o que pode ser carregado como papel pelo vento” (BARROS, 2010, p. 135). 
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forma que o poeta confirma: “todos os caminhos levam à ignorância” (BARROS, 2010, 

p. 324). 

O movimento líquido de contornos movediços na poética de Manoel de Barros 

se evidencia também no lugar entre poesia e narrativa. Percebe-se um hibridismo de sua 

forma já que se processa por meio de uma “indiferenciação” entre verso e frase 

(inspirada em Rimbaud), conforme aponta Adalberto Müller em “O avesso visível” 

(2003, p. 276).  Seus escritos caminham sobre os “deslimites” da narrativa e do 

poema.
10

 Essa condição líquida e entre planos, sem pertencer a um lugar estanque, é 

especialmente relevante para pensar no aspecto crítico da poesia de Barros, (crítico no 

sentido de ser instável) já que a língua poética, para Manoel de Barros, é fluida e 

marcada por instabilidades sintáticas, lexicais, semânticas. 

Marcos Siscar, em “Poesia e Crise” (2010), ao pensar no cenário literário de 

aparecimento da obra de Barros, diz a respeito da poesia da década de 1980 publicada 

no Brasil que esta “apresenta, antes de mais nada, algumas marcas da ausência de linhas 

de força mestras. Não seria incorreto concluir que ela tem o aspecto de um movimento 

de retração ou de refluxo com relação às tensões das décadas anteriores” (SISCAR, 

2010, p. 149). É neste momento que aparecerá, com mais força e repercussão, a poesia 

de Manoel de Barros, já publicada desde 1937. O “atraso” de quase 50 anos para o 

reconhecimento de sua poesia, justifica Siscar, deve-se ao fato de que, embora sua 

produção se estenda desde a década de 1930, este poeta não se afiliou aos movimentos 

vanguardistas do início do século. Em uma tentativa de localizá-lo pontual e 

estilisticamente na linha temporal da produção poética nacional, o autor é, muitas vezes, 

qualificado como “poeta da geração de 45”. Sobre isso, Manoel de Barros pronuncia: 

Acho que não pertenço à geração de 45 senão cronologicamente. Não sofri 

aquelas reações de retesar os versos frouxos ou endireitar sintaxes tortas. A 

mim não me beliscava a volta ao soneto. Achava e ainda acho que não é hora 

de reconstrução. Sou mais a palavra arrombada a ponto de escombro. 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 42) 

 

A ausência das “linhas de força mestras” repercute em tal “arrombamento” dos 

limites, o que faz de sua obra singular em termos de estilo (por exemplo, pela frequente 

fragmentação das frases ou pelo deslocamento das palavras para fora do lugar comum, 

que constroem sintaxes despojadas das normas gramaticais) e de ética (ao problematizar 

as “estruturas podres da civilização”– BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 110). Assim, 

                                                           
10

 Observamos, por exemplo, em “Livro de pré-coisas” (1985), uma nítida quebra do verso para atender à 

proposta de roteiro/excursão no Pantanal.  
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uma escrita de ruínas, composta por faltas, de onde nascem as imagens em uma 

dimensão que problematiza e traz à tona o mundo heterogêneo e misto de um discurso 

erudito e prosaico, entre a imagem concreta e a onírica, entre o lugar coletivo e o 

individual num espaço de conciliação entre o de fora e o de dentro.  A sua poesia é 

resultado de um trabalho que não se separa da constituição do próprio poeta:  

Sou hoje pedaços de mim. Sinto que minha palavra me pega dessa maneira: 

picotado. E me põe assim no papel. Eu achava antes que a fragmentação do 

mundo influía nas minhas fragmentações. Hoje sei que as minhas 

fragmentações são produtos dos meus conflitos internos que cresceram por 

dentro das minhas ruínas (BARROS, 2010, p. 110). 

 

Estas ruínas, imagens de resto, destroços ou vestígios de uma estrutura, 

indicam a falta de contorno do processo de perda dos limites do humano, da linguagem 

e do mundo: os “deslimites” – matéria de sua poesia – relacionam-se com as linhas de 

fuga do devir deleuziano, já que “pode ser que escrever tenha uma relação essencial 

com as linhas de fuga. Escrever é traçar linhas de fuga” (DELEUZE&PARNET, 1996, 

p. 58) por meio das quais se alcança algo que está além do ser: um mundo imanente e 

insubordinado às Ideias, e que terá a errância como sua própria essência. As linhas de 

fuga são como os desvios, os erros propositados da linguagem padrão – uma postura 

tanto de resistência quanto de desobediência à ordem: 

O padre me dava livros. Eu não gostava de refletir, de filosofar; mas os 

desvios linguísticos, os volteios sintáticos, os erros praticados para enfeitar 

frases, os coices na gramática dados por Camilo, Vieira, Camões, Bernardes 

– me empolgavam. Ah, eu prestava era praquilo! Eu queria era aprender a 

desobedecer na escrita (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 57). 

 

Atirar-se nas potências dos deslimites é se arriscar a perder os contornos do Eu 

e assumir uma indigência indômita e em devir. Lemos, por exemplo: “Há uma força 

bugral de indigência em mim” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 72) ou “Vigorosa 

indigência vegetal me sustentou naqueles vilarejos em ruínas” (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 93). Isto requer um movimento de desterritorializacão, um 

deslocamento necessário e permanente, que não pertence a um lugar senão a um não-

lugar, e que se realiza na poesia de Barros como a potente fluidez peregrina da palavra 

poética que se metamorfoseia a ponto de assumir devires de uma “verdez primal de rios 

e árvores” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 95): “Um grande rio de poesia 

/Atravessava-me, doce…” (BARROS, 2010, p. 75). 

Para Octavio Paz, esta potência poética do devir poderá ser comparada a uma 

operação que faz fronteira com a magia e a transubstanciação. A poesia, portanto, 

realiza uma “operação alquímica” de colocar o homem “fora de si” para “regressar ao 
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seu ser original” que possui, por meio d’aquele perpétuo “chegar a ser” uma 

familiaridade com todas as outras coisas: 

A poesia é metamorfose,  mudança, operação alquímica, e por isso é limítrofe 

da magia, da religião e de outras tentativas para transformar o homem  e  

fazer  “deste”  ou  daquele  “outro”  que  é  ele  mesmo.  Astros, sapatos, 

lágrimas, locomotivas, salgueiros, mulheres, dicionários, tudo é  uma  imensa 

família, tudo se comunica e se transforma sem cessar, um mesmo sangue 

corre por  todas  as  formas  e  o  homem  ser  por  fim,  seu  desejo:  ele  

mesmo.  A poesia coloca o homem fora de si e, simultaneamente, o faz 

regressar ao seu ser original: volta-o para si. O homem é sua imagem: ele 

mesmo e aquele outro. Através da frase que é ritmo, que é imagem, o homem 

– aquele perpétuo chegar a ser – é. A poesia é entrar no ser (PAZ, 2012, p 

119. 

 

A imagem do andarilho-peregrino percorre um caminho cíclico, que retoma 

eternamente o desejo de se voltar a uma experiência inaugural da poesia. O bugre, o 

andarilho, o peregrino, que estão do lado do caminhante errante, encontram, portanto, o 

mundo de um tempo mítico em que a poesia será “infância da língua”, “torneira aberta 

que jorra”, “rio”, “raiz entrando em orvalhos”, “livre como um rumo nem desconfiado”, 

abrigo para “as coisas jogadas fora” e “pessoas desimportantes”, “loucura das palavras”, 

“homem em estado de traste”, “raiz de água larga no rosto da noite”, “voar fora da asa”, 

maneira de não dizer nada, “desenho verbal da inocência”, “voz de fazer 

nascimentos”.
11 

 

Diz Manoel de Barros:
12

 “O andarilho é um ser errático — igual a poesia” 

(BARROS apud TRIMARCO, 2006). Na peregrinação do poeta itinerante, a poesia 

funciona como o caminho consagrado de acesso de uma espécie de continuidade vital 

que se dá na relação entre os corpos: homem x coisa x natureza. Assim, a poesia de 

Barros peregrina pelo terreno mutante do “chegar a ser − é”
13

 como canal de acesso de 

uma experiência sagrada: a da liberdade do devir, já que “No fundo os 

andarilhos[/peregrinos] só estão apalpando a liberdade” (BARROS apud MÜLLER, 

2010, p. 124). 

 

  

                                                           
11 

Todas estas imagens se encontram na Poesia Completa de Barros (2010), em diferentes poemas. 

 
12

 Em entrevista a Claudia Trimarco (2006), parte II. Overmundo, 2006 (Postado em 11 dez. 2006). 

Entrevista a Claudia Trimarco. Disponivel em: http://www.overmundo.com.br/overblog/manoel-de-

barros-seconsidera-um-songo-parte-ii>, acesso em: 27 de fevereiro de 2015. 

 
13

 De Octavio Paz, como citado (PAZ, 2012, p 119). Corresponde ao “desejar ser” de Barros, o devir. 
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Vias de acesso  

Esta dissertação tem como tema os desdobramentos de uma poética que peregrina por 

um conhecimento natural e a repercussão mística dessa proposta de aprendizagem de 

comunhão eco-lógica. Essa comunhão se dá por um comum-pertencer, pela associação e 

anulação de hierarquias entre seres: coisas e seres vivos, que configuram o que chamo 

de “outro natural”. Guiada pela leitura da Poesia Completa (2010 e 2013) de Manoel de 

Barros e de suas outras obras (“Memórias Inventadas” e entrevistas − em especial, a da 

“Coleção Encontros”), que coincidem com o que chamo de discurso poético,
14

 parto da 

leitura crítica de mãos dadas com escritos teóricos que permitem problematizar a prática 

desse poeta contemporâneo. 

O objetivo é observar como, por meio de um conhecimento natural 

determinado por uma lógica eco (que inclui o sensível, o erótico e a regeneração do 

olhar), a poesia de Manoel de Barros desempenha uma proposta de religação do homem 

ao mundo, uma Crença alegre na Vida pela formação de um vínculo de potência sagrada 

com o mundo. Essa potência sagrada será o que nos colocará diante da continuidade: a 

poesia de Manoel de Barros será uma tentativa de unir o que está cindido? Será 

fundamental pensar nos aspectos de inacabamento e de devir da poesia (os “deslimites”) 

e no olhar delirante e transgressor (o “transver”) de inventar nascimentos na linguagem 

poética.  

É preciso explicitar, desde o início, que não se concebe a poesia como uma via 

de acesso até um saber, um conhecimento para ser alcançado, mas como se fosse ela o 

próprio acesso do sentido (NANCY, 2005, p. 10), a experiência mesma e manifestação 

desse saber. A poética de Barros se dá por (e não “para”) um Conhecimento Natural, 

isto é, no modo de um Conhecimento Natural. Assim, a transitividade da poesia 

valoriza o próprio percurso, e não o destino, porque este é transferido sempre para 

longe.  

                                                           
14

 Não tenho o interesse aqui de fazer distinção entre suas obras: Levo em consideração toda a poesia, 

tanto de sua Poesia Completa (2010, 2013), quanto a poesia encontrada na Coleção “Memórias 

Inventadas” (Infância, Segunda Infância e Terceira Infância 2006), que, inclusive, é equivocadamente 

distinguida de sua obra completa como sendo “única coleção em prosa”. Ora, como já apontado, em o 

“Livro de Pré-Coisas”, vemos a quebra do verso, diminuindo os limites entre o que seria narrativa e 

poema. Além disso, encontramos, em Manoel de Barros ‘Coleção Encontros’ (organizado por Adalberto 

Müller), uma compilação de fragmentos de diversas entrevistas por escrito em que podemos admitir as 

conversas por escrito de Manoel de Barros como gênero que se ocupará da “conciliação da consciência 

crítica com a elaboração estética”, conforme explica o organizador. Há que se notar que, inclusive, o 

gênero da entrevista é subvertido para “pretexto de fazer poesia”.  
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O sentido próprio da poesia é um fugir de si mesmo, não pode ser designado e 

está sempre por fazer. Afirmar o puro acesso (contínuo movimento) do sentido da 

poesia é afirmar a errância, isto é, a não apreensão de uma propriedade substancial e 

racional, mas de um entendimento feito por “afeições”. Por isso, a poesia de Manoel de 

Barros é peregrina também por levar em consideração vias de um acesso dificultado, 

assim como os roteiros de peregrinação religiosa, pelo próprio devir de um sentido que 

não deixa de se fazer. Manoel de Barros mesmo indica que o caminho de sua poesia “é 

sem rumo” e feito de “concupiscências e ignorâncias” tanto quanto “verdades antigas” e 

“estultícias”, porque escrever é usar “as marcas do humano”: 

O caminho é sem rumo. Primeiro a gente se dana a estudar. Quer obter 

informações, cultura. Chegamos a pensar que Kant é mais importante que 

uma formiga. Eu fui um sujeito estudado. Ia de Kant às formigas. Mas eu 

buscava o ouro do saber no filósofo. Ele dizia: quem não tem razão de ideias 

caça com o gato. Quer dizer: quem não pode entender com a razão, entenda-

se com as suas afeições. Um dia descobri o meu ninguém. Não me deixei 

agarrar pelas ciências, pela quântica, pelos computadores. Eu prefiro a 

mosca. Eu sou a mosca da sopa – como na canção de Raul Seixas. E comecei 

a produzir concupiscências e ignorâncias: eu vi um lado da moça: era uma 

ladeza! Passei a inventar palavras. A liberdade absoluta era não ser ninguém. 

E a verdade era mais bonita inventada. Então comecei a achar que a formiga 

era mais importante que Kant. Uma beatitude! As verdades antigas tanto 

quanto as estultícias são marcas do ser humano. Gosto de usar as duas 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 123). 

 

Assim, a poesia de Barros é percurso que afirma o próprio caminho vital 

humano: feito de errâncias e devires andantes que, mesmo na busca pelo que é “perto do 

divino”, não deixa de ser rascunho que falta acabar: 

A gente é rascunho mesmo. Falta acabar. Eu sei. O que enriquece o artista é a 

sua incompletude. Poesia, qualquer arte, é um esforço do artista pra chegar 

perto do divino. Caminho aos trancos feito aquele mandorová que tem o 

apelido de midi-parmo. É um ser que vai um palmo e volta outro. E de 

repente vai um palmo e não volta outro. Decerto ele desconfia às vezes de 

algum fulgor e dá pra trás. Eu tenho medo de cometer fulgor em poesia. Amo 

a palavra magra sem verniz. Vou sempre lesmamente apalpando: 

obscuramente (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 164). 

 

*** 

 

 

O título “Vias de Acesso” faz também referência às cinco vias de acesso de 

comprovação filosófica da existência de Deus, explicitadas por São Tomás de Aquino, e 

retomadas por Jacques Maritain em seu livro “Caminhos para Deus” (1962). No 

entanto, desconstruímos o seu uso, ao tomá-lo emprestado, para caracterizar as três vias 

(três capítulos) de acesso da leitura crítica da poesia de Barros desta pesquisa: a 

primeira via sugere a participação de um corpo perceptivo, intuitivo e sensível; a 
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segunda via, a aproximação com a Natureza e a interação entre os corpos; e a terceira 

via da linguagem poética de Barros assume o caminho vital de fronteira com a 

imanência sagrada: aquilo que nos coloca diante de uma continuidade que é dada na 

superação dos limites do interdito (a morte): “O mundo sagrado é o mundo natural que 

subsiste na medida em que não é redutível à ordem instaurada, à ordem [descontínua] 

profana” (BATAILLE, 2013, p. 138). 

Em um momento inicial, estudamos as tensões da palavra poética de Barros 

com a imagem e a memória (citando principalmente a perspectiva de Bergson). Essas 

tensões percorrem o caminho para um conhecimento intuitivo que não desvincula o 

corpo do espírito, nem tampouco de um ambiente de interação entre corpos. No 

Capítulo 1 (Palavra-Imagem-Memória), refletimos sobre a tensão palavra x imagem 

considerando que Manoel de Barros diz que “imagens são palavras que nos faltaram” 

(BARROS, 2010, p. 263); pensamos na insuficiência da palavra e na ocupação delas 

pelas imagens; pensamos a imagem estética, a imaginação no poema, a ideia de poeta 

como caçador de imagens e a relação entre memória e fabulação (de Bergson) na poesia 

de Manoel de Barros; pensamos na relação visível x invisível, tangível x intangível do 

poema e no aspecto transgressor da visão (a “transvisão”) de Manoel de Barros. Além 

disso, tratou-se da investigação fundamental sobre o ver, o rever e o transver, traçando 

interlocuções entre as construções imagéticas não convencionais e transgressoras da 

poesia de Barros e o transbordamento do ver que remete às visões místicas, além do 

diálogo com os pensamentos de Alfredo Bosi (2000), Octavio Paz (2012, 2013), 

Bergson (2006, 2009) e Deleuze (2004, 2005, 2007). Assim, partindo de um mundo 

dimensionado pela percepção de um corpo, verificamos na poesia de Manoel de Barros 

um encontro desses pensamentos na inclusão de uma perspectiva do sujeito lírico que 

olha e que, para além, sente a imagem com uma multiplicidade de sentidos dos poderes 

crescentes ou decrescentes do corpo (considerando a influência eventual que os objetos 

imprimem no ser perceptivo, uma influência ordenada de acordo com os poderes do 

corpo, conforme o pensamento de Bergson). 

Em um segundo momento, para dialogar com a perspectiva não hierarquizante 

da poética de Manoel de Barros, partimos da visão de que o logos (o conhecimento) não 

se separa da natureza e de que a poesia de Barros será abrigo da relação orgânica entre o 

eu e o mundo. No Capítulo 2 – Conhecimento Natural, pressupõe-se que a lógica 

poética de Manoel de Barros terá a perspectiva de uma eco-lógica (que considera o 
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meio e a noção de comunidade − biocenose). Daí abre-se uma implicação ética e 

política da poesia de Manoel de Barros – como recuperadora de uma atenção ao natural. 

Assim, reconhecemos a poesia como promotora de um arejamento filosófico que se 

concilia também com um discurso sobre a relação corporal entre homem e a natureza – 

de Guattari (2001) e Maffesoli (2010) e das leituras ecocríticas de Malcom McNee 

(2013).  

A noção de uma vida em si, fora do mundo artificial criado pelo homem – e 

que o liga a todos os seres vivos –, leva Manoel de Barros a inaugurar em sua poesia 

uma óptica ecológica, que considera, além de uma recuperação da atenção ao natural, 

interlocuções com o pensamento-paisagem de Michel Collot (2013), pensamento que 

requer a participação de um ser perceptivo sensível e uma interação entre o dentro e o 

fora: sujeito e paisagem. O interessante desse pensamento-paisagem é que não será 

somente visual, mas implica a expressão de uma stimmung: “a atmosfera da paisagem 

que inclui o estado de alma do sujeito e a ressonância do poema” (COLLOT, 2013, p. 

52). 

As noções de animalidade e semelhança e, sobretudo, as noções de devir-

animal e devir-vegetal, foram trabalhadas com apoio das ideias de George Bataille 

(1993), Gabriel Giorgi (2014), Deleuze (2007, 2007b) e Deleuze&Guattari (2014), 

buscando apresentar na poesia de Manoel de Barros exemplos dessas formas comuns 

entre o sujeito e o outro ser natural que se evidenciam especialmente onde se interroga o 

corpo, os desejos, as doenças – onde o corpo é posto em evidência e a animalidade não 

pode ser separada da vida humana. 

Apresentamos o conceito de conhecimento natural de Jacques Maritain (1962), 

que se concilia ao conhecimento intuitivo e sensorial e percorre o modus operandi da 

poesia de Barros. Evocar o pensamento de Maritain parece relevante para se pensar em 

um conhecimento que não se desvincula da natureza e na poesia como um lugar que 

comporta a relação entre o sujeito e o mundo, sugerindo um conhecimento intuitivo em 

detrimento de um conhecimento racional. Nessa perspectiva, o sujeito é dependente da 

natureza e do universal, e isso será fundamental para pensar no sujeito envolvido numa 

relação de troca recíproca e intensiva com todos os seres. Para Maritain, o homem ter 

consciência de sua existência (“intuição do ser”) implica ter a consciência das coisas 

(“intuição das coisas” – aqui se inclui o todo fora do ser: a natureza); esta consciência 

será a via de acesso primordial do sagrado, um “conhecimento natural pré-filosófico de 
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Deus” (MARITAIN, 1962, p. 17). Tal interação esbarra no conceito de vínculo de afetos 

e encantamento (Giordano Bruno [2012]) que há nas múltiplas correspondências entre 

os seres, e que evidencia, na relação entre os corpos, a tentativa de restabelecer a ligação 

entre o homem e o sagrado. A arte seria o meio da realização de uma crença na 

correspondência entre os seres e na atração entre as espécies na natureza numa 

perspectiva unificadora e cosmogônica. Também há no pensamento de Bruno a ideia de 

Deus inseparável da natureza – o que será base para se pensar o acesso (ou retorno) a 

um sagrado na poesia de Manoel de Barros. 

No terceiro momento (Capítulo 3 – Fronteiras com o sagrado), percorro a 

via da condição da poesia que faz fronteira com o sagrado. No subcapítulo “Sobre 

natências”, foi investigada a potência de fazer nascimentos na linguagem poética (a 

“natência”) como retorno a um espaço/tempo anterior à linguagem, em que se 

estabelece um vínculo com o essencial, uma experiência do sagrado da existência e do 

estado inventivo da língua, que abre diálogo com a condição de infantia da poesia de 

Barros. A liberdade da “natência” mostra movimentos afirmativos: uma constante 

geradora de insubmissão inventiva e próxima ao olhar de descoberta da criança. 

Inicialmente, recuperei leituras sobre a infância (Agamben [2005], Benjamin [2002, 

2012, 2013]), Lyotard [1997]) indicando que, na prática poética de Barros, infância não 

é apenas tema, mas condição de ser da sua poesia. Imagens da criança, do brinquedo e 

do jogo solicitam o olhar voltado para o mininum (vocábulo criado para comungar os 

termos menino e minimum – raiz etimológica de mínimo), um mundo apequenado pelo 

olhar lúdico da criança e do primitivo que se comungam com o olhar inocente do 

poeta.
15

 

Assim, onde se discute as Fronteiras do Sagrado na poesia de Barros, que 

perpassam tanto pelo caminho da “natência” quanto pela ideia de conhecimento 

adquirido numa relação corporal com o mundo, considerei explorar os possíveis rastros 

de uma “Nostalgia do Absoluto” (George Steiner [2003]) ou dos indícios do “verbo 

sagrado da criação” (Erick Felinto [2008]). Pensou-se ainda se há, na poesia de Manoel 

de Barros, vestígios de imagens que recuperam marcas do sagrado, em termos como 

caos e cosmos, revelação, mística e mito, tendo em vista as articulações da poesia 

moderna de Barros com os processos de secularização e profanação do sagrado. 

Convocam-se os pensamentos de Fritjof Capra (1983), Octavio Paz (2012, 2013), 

                                                           
15

 Ao se pensar na inocência, convocamos o pensamento de Friedrich Schiller (2003). 
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Eduardo Losso (2007, 2010, 2012), Mircea Eliade (1992), Suzy Sperber (2011), entre 

outros nomes, e as leituras críticas de Cleide Maria de Oliveira (2011) e Fabrício 

Carpinejar (2001) sobre a poesia de Barros, que propõem uma teologia profana pela 

subversão dos altares: o apogeu será o do chão, o traste será sacralizado, o cisco 

santificado. 

Coube relacionar esse interesse de comunhão ao rito da eucaristia como um ato 

mágico, por meio do qual o sagrado se torna presente pela continuidade advinda da 

fusão com outros seres, já que perder a identidade e se expandir é desafiar a 

descontinuidade. Para tanto, nesse terceiro capítulo também abordamos conceitos que 

sugerem esse movimento de fusão: mestiçagem/metamorfose/composição e a relação da 

sutura dos seres como nos bestiários. A fusão entre seres distintos, em que não há 

hierarquias, prioriza seres pequenos, marginalizados, loucos, doentes, descartados, o 

que será interessante para refletir sobre o inutensílio (que é lugar do que não tem 

serventia) em contraposição ao homo faber (Homem distinto da natureza porque se 

instrumentaliza): o que sugere que a poesia de Manoel de Barros está mais próxima do 

pensamento de uma comunhão com um tempo e espaço imanentes pela troca 

aproximada com a Natureza.   

Assim, a “natência” da poesia de Barros se relaciona com um incessante brotar, 

evidenciado pelos elementos da poesia que indicam a existência insubmissa, 

característica da sensualidade poética de Barros (por vezes derrisória e obscena) e que 

tendem a se relacionar com o êxtase místico batailliano, não só pelo sensualismo 

orgástico presente na poesia de Manoel de Barros, mas também por ser meio para uma 

experiência de abertura à continuidade que se confirma na expansão, no prolongamento 

dos seres, n“o movimento da vida, que é habitualmente comprimido, mas que se libera, 

de repente, no transbordamento de uma alegria de viver infinita” (BATAILLE, 2013, p. 

272).  

A questão da alegria é evidenciada também na insistente crença de vida. 

Vemos na poesia de Barros uma declaração alegre mesmo na angústia. Na afirmação do 

absurdo, do incerto, do desolo da incompletude humana, há um “rir-se de si mesmo” 

como um rito de potência alegre e afirmativa da continuidade da vida.  

Por fim, lemos a poesia de Barros como um eco ancentral da voz mística de 

São Francisco de Assis. Apresentamos, sem a intenção de fazer comparações 
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despropositadas, um elogio ao despojamento completo, à irmandade entre os seres, e 

uma intimidade do homem com o sagrado da natureza.  

Esse encantamento de Manoel de Barros pelas coisas, pelos seres, e pela 

palavra, ressignificados e em comunhão imanente com uma natureza sagrada, permite 

pensar criticamente, em contraponto, o mundo moderno desencantado, em que 

predominam a razão, a utilidade, a automatização dos discursos e a descrença. Assim, 

este estudo se lança a pensar na sobrevivência de um vínculo de encantamento na poesia 

de Manoel de Barros, e em como esta funciona como um percurso alegre da crença na 

vida por um conhecimento que se dá via imagens poéticas em íntima troca com a 

natureza.  

*** 

 

Vale salientar que a escolha pela leitura crítica, em vez de uma análise esmiuçada de 

poemas, coincide com a proposta de valorizar o ethos deste autor. Manoel de Barros 

rejeita a análise (“Poesia está sempre no escuro regaço das fontes. Sofro medo de 

análise. Ela enfraquece a escureza das fontes; seus arcanos. [...] há de passar virgem por 

todos os seus estupradores. Pode ser amada, nunca analisada”– BARROS, 1990, p. 

318). E, apesar de não poder fugir dela por completo, o presente estudo pretendeu criar, 

mais do que comparações enfraquecedoras da poesia, pontos de contato entre o discurso 

poético de Barros e outros discursos. Para isto, evitei debruçar-me exaustivamente sobre 

poemas a fim de priorizar interlocuções possíveis com o pensamento teórico e 

filosófico. Não avalio que essa seja uma abordagem generalista ou mesmo reducionista 

por entender toda a sua obra como um fluxo, nela considerados, inclusive, os dois 

livros
16

 – e alguns poemas inéditos – do início de sua carreira que, notavelmente, 

destoam da dicção do restante de sua obra. Ao contrário, ao contemplar toda a sua obra, 

pretendo advertir que, mesmo nestes livros e inéditos, percorrem indícios do que se 

tornou o estilo de Manoel de Barros.  

Além disso, sob o anseio de simular neste trabalho um “respiro interno”,
17

 isto 

é, uma espécie de vida que conduza os elos entre o discurso poético de Barros e os 

textos teóricos levantados, optei pelo destaque de poemas (por vezes inteiros) como 

                                                           
16

 “Face Imóvel” (1942) e “Poesias” (1957). 

 
17 

Termo de Giordano Bruno (2012). 
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poemas-epígrafe para que introduzam minha leitura crítica. Com isso, procurei criar um 

sistema de diálogo, em detrimento de um sistema analítico. Dessa maneira, busquei 

fazer com que esta pesquisa seja ela mesma uma máquina desejante, produtora de um 

fluxo e de uma “cadeia mágica”,
18

 como dizem Deleuze & Guattari (2010), alinhada ao 

fluxo mágico e fluente da escrita do poeta que diz que “o rio encosta as margens na 

minha voz” (BARROS, 2010, p. 7) ou que escrever seria o mesmo “que carregar água 

na peneira” (BARROS, 2010, p. 470). 

 

 

 

 

  

                                                           
18

 De acordo com Deleuze & Guattari (2010, p. 240): “Uma cadeia mágica reúne vegetais, pedaços de 

órgãos, um retalho de roupa, uma imagem de papai, fórmulas e palavras: e não se perguntará o que isso 

quer dizer, mas que máquina está assim montada, que fluxos e que cortes se relacionam com outros fluxos 

e cortes.” 
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CAPÍTULO 1 – PALAVRA – IMAGEM – MEMÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

BORBOLETAS 

 

Borboletas me convidaram a elas. 

O privilégio insetal de ser uma borboleta me atraiu. 

Por certo eu iria ter uma visão diferente dos homens 

e das coisas. 

Eu imaginava que o mundo visto de uma borboleta — 

Seria, com certeza, um mundo livre aos poemas. 

Daquele ponto de vista: 

Vi que as árvores são mais competentes em auroras 

do que os homens. 

Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças 

do que pelos homens. 

Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do 

que os homens. 

Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que 

os cientistas. 

Poderia narrar muitas coisas ainda que pude ver do 

ponto de vista de uma borboleta. 

Ali até o meu fascínio era azul.  

 

(BARROS, 2010, p. 393) 
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1.1 VER, REVER, TRANSVER 

 

1.1.1 Ver: palavra e imagem 

 

I 

Não tenho bens de acontecimentos. 

O que não sei fazer desconto nas palavras. 

Entesouro frases. Por exemplo: 

— Imagens são palavras que nos faltaram. 

— Poesia é a ocupação da palavra pela Imagem. 

— Poesia é a ocupação da Imagem pelo Ser. 

Ai frases de pensar! 

Pensar é uma pedreira. Estou sendo. 

Me acho em petição de lata (frase encontrada no lixo). 

Concluindo: há pessoas que se compõem de atos, ruídos, 

retratos. 

Outras de palavras. 

Poetas e tontos se compõem com palavras.  

(BARROS, 2010, p. 263) 

 

 

Há uma tensão palavra x imagem na poesia de Manoel de Barros, no que acontece 

quando as palavras parecem faltar. Entre as imagens e as palavras, abre-se um abismo 

(Octavio Paz, 2012), uma fenda incomensurável (Hernán Ulm, 2014); os 

acontecimentos indizíveis se realizam em um espaço impenetrável pela palavra (Rilke, 

2006). Este “intervalo” (Alfredo Bosi, 2000) evidencia que não há correspondência 

entre coisa e nome: a linguagem não poderá substituir a imagem real da coisa. Diante 

disso, impõe-se o paradoxo: a realidade que a palavra não pode exprimir versus a 

realidade do homem que só pode ser exprimida pelas palavras. Este é o ponto a partir do 

qual Octavio Paz inicia sua proposição em “O poema” de “O arco e a lira”: não se pode 

escapar da linguagem; a ausência dela mesma, o silêncio, já está “prenhe de signos” 

(PAZ, 2012, p. 39). O poeta e crítico mexicano argumenta que, para capturar a realidade 

indizível (e a imagem é uma realidade que escapa à elocução), é preciso ainda empregar 

a linguagem, já que ela é da condição humana.  

Mas o que resta à linguagem da poesia? Resta um querer ser imagem. 

Antes da fala, a criança se expõe a gestos, a uma pantomima, que indica que 

ainda antes da palavra havia a imagem. Esta é anterior à palavra e, conforme afirma 

Alfredo Bosi, “vem enraizada no corpo” porque se vincula à sensação visual. Passa, por 

isso, a ser não só a representação de um objeto visto ou a reprodução mental de uma 

sensação (na ausência de um objeto visível), mas algo que sobra dessa percepção, 

“alguma relação entre nós e a aparência”. Trata-se de um “modo de presença que tende 
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a suprir o contato direto e a manter, juntas, a realidade do objeto em si e a sua existência 

em nós” (BOSI, 2000, p. 13). Bosi, entretanto, distingue a imagem-primeira (imago 

primordial) da imagem poética; esta, uma imagem figural que é produzida, e retoma, 

pelos meios possíveis da linguagem, a aparência da imagem real. Torna-se aparência-

parecença, a reprodução secundária da aparência primeira.  

No poema, a imagem é “palavra articulada” em signo, som, significado. E, 

como linguagem, permite “fixar experiências de coisas, pessoas ou situações” em sua 

presença ou ausência. Contudo, a passagem da imagem imediata para a imagem 

veiculada pela linguagem exige a entrada na cadeia temporal de sua serialidade ínsita – 

o fluxo da língua, sua lógica sintática (a sucessão de letras e sílabas significativas) –; daí 

desaparecem a fixidez e simultaneidade próprias da imagem imediata, para que se torne 

duração:  

A palavra criativa busca, de fato, alcançar o coração da figura no relâmpago 

do instante.  Mas, como só o faz mediante o trabalho sobre o fluxo da língua, 

que é som-e-pensamento, acaba superando as formas da matéria imaginária. 

O poema — coisa mental e leonardesca — transforma em duração o que se 

dava a princípio como um átimo (BOSI, 2000, p. 36). 

 

A imagem poética “é figura, mas não partilha das qualidades formais do ícone 

ou do simulacro: procede de operações mediadoras e temporais” (BOSI, 2000, p. 27). A 

poesia tende a buscar a recuperação da presença da imagem por “idas e voltas”, que 

remetem às noções de memória e duração.
19

 

Bosi destaca os procedimentos analógicos como responsáveis para a 

recuperação “do sabor da imagem” por meio de um “enriquecimento da percepção”, em 

especial os efeitos da transferência (μεταφορά – metáfora
20

), e os recursos de reiteração 

(procedimentos estilísticos como, por exemplo, a anáfora) para dar “maior efeito de 

presença à imagem” (BOSI, 2000, p. 31). Manoel de Barros corrobora: “Poeta precisa 

de inventar outro mundo. E o instrumento para inventar outro mundo é a imagem, a 

                                                           
19

 Constata-se que Alfredo Bosi é leitor de Deleuze. No livro O ser e o Tempo da poesia, justamente na 

secção dedicada à imagem, Bosi cita a noção de co-senso – que está em A lógica do sentido. Pode-se 

especular, portanto, se a duração a que Bosi se refere é derivada do conceito bergsoniano de duração por 

uma herança mediada extensivamente por Deleuze. O paradoxo fixidez x duração que se impõe é indício 

de que podemos alinhar esses dois autores na forma de pensar o tempo. Bosi, por exemplo, dirá: “O que 

sucede durante a execução não é simplesmente um acréscimo de novas contas ao colar. Tudo o que já 

ocorreu é modificado pelo que ocorre depois” (BOSI, 2000, p. 26) ou “A imagem nunca é um ‘elemento’: 

tem um passado que a constituiu e um presente que a mantém viva e que permite a sua recorrência” 

(BOSI, 2000, p. 15). A novidade que o futuro inscreve no passado e o presente vivo de que Bosi fala se 

aproximam das ideias de memória e devir, que serão discutidas no item 1.1.2. 

 
20

 “Tropo em que a significação natural de uma palavra é substituída por outra, em virtude de relação de 

semelhança subentendida” (Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (1972).  
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metáfora e outros descomportamentos linguísticos” (BARROS apud MÜLLER, 2010, 

p. 149). Enfim, recursos de estilo que pretendem acarretar implicações sensoriais na 

poesia: retomar indícios da presença de um referente ausente. Assim, a palavra que quer 

ser imagem funciona como ponte que tenta superar a distância entre o homem e a 

realidade. Mas esta superação é uma subversão, uma desobediência da língua, pois a 

imagem produzida por signos verbais jamais alcançará a ordem da imagem primordial, 

já que “o signo vem exatamente substituir algo que se encontra ausente” (BARBOSA, 

1995, p. 13).  

A capacidade de transferência permite reunir termos aparentemente 

irreconciliáveis, “realidades opostas, indiferentes ou afastadas entre si. Isto é, submete a 

unidade à pluralidade do real” (PAZ, 2012, p. 104). Ao poeta é possível nomear isto por 

aquilo, sem se preocupar com a unidade imposta pela coerência lógica da dialética, 

apesar de não fugir completamente de certa lógica sintática. Ao poeta é possível a 

liberdade do que “poderia ser”, a invenção de “outros mundos” (PAZ, 2012, p. 105). 

Contudo, é importante destacar que o sistema de transferência em Manoel de 

Barros pretende atingir metáforas que “fazem o caminho das origens”:  

“[...] 

Mais tarde eu li em Herbert Read21 que as 

metáforas fazem o caminho das origens. 

Pois que as minhas visões tinham tudo a ver 

com o caminho das origens.[...]” (BARROS, 2010, p. 464) 

 

Observamos neste trecho do poema “32” do “Caderno de aprendiz” (2ª. Parte 

de seu recente livro MM – 2010) uma tendência ao que foi chamado por Barbosa (1995) 

de “desmetaforização poética”. Isto seria uma busca por uma poética pré-lógica, pré-

linguística, a busca pelo “som inaugural” (o momento mesmo da pré-palavra que é pura 

oralidade), ou seja, uma poesia em que as imagens fossem construídas por um sistema 

de transferência (o sistema metafórico) que se desse pela transgressão da mesma 

característica simbólica da metáfora. À metáfora da poesia de Barros não bastaria a 

transferência de um significado a outro, mas a transferência de um significado a algo tão 

absurdo que não teria significado algum, uma imagem poética que se localizasse aquém 

                                                           
21

  É digna de nota a influência de Herbert Read neste pensamento de retorno às origens. Este poeta inglês 

é reconhecidamente um integrador de tradições literárias (apesar de estar relacionado com o romantismo 

inglês, produziu sua obra embaixo do cercado do Modernismo), e também um integrador “da humanidade 

com o cosmos” (GOODWAY, 1998, p.13 – nossa tradução). Sua visão sobre a poesia pode ser conhecida 

em 1966, com a publicação de “Collected poems”, em que afirma que “um significado verificável, uma 

comunicação intelectual, moral ou social é irrelevante” (GOODWAY, 1998, p. 26) para validar um 

poema. Foi também um interessado na essência pré-lógica da criatividade e estudioso sobre arte primitiva 

e imaginário infantil (THISTLEWOOD, 1984,  p. 1 – nossa tradução). 



34 
 

da relação de significado da linguagem: uma linguagem que fosse despalavra: uma 

aproximação com o não totalmente simbolizado.  

XV. 

“[...] 

— Nos resíduos das primeiras falas 

eu cisco meu verso 

A partir do inominado 

e do insignificante  

é que eu canto 

O som inaugural é tatibitate e vento 

Um verso se revela tanto mais concreto quanto seja 

seu criador coisa adejante 

(Coisa adejante, se infira, é o sujeito que se quebra 

até de encontro com uma palavra.) 

 

— E sobre a palavra, ela? 

— Mexo com palavra 

como quem mexe com pimenta 

até vir sangue no órgão. [...]” (BARROS, 2010, p. 179) 

 

A poesia de Barros quer partir do “insignificante”. E este termo precisa ser 

visto não só como aquilo que é rejeitado ou desprezado, mas também ao que se revela 

como oposto ao significante da relação Saussuriana. O significante do signo é o que 

constitui a imagem sonora, é o encadeamento de sons que possui um conteúdo⁄conceito 

(um significado). Partir do insignificante é partir daquilo que ainda não articulada em 

signo, ainda não é palavra – é despalavra.  Essa procura de Barros culmina na tentativa 

de ruptura da dicotomia significante-significado, o que o leva, por sua vez, a também 

desfazer o regime simplificado de metáfora. Se a metáfora é um recurso da língua que 

transfere significados – de espécie a espécie – de signos, qual será o locus da metáfora 

de algo que ainda não é palavra? 

 

DESPALAVRA 

Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da 

despalavra. 

Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades 

humanas. 

Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades 

de pássaros. 

Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades 

de sapo. 

Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades 

de árvore. 

Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. 

Daqui vem que todos os poetas podem humanizar 

as águas. 

Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo 

com as suas metáforas. 

Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, 

podem ser pré-musgos. 
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Daqui vem que os poetas podem compreender 

o mundo sem conceitos. 

Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, 

por eflúvios, por afeto. (BARROS, 2010, p. 383) 

 

 Não cabe a esta pesquisa entrar pela senda dos estudos da metáfora – e suas 

controversas implicações na Linguística, observadas por Vereza (2010) –, mas basta 

atentar para a força transgressora da poesia de Barros, ao passo que ela mesma – apesar 

de ter sua matéria em palavra – mostra o processo criativo de um poeta que deseja 

quebrar inclusive com os limites do signo. É somente desta maneira que a possibilidade 

de uma “desmetaforização” pode ser considerada. Com o rompimento dos limites da 

palavra, atingindo a despalavra, o poeta entra no “reino das imagens”. Dessa maneira, a 

metáfora em Barros recebe uma conotação ampliada, supera a linguagem para se tornar 

um recurso de imagem. “Compreender o mundo sem conceitos” seria compreendê-lo 

sem uma relação restrita com o significado e o sentido, mas libertá-lo deles para que se 

formem novos sensos, ainda que não-sensos que transpassam a linguagem e convocam 

outros sentidos (de emanação, de afeto). A poesia, assim, seria também o resultado de 

uma percepção de mundo. 

Henri Bergson afirma que, apesar de que “exprimimo-nos necessariamente por 

palavras” (BERGSON, 1988, p. 9), a linguagem é obstáculo para acessar o real por ser 

ela mesma signo arbitrário e convencional e por sua inadequação de exprimir o ser 

mutante e o tempo mutante, já que a linguagem está comprometida primeiramente com 

a ação e sua importância prática (a função de comunicar); por isso, sua submissão a 

convenções da língua. Vemos que Manoel de Barros também destaca a fragilidade da 

linguagem diante das imagens:  

“[...] 

Imagens são palavras que nos faltaram  

Poesia é a ocupação da palavra pela Imagem  

Poesia é a ocupação da Imagem pelo Ser”.  

(BARROS, 2010, p. 263) 

 

Para Manoel de Barros, poesia será, portanto, a transposição da palavra por 

imagem (primeira fase), e desta pelo Ser (segunda fase). O poeta explica esse processo 

de desocupação da palavra → ocupação da imagem: 

“[...] 

(É assim. Restolho, de primeiro, não passava de 

restos de uma erva seca; depois o restolho se 

tornaria a imagem de um pobre homem à beira 

de um ralo.) 

[...]”(BARROS, 2010, p. 283) 
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O sistema de transferência por que passam as palavras poéticas de Barros para 

se tornarem “Nódoas de imagens. Festejos de linguagem” (BARROS, 2010, p. 197) é 

conduzido por um desejo de “agramaticalidade quase insana” (BARROS, 2010, p. 265) 

que faz surgir uma “linguagem de defloramentos” (BARROS, 2010, p. 265) e que passa 

por uma metamorfose na invenção a fim de que surja “uma linguagem madruguenta, 

adâmica,⁄edênica, inaugural.⁄Que os poetas aprenderiam — desde que voltassem⁄ às 

crianças que foram⁄Às rãs que foram⁄Às pedras que foram” (BARROS, 2010, p. 266). 

Dessa forma, vemos que a palavra não basta para poesia, é preciso libertar a sua matéria  

e transpassá-la do nível linguístico  para o nível imagético, e deste para além: ao nível 

do “Ser”: 

 
(BARROS, 2010, p. 279-80) 

 

Em “XXIV” do “Caderno de Apontamentos” do livro CCA (1991), observa-se 

o projeto visual da poética de Manoel de Barros. O “desejar ser” (que já se esboçava no 

livro P de 1947
22

 e culminou em LN de 1996
23

) revela a segunda fase da transferência: 

                                                           
22

 “[...] Corpo em árvore feito/ Serei como talha de pedra/Na terra, com molduras de fresco/E 

hortênsias… [...]” (BARROS, 2010, p. 54) 

 
23

Em LN (Livro sobre Nada), o projeto visual da poética de Manoel de Barros destaca uma importante 

condição: a do devir. “Desejar ser” (A 2ª. Parte do Livro) se revela como a proposta da imagem ocupar o 

lugar do ser, de modo que se confirma a epígrafe de Antônio Vieira: “se os olhos vêem com amor o que 

não é, tem ser” (BARROS, 2010, p. 337). 
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desocupação da imagem → ocupação do Ser (de se tornar a própria coisa), só possível 

num “antigamente”. Trata-se de uma transferência que dispensa racionalidades, e se dá 

no nível da oralidade do animal ou do desenho na tentativa de “mimetizar” uma 

linguagem pré-palavra. Assim, a arbitrariedade do signo linguístico seria invalidada 

subtraindo os aspectos da significação em prol de uma postura apodítica que procura 

“dar ao signo o máximo de materialidade possível” (BARBOSA, 1995, p. 22). 

Obviamente, Manoel de Barros não deixará de utilizar a palavra, já que vai 

buscar dentro dela um ilogismo
24

 próprio que não significa uma não-lógica (a 

linguagem está submetida a uma lógica sintática), mas sim, por meio da manipulação do 

código, buscará o agenciamento de novos significados e relacionamentos entre as 

palavras a ponto de irromper delas imagens absurdas. Isso somente confirma a 

consciência do poeta sobre o limite da língua de não se alcançar a coisa. Daí que esperar 

pela “despalavra: a palavra nascida⁄para o canto — desde os pássaros⁄A palavra sem 

pronúncia, ágrafa [...] ⁄A palavra que tenha um aroma ainda cego.⁄Até antes do 

murmúrio.⁄Que fosse nem um risco de voz.⁄Que só mostrasse a cintilância dos escuros” 

era esperar pela “palavra incapaz de ocupar o lugar de uma imagem” (BARROS, 2010, 

p. 368),  esta, uma inapropriação da palavra, que podemos relacionar ao inominável 

como ausência e caos para a linguagem. No entanto, e quando é a imagem que não 

existe? Isto é, e quando as palavras formam uma imagem que não pode ser formada com 

nenhuma correspondência a uma imagem existente? A poesia de Barros nos dá a 

experiência também de uma linguagem que não alcança a formação da imagem, pois se 

trata de imagens impossíveis como: “coisa latente: aurora crisálida em cima de um ovo” 

(BARROS, 2010, p. 185). 

Em referência a Bosi (2000), que afirma que “a caça é a imagem, o discurso o 

caçador”, podemos trazer à lembrança o “caçar suspiros” de Garcia Lorca em seu 

poema “As seis cordas”
25

 ou em seu ensaio “La imagem poética de Don Luis de 

Góngora”:  

¿Qué causas pudo tener Góngora para hacer su revolución lírica? ¿Causas? 

Una nativa necesidad de belleza nueva le lleva a un nuevo modelado del 

                                                           
24

 Andrade Jr. recupera de José López Landeira uma interessante perspectiva sobre o ilogismo de Manoel 

de Barros. O afixo (-i) indicaria, além da negação, uma ideia de interioridade, sendo, portanto, um olhar 

que procura dentro a própria lógica (ANDRADE JR., 2006, p. 59). 

 
25

“A guitarra/faz soluçar os sonhos./O soluço das almas/perdidas/foge por sua boca 

redonda./E, assim como a tarântula,/tece uma grande estrela/para caçar suspiros/que bóiam no seu 

negro/abismo de madeira” (LORCA, 1966, p. 17). 
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idioma. Era de Córdoba y sabía el latín como pocos. No hay que buscarlo en 

la historia, sino en su alma. Inventa por primera vez en el castellano un nuevo 

método para cazar y plasmar las metáforas, y piensa, sin decirlo, que la 

eternidad de un poema depende de la calidad y trabazón de sus imágenes. 

(LORCA, 1994, p. 240) 

 

Assim como Góngora e Lorca, Manoel de Barros inventa um método de caçar 

imagens por meio de uma “liberdade caça jeito” (BARROS, 2010, p. 156) na criação de 

gags
26

 pela linguagem, “alegres sandices cometidas com imagens” (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 46). As imagens de Barros são como os “suspiros” de Lorca: 

imagens rarefeitas, que se deslocam e escapam do domínio e da apreensão. Dessa 

forma, a poesia de Barros ocupa exatamente o lugar de fronteira nessa tensão palavra x 

imagem: não alcança o status de ser somente determinada por “palavra” nem de ser 

capturada para ser apenas “imagem”: ocupa o lugar “entre”, em constante movimento.  

 

1.1.2 Rever: imagem e memória  

 

8 

Fomos rever o poste. 

O mesmo poste de quando a gente brincava de pique 

e de esconder. 

Agora ele estava tão verdinho! 

O corpo recoberto de limo e borboletas. 

Eu quis filmar o abandono do poste. 

O seu estar parado. 

O seu não ter voz. 

O seu não ter sequer mãos para se pronunciar com 

as mãos. 

Penso que a natureza o adotara em árvore. 

Porque eu bem cheguei de ouvir arrulos de passarinhos 

que um dia teriam cantado entre as suas folhas. 

Tentei transcrever para flauta a ternura dos arrulos. 

Mas o mato era mudo. 

Agora o poste se inclina para o chão — como alguém 

que procurasse o chão para repouso. 

Tivemos saudades de nós. (BARROS, p. 430) 

 

É inegável a relação entre as imagens deste poema de Barros e a memória. Não somente 

pelo movimento de visita do sujeito lírico a um tempo “quando” de um passado infantil 

distante, mas principalmente pelo movimento de atualização da memória. O “poste”, na 

sua condição de “estar parado” e “sem voz” no “abandono” da passagem do tempo (que 

o transforma em “tão verdinho”) adquire condição de mudança (alcança um devir 

árvore, quando em condição de exposição ao natural) e condição de movimento (“se 

                                                           
26

  Um recurso típico do teatro e do cinema em que o ator joga em cena com um “elemento surpresa” 

cômico. 
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inclina para o chão”) no momento em que a percepção do sujeito lírico o atualiza em um 

“agora”, transformando-o em um “alguém” que também compartilha com o sujeito 

lírico o sentimento de “saudades”.  É dessa forma que as imagens poéticas construídas 

por Barros dialogam com o conceito de memória de Bergson: pela condição movente da 

memória. 

Bergson será o filósofo que reconciliará, por meio da imagem, o corpo e o 

espírito, matéria e memória, ação e pensamento, o inextenso e o extenso – em 

detrimento da bipartição entre realismo (o universo existe fora de nosso pensamento) e 

idealismo (o universo existe apenas em nosso pensamento).
27

 Para ele, o corpo é 

liberdade, tende ao movimento, é um centro de ação (BERGSON, 2006, p. 14) e a vida 

é composta e sempre determinada pela memória que é a relação fluida entre percepção 

(domínio do extenso) e o tempo (domínio do inextenso).
28

 

Em vez de um método especulativo, foi preciso que Bergson desenvolvesse um 

método que acompanhasse a velocidade do subjetivo: um método intuitivo (que requer a 

experiência empírica sensorial, isto é, o envolvimento do sujeito, do corpo e do objeto) 

para confirmar uma realidade que é sentida de modo direto, sem uso da lógica do 

entendimento. Nessa mesma perspectiva, circula a poesia de Manoel de Barros: 

[...] Para entender nós temos dois caminhos: o da  

sensibilidade que é o entendimento do corpo; e o da 

inteligência que é o entendimento do espírito.  

Eu escrevo com o corpo  

Poesia não é para compreender mas para incorporar  

Entender é parede: procure ser uma árvore. (BARROS, 2010, p. 178) 

 

Ainda assim, mesmo que opositoras, Bergson afirma que a inteligência e a 

intuição são colaborativas no método intuitivo: “A  inteligência  combina  e  separa;  ela  

arranja,  desarranja, coordena, e não cria. É-lhe preciso uma matéria, e essa matéria só 

lhe pode vir dos sentidos ou da consciência” (BERGSON, 2006, p. 153). Mas há algo na 

realidade que escapa ao raciocínio da inteligência. A razão não considera o ser vivo em 

sua mobilidade e confunde o movimento do tempo com instantes imóveis (trajetória no 

                                                           
27

 O realismo é materialista, exclui o espírito, pensa na existência que exclui o indivíduo. O idealismo é 

racionalista, subjetivista, e considera a existência a partir do sujeito. 

 
28

“O corpo é liberdade”: o extenso comunga com o inextenso. O inextenso é do domínio do pensamento e 

o extenso é do domínio do corpo. Na categoria de inextenso (res cogitans) está o pensamento, a 

qualidade, a liberdade, o movimento, a memória, o espírito, o que é impalpável e incontável; enquanto na 

categoria de extenso (res extensa) está o corpo, a quantidade, a necessidade, a matéria, a percepção e o 

que é palpável e contável. 
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espaço).  O método intuitivo, portanto, não elimina a inteligência, mas antes a submete à 

intuição – que compreenderá o trânsito das sensações.  

A criação de um método intuitivo se trata especialmente de uma crítica ao 

método conceitual da filosofia, que quer ser fixo para ser validado, que imobiliza a 

mudança para avaliá-la. As proposições bergsonianas sugerem o oposto: reconhecer na 

vida a mobilidade do tempo. Em “A energia espiritual” (2009), Bergson declara que 

“toda consciência é memória, conservação e acumulação do passado no presente” 

(BERGSON, 2009, p. 5), mas também é antecipação do futuro que requer atenção e 

espera – ter consciência é ter atenção 

à  vida  que  fosse  suficientemente  poderosa  e suficientemente  desprendida  

de  todo  interesse  prático, [abarcando] assim, num presente indiviso, a 

história passada inteira da pessoa consciente  – não  como  algo  instantâneo,  

não  como  um  conjunto  de  partes simultâneas,  [...] algo continuamente 

presente que seria também continuamente movente. (BERGSON, 2006. p. 

176). 

 

Deleuze & Guattari
29

 também colaboram com uma filosofia que explora o que 

declara o poeta Manoel de Barros: “O que escrevo resulta [...] de meus envolvimentos 

com a vida.” (BARROS apud MÜLLER, 2010. p. 48). Estes filósofos, bem como 

Bergson, consideram os movimentos constantes e recíprocos entre a vida e a arte – o 

artista e a escrita. Bergson, por exemplo, declara que “para tornar-se distinto o 

pensamento precisa espalhar-se em palavras” (BERGSON, 2009, p. 21) e que o 

entendimento do espírito passa pelo esforço da organização e realização em matéria 

que, por sua vez, configura-se, ao mesmo tempo, como resistência, instrumento e 

estímulo. Para superar o pensamento e transubstancializá-lo, intensificá-lo em matéria 

(arte escrita), é preciso uma prova de força. 

Assim, pensamos ser esta a via filosófica mais interessante para se pensar a 

poesia de Manoel de Barros por ser capaz de considerar a mobilidade do tempo e do ser 

(em processo, em devir) e por dar preferência a um conhecer pelos sentidos em 

detrimento do entendimento ou da lógica, além de considerar a solidariedade entre 

matéria e memória, bem como a resistência, ambas embutidas no ato de fazer poema: 

 

ZONA HERMÉTICA 

De repente, intrometem-se uns nacos de sonhos;  

Uma remembrança de mil novecentos e onze; 

Um rosto de moça cuspido no capim de borco;  

Um cheiro de magnólias secas. O poeta 

procura compor esse inconsútil jorro;  

                                                           
29

 (Deleuze, 2013, Deleuze&Guattari, 2014) 
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Arrumá-lo num poema; e o faz. E ao cabo  

Reluz com a sua obra. Que aconteceu? Isto: 

O homem não se desvendou, nem foi atingido:  

Na zona onde repousa em limos 

Aquele rosto cuspido e aquele 

Seco perfume de magnólias, 

Fez-se um silêncio branco... E aquele 

Que não morou nunca em seus próprios abismos 

Nem andou em promiscuidade com os seus fantasmas 

Não foi marcado. Não será marcado. Nunca será exposto  

Às fraquezas, ao desalento, ao amor, ao poema. (BARROS, 2010, p. 82) 

 

Neste poema (“Zona Hermética”, último poema do livro P), Manoel de Barros 

descreve o estado de uma “remembrança” que surge espontaneamente “aos nacos”, um 

“inconsúltil jorro” que convoca o corpo (a imagem vista de “um rosto”, o “cheiro de 

magnólias secas”) e que precisa ser “composto”, “arrumado” em poema, indicando uma 

manipulação dessa matéria-memória com a intenção de “domínio”, “apreensão” desse 

“jorro”. A “zona hermética” que se “intromete” na criação do poeta deixa, então, de ser 

somente uma lembrança consciente e forjada pelo poeta para ser uma zona abismal 

repousada entre “limos” e “silêncio branco”. Dessa forma, o poema é o resultado (a 

“exposição”) de uma experiência “promíscua” do poeta com seus “fantasmas” – os 

quais, etimologicamente, possuem a marca entre o perceptível e o intangível, 

exatamente entre o corpo (matéria) e o espírito (a consciência). 

Na perspectiva de Bergson, essa “zona abismal” do poema de Barros não se 

configura num reservatório de imagens em que a memória está localizada. O cérebro 

não será uma caixa armazenadora de espírito, mas especialmente um órgão que recebe 

excitações sensoriais, escolhe diante delas, e transmite as informações (BERGSON, 

2006, p. 27). É, por isso, um aparelho motor, e não um órgão produtor de conhecimento 

puro e representação. Essa reflexão de Bergson parte de considerar o corpo indivisível 

do espírito, apesar de distintos, estendendo entre si uma relação paradoxal: o espírito é a 

sensibilidade mesma que “insiste no limite do corpo e do cérebro” (BERGSON, 2009, 

p. 94). 

Desse modo, a poesia de Manoel de Barros reflete o lugar onde o pensamento 

místico (inextenso) se concretiza (extenso). É anfíbia;
30

como a memória, constitui-se no 

                                                           
30

 Isto remete ao conceito de anfibologia para indicar o ser torto, errante para Kant. Este usa o termo 

(amphibolie) para indicar a confusão transcendental quando se comparam conceitos ou objetos de 

pensamento em conjunto, sem determinar quais são as relações das faculdades cognitivas; se são 

empíricas ou são transcendentais. Ademais, encontramos também noção de “amphibiguïté” do grenouille 

(espécie de rã), conforme Francis Ponge em “O fim do outono” (de “O Partido das Coisas. SP. 

Iluminuras, 2000) para caracterizar o movimento de fluxos: “Les ruisseaux se multiplient”. 
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ponto de intersecção entre o espírito e a matéria (BERGSON, 2006, p. 5): Manoel de 

Barros arrasta o pensamento para o chão, materializa na imagem poética essa 

confluência entre matéria e espírito. 

No poema “Teologia do Traste” do livro de “Desenhos de uma voz” (2ª. parte de 

PR), Manoel de Barros privilegia a matéria à ideia/espírito, dizendo sê-la “mais 

suficiente”. Conclui-se que, para este poeta, as “ideias luminosas” (“a luz do espírito”) 

necessariamente precisam “incorporar” em matéria de poesia: transformarem-se em 

“lata”, “verme”, “traste”:
31

 

 

[...]Porque as ideias, sendo objetos concebidos pelo 

espírito, elas são abstratas.  

E, se você jogar um objeto abstrato na terra por 

motivo de traste, ninguém quer pegar.  

Por isso eu acho as latas mais suficientes.  

A gente pega uma lata, enche de areia e sai 

puxando pelas ruas moda um caminhão de areia.  

E as ideias, por ser um objeto abstrato concebido 

pelo espírito, não dá para encher de areia.  

Por isso eu acho a lata mais suficiente. 

Ideias são a luz do espírito — a gente sabe.  

Há ideias luminosas — a gente sabe.  

Mas elas inventaram a bomba atômica, a bomba 

atômica, a bomba atôm……………………….  

……………………………………… Agora  

eu queria que os vermes iluminassem.  

Que os trastes iluminassem. (BARROS, 2010, p.438) 

 

 

*** 

Henri Bergson alegará que “só apreendemos as coisas sob forma de imagens, é em  

função de imagens, e somente de imagens, que devemos colocar o problema 

(BERGSON, 1999, p. 21). O mundo é  feito  de  imagens  que  se relacionam entre si. 

Como uma montagem, as imagens trocam com outras anteriores e posteriores  que se 

encontram em constante devir.  

O corpo é uma imagem conhecida pelos sentidos (as percepções – fora do 

corpo; afecções – dentro do corpo) (BERGSON, 2006, p. 54). Os perceptos consistem 

no conjunto de sensações e percepções que ultrapassam o indivíduo que a sente. Isso 

                                                           
31

 Vale lembrar que “Desenhos de uma voz” (de PR, livro de 2004) faz parte de um projeto iniciado por 

Barros desde MP (1970): a proposta de uma reeducação dos sentidos pela poesia. O “olhar o mundo” é 

trocado pelo “sentir o mundo” e o que nele há de “aspro”. As palavras (sua matéria de poesia) são 

insubordinadas à Ideia platônica ou à supervalorização do pensamento. Manoel de Barros quer trazer para 

a poesia o deslimite entre matéria e espírito, colocar a Vida (de acordo com Bergson) nesse limiar em 

“transe”: transpor os limites entre corpo e consciência para “provar” no mundo das imagens poéticas que 

a consciência (o espírito, a memória) é corporal (sensitiva, matéria). 
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estabelece com a poesia de Manoel de Barros uma série de conexões. O poeta declara: 

“meu espírito é muito carnal. Meu corpo roça nas palavras.” (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 103), “Não escrevo por inspiração. E nem sei bem o que seja 

inspiração. Eu escrevo por excitação.” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 170) e “(...) 

faço com o corpo. (...) Eu sou demais coalescente às coisas” (BARROS apud MÜLLER, 

2010, p. 47), frases que indicam a sua criação como resultante da relação corpórea com 

o mundo. O mundo é conhecido amplamente pelo alargamento da percepção: 

ao invés de querermos  nos elevar acima de nossa percepção  das  coisas,  

nela  nos  afundássemos  para  cavá-la  e  alargá-la. Suponham que nela  

inseríssemos  nossa  vontade  e  que  essa  vontade dilatando-se, dilatasse 

nossa visão das coisas. (...) E como pedir aos olhos do corpo ou aos do 

espírito que vejam mais  do  que  aquilo  que  vêm?  A atenção pode tornar 

mais precisa, iluminar,  intensificar:  ela  não  faz  surgir,  no  campo  da  

percepção,  aquilo  que  ali  não  se  encontra de início. (...) há séculos surgem 

homens cuja função é justamente a de ver e de nos fazer ver o que não 

percebemos naturalmente. São os artistas (BERGSON, 2006, p. 154–5). 

 

Esta dilatação da visão é o que leva ao transbordamento de outros sentidos. 

Sobre isso, Manoel de Barros afirma: “Não é com a razão que o poeta imagina [...]. 

Nossa sabedoria vem pelo ser, pelos cheiros, pelo tato, etc. (BARROS apud MÜLLER, 

2010, p.151–2). Substitui-se, portanto, o conceito e o raciocínio pelo percepto de 

imagens, atribuindo ao corpo maior relevância na formação dos pensamentos-imagem 

sobre o mundo. A diferença entre o mundo e a percepção de mundo será de grau e não 

de natureza: a imagem do mundo e a imagem percebida constituem-se imagens. O 

universo como conjunto de imagens faz da percepção uma imagem selecionada (um 

recorte) (BERGSON, 2006, p. 15). Assim, as imagens não partem da percepção 

humana, não serão do homem um produto, elas pré-existem. A percepção está naquilo 

que separamos do conjunto total. Perceber, portanto, é manifestar um interesse vital, um 

envolvimento prático com o mundo, perceber é enquadrar. Dessa maneira, não haverá 

hierarquia de natureza entre a percepção de um homem e a de um inseto. Manoel de 

Barros também parte dessa não hierarquização da imagem na construção de suas 

imagens poéticas, pois considera tanto o olhar humano, quanto o olhar da coisa ou do 

animal, inclusive, manifestando certa preferência pelos últimos, justamente por 

aproximar do olhar humano uma condição animal (“Achava que a partir de ser inseto o 

homem poderia entender melhor a metafísica” [BARROS, 2010, p. 323]) ou atribuir ao 

homem a habilidade de invenção de uma “garça” ou de uma “pedra”: “Sou capaz de 
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inventar uma tarde a partir de uma garça. Sou capaz de inventar um lagarto a partir de 

uma pedra” (BARROS, 2010, p. 360). 

Partindo de um mundo dimensionado pela percepção de um olho/corpo (sendo 

ele, animal, vegetal, mineral ou “coisal”), verificaremos em Bergson, Deleuze e Manoel 

de Barros um encontro de pensamento: a inclusão de uma perspectiva da percepção e do 

sujeito que sente a imagem com uma multiplicidade de sentidos dos poderes crescentes 

ou decrescentes de um corpo: 

De fato, observo que a dimensão, a forma, a própria cor dos objetos 

exteriores se modificam conforme meu corpo se aproxima ou se afasta deles, 

que a força dos odores, a intensidade dos sons aumentam e diminuem com a 

distância, enfim, que essa própria distância representa, sobretudo, a medida 

na qual os corpos circundantes são assegurados, de algum modo, contra a 

ação imediata de meu corpo. À medida que meu horizonte se alarga, as 

imagens que me cercam parecem desenhar-se sobre um fundo mais uniforme 

e tornar-se indiferentes para mim. Quanto mais contraio esse horizonte, tanto 

mais os objetos que ele circunscreve se escalonam distintamente de acordo 

com a maior ou menor facilidade de meu corpo para tocá-los e movê-los. 

Eles devolvem portanto a meu corpo, como faria um espelho, sua influência 

eventual; ordenam-se conforme os poderes crescentes ou decrescentes de 

meu corpo (BERGSON, 2006, p. 15). 

 

*** 

Vimos que o pensamento e o corpo são imagens entre a totalidade de imagens do 

universo (BERGSON, 2006, p. 13). Não haveria, pois, distinção de natureza entre a 

imagem (do domínio do pensamento/espírito) e o movimento (do domínio do 

corpo/matéria), somente a diferença de este estar nas coisas enquanto aquela na 

consciência (BERGSON, 2009, p. 5). Assim, o Universo se constitui em imagem-

movimento.  

No livro “Cinema I – Imagem-movimento”, Gilles Deleuze discorre sobre o 

cinema clássico, que se organiza de maneira narrativa – em uma sucessão de eventos 

lineares que remetem ao sistema sensório-motor (desenvolvido a partir da noção de 

imagem-movimento de Bergson): um movimento de ação e reação. No entanto, Deleuze 

propõe em seguida uma nova forma de ver a imagem. Em “Cinema II – A Imagem-

tempo”, utiliza-se de exemplos do cinema moderno e surrealista para pensar a imagem 

além movimento espacial: uma imagem que se desloca no tempo. Dessa forma, o 

pensamento será, então, um ato de criação, já que numa configuração “imagem-tempo”, 
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pensar é um “fazer o novo”, é fazer o pensamento possível. Pensar é um produzir de 

imagens.
32

 

Também na poesia de Barros encontramos o pensamento-imagem que surge de 

um olho (“Essas formigas pensavam em seu olho” [BARROS, 2010, p. 240]), ou um 

pensamento-imagem como um exercício do Ser (“Pensar é uma pedreira. Estou sendo.” 

– [BARROS, 2010, p. 263]; “Libélulas pensam dálias” [BARROS, 2010, p. 268]), ou 

mesmo a imagem que quer não quer ser pensamento (“A mãe disse que Bernardo é 

bocó. Uma pessoa sem pensa.” [BARROS, 2010, p. 335]; “Arte não tem 

pensa”[BARROS, 2010, p. 350]; “Não tenho pensa./ Tenho só árvores 

ventos/passarinhos — issos.” [BARROS, 2010, p. 412]; “Sentia mais prazer de brincar 

com as palavras/ do que de pensar com elas./ Dispensava pensar.”[BARROS, 2010, p. 

485]). 

Dessa forma, na poesia de Barros, a imagem-pensamento do poeta (que é, 

conforme ele mesmo diz: “fruto de uma natureza que pensa por imagens”[BARROS, 

2010, p. 437]) jamais se afastará de uma experiência empírica (intuitiva) que convoca o 

corpo (a matéria e o movimento) para formar um pensamento-memória (a relação 

simbiótica entre corpo e pensamento no tempo).   

 

*** 

Para Bergson, pensar em memória é pensar em duração: num fluxo contínuo 

ininterrupto que concilia no presente um passado que “se conserva por si mesmo (...) e 

nos segue a todo instante” (BERGSON, 2006, p. 47–8). Presente e passado coexistem 

de maneira que atualizamos lembranças por meio da memória:  

Não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados 

imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de 

nossa experiência passada. Na maioria das vezes, estas lembranças deslocam 

nossas percepções reais, das quais não retemos então mais que algumas 

indicações, simples “signos” destinados a nos trazerem à memória antigas 

imagens (BERGSON, 2006, p. 30). 

 

 Da mesma forma, Manoel de Barros concilia passado e presente em suas 

imagens poéticas (“Na casa da memória a gente está quem foi antes” [BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p.135]). Nessa frase, o verbo estar (“está”) revela uma situação, uma 

                                                           
32

 A ideia de pensamento de Deleuze se distingue fundamentalmente do pensamento dogmático e da ideia 

de um pensamento natural que simplesmente surge (a imagem no pensamento seria aqui apenas uma 

representação). Para Deleuze, no entanto, não há pensamento que surja espontaneamente sem que se 

hajam encontros e intercessões que impulsionam o movimento de criação da imagem no pensamento. 
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circunstância, que mantém uma mobilidade superior ao do verbo ser (“foi”). No 

entanto, é o presente do indicativo (está) que revela conservação de um estado, ao 

contrário do modo pretérito perfeito, que já condena a ocorrência como concluída (foi). 

Esse jogo do poeta forma um paradoxo que aponta para uma tensão permanência-

impermanência do Ser na “casa da memória” quanto ao movimento num tempo que é 

duração.  

Ora, para Bergson, as imagens que captamos a partir do passado virtual
33

 vêm 

de um esforço de atualização no presente (um ato de criação), ou seja, saem de seu 

estado de latência e tornam-se aparentes (tornam-se conscientes) pela atualização 

incitada por afetos e percepções. A criação de imagens, portanto, só existe quando se 

tem memória porque a cada dado novo, a cada atualização, o passado passa a tomar 

estado de duração e possibilita o devir: a novidade. Por isso, a memória jamais se 

encontra estática.
34

 

Dessa maneira, as imagens poéticas de Manoel de Barros nascem de um 

pensamento com “efeito de antes” porque atualiza na imagem poética a “memória 

enterrada”. Mas o poeta se pergunta: o lugar de onde ressoam as imagens (um “areal”) é 

um ontem a que não se pode mais retornar?   

[...]Só penso coisas com efeitos de antes. 

Nas minhas memórias enterradas  

Vão achar muitas conchas ressoando…  

Seria o areal de um mar extinto  

Este lugar onde se encostam cágados? (BARROS, 2010, p. 312) 

                                                           
33

 Há subcategorias da memória que se distinguem e que vale esclarecer: “memórias-hábito” são como  

“imagens-lembrança”  resultadas de um exercício de repetição controlado pela razão e pela inteligência e 

que se configuram como um mecanismo cerebral organizado em  análise e síntese: como a memorização 

de um texto ou a lembrança precisa de eventos cronológicos – estas são as lembranças aprendidas para 

corresponder a uma utilidade; e “memórias-puras” são “efetivamente a memória por excelência” 

(BERGSON, 2006, p. 91). Não se trata do sujeito que se dispõe a lembrar, mas, antes,  de uma lembrança  

que  acomete sua memória: uma imagem – sensível e material – que invade.  Funcionam como 

lembranças autônomas, que não se repetem, como um acontecimento presenciado na vida (BERGSON, 

2006, p. 86) porque aparecem sempre espontaneamente com uma percepção inédita acrescentada (já que a 

indeterminação dos movimentos do corpo alteram a percepção [BERGSON, 2006, p. 39]): esta, segundo 

Bergson, trata-se de uma virtualidade pertencida ao passado.  

 
34

 Na percepção presente, a memória recupera das percepções passadas semelhantes sensações 

(BERGSON, 2006, p. 68). A percepção pura não é possível na percepção presente já que o presente, em 

constante mudança, jamais forma algo estático. Essa percepção pura está na memória que é duração: 

tempo uno e interpenetrado, o fluxo entre o passado imediato e o futuro iminente (BERGSON, 2009, p. 

5). Todavia, não podemos confundir as sensações: percepção e lembrança. A percepção é o presente e 

requer a matéria, enquanto a lembrança é o passado, é o espírito. Ambas trabalham juntas nas lembranças 

mistas porque, mesmo que a percepção não necessite da lembrança (BERGSON, 2006,  p. 69,70), esta 

não poderá se atualizar sem a percepção já que, para que se instaure, a memória pura requer para além da 

matéria de uma percepção, requer necessariamente uma afecção, o modo como o sujeito percebe a relação 

do corpo com o espaço.  
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O próprio poeta responde em RAQC, no poema “14”, que é possível retornar, 

pois este “lugar” (agora, na imagem de um “terreiro” em que brinca o menino da sua 

infância) pode ser alcançado e “remexido”, através do movimento das suas “memórias 

fósseis”:  

14 

Remexo com um pedacinho de arame nas 

minhas memórias fósseis.  

Tem por lá um menino a brincar no terreiro: 

entre conchas, osso de arara, pedaços de pote,  

sabugos, asas de caçarolas etc. (BARROS, 2010, p. 367) 

 

O artista, diz Deleuze, inventa, “falsifica uma memória.
35

 Assim, esse tipo de 

imagem que propõe Manoel de Barros (remexer com arame as memórias fósseis) é 

falsificante na medida em que não procura por uma verdade, pois seu compromisso não 

é mais com a vontade de verdade, mas com a vontade de potência, em que o real e o 

imaginário formam acontecimentos num tempo compossível. Serão imagens-fábula: 

É verdade que  toda  a  obra  de  arte  é  um  monumento, mas  o  monumento  

não  é  aqui  o  que  comemora  um passado,  é  um  bloco  de  sensações  

presentes  que  só devem a si mesmas sua própria conservação, e dão ao 

acontecimento  o  composto  que  o  celebra.  O ato do monumento não  é  a  

memória,  mas  a  fabulação (DELEUZE&GUATTARI, 2010b, p. 198). 

 

A fabulação se distingue de uma imagem-cristal (que nos possibilita ver o 

passado puro), pois permite ver os estados de mudança no presente. É a fabulação que 

tem condições de falsificar a memória no processo de substituição das lembranças por 

imagens-fábula, que rompem com a relação de modelo de verdade e de clichê (repetição 

do mesmo).  

Essa “potência do falso” em Manoel de Barros pode ser observada 

especialmente quando declara que “Poeta é sempre um ser escaleno. Poetas são seres 

desconstruídos por suas palavras. Daí que as imaginações nutridas em suas obras podem 

fazer retratos falsos deles.” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 48). Assim, as 

memórias inventadas são desobrigadas da verdade e do fato: “Tenho uma confissão: 

noventa por cento do que escrevo é invenção; só dez por cento que é mentira” 

(BARROS, 2010, p. 289), ou em “Há muitas maneiras de não dizer nada sobre nós. As 

                                                           
35

 Para a extração dessa potência de expressão, o artista se vale de seus procedimentos e escolhas. A 

atualização é o processo da evolução criadora que, por sua vez, passa pelo desejo de escolha: o impulso 

vital (a liberdade ao todo, o espírito, a duração).  
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memórias são a melhor maneira. Pra dizer verdade, no meu caso, o que faço é aumentar 

o que não que aconteceu (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 166). 

No entanto, enquanto Bergson parece inferiorizar a fabulação, pois este 

filósofo prioriza a instância conservadora da memória (esta como presente que passa), 

Deleuze enfatiza a força da fabulação como centro de operação, isto é, memória como 

presente que será – movimento que impulsiona para o futuro. Isso quer dizer que 

Deleuze vê a falsificação da memória – própria da fabulação – como uma operação 

voltada para o novo da criação: a potência do falso é uma memória do futuro – uma 

operação de cisão que rompe com o passado e afirma o Tempo como duração intensiva. 

Manoel de Barros nos convida a pensar a memória não somente como marcas 

de um tempo passado, mas como aberturas: sobreposições e apagamentos de diferentes 

linhas de tempo formando uma memória inventiva e cosmogônica.
36

 O poeta mostra que 

a mobilidade passado → futuro (de que fala Deleuze) retira o poeta de suas 

“antecedências” e o projeta para a invenção: “O que informa a palavra poética são as 

nossas memórias fósseis. Nós moramos nas nossas antecedências. De lá que a palavra 

nos traz. E só a invenção nos retira de lá” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 95). 

Assim, o pensamento-imagem de Barros enfatiza a potência fabuladora da memória 

falsificada, assumindo tanto a postura de poeta-inventor que cria suas “ferramentas de 

pensar” (“Quem não tem ferramentas de pensar, inventa.” [BARROS, 2010, p. 473]) 

para “fazer imagens” (“Pertenço de fazer imagens” [BARROS, 2010, p.340]), quanto à 

postura de poeta-viajante (“Gosto de viajar por palavras do que de trem” [BARROS, 

2010, p. 358]), que visita suas memórias de infância para recuperar dela um “gosto de 

desver o mundo”: 

[...] 

A gente se inventava de caminhos com  

as novas palavras.  

A gente era como um pedaço de  

formiga no chão. 

 Por isso o nosso gosto era só de  

desver o mundo. (BARROS, 2010, p. 463) 

 

*** 

                                                           
36

 Martins Filho (2008) destaca a poética Manoel de Barros não só pelo aspecto de histórico-biográfico, 

mas de recordações poéticas, e as associam à função instauradora do elemento de invenção; o autor faz 

uma distinção entre memória de história e memória com potência cósmica, atribuindo à poesia de Manoel 

de Barros a condição de memória criativa, por isso cosmogônica: “as forças imaginantes criam, ao mesmo 

tempo, o novo, o profundo e o anterior. O puro relato decompõe, enquanto a memória poética gera” 

(MARTINS FILHO, 2008). 
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1.1.3 Transver: anomalia do ver 

 

AS LIÇÕES DE R.Q. 

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano): 

A expressão reta não sonha. 

Não use o traço acostumado. 

A força de um artista vem das suas derrotas. 

Só a alma atormentada pode trazer para a voz um 

formato de pássaro. 

Arte não tem pensa: 

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. 

É preciso transver o mundo. 

Isto seja: 

Deus deu a forma. Os artistas desformam. 

É preciso desformar o mundo: 

Tirar da natureza as naturalidades. 

Fazer cavalo verde, por exemplo. 

Fazer noiva camponesa voar — como em Chagall. 

Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por 

aí a desformar. 

Até já inventei mulher de 7 peitos para fazer vaginação 

comigo. (BARROS, 2010, p. 349-50) 

 

É cara a esta pesquisa a relação entre o visível e o invisível, o tangível e o intangível e o 

aspecto transgressor da visão de Manoel de Barros: a transvisão. Encontramos em 

Blanchot (2011) explicação para essas dualidades da imagem – sua presença-ausência. 

Ele declara que  

Escrever é dispor a linguagem sob o fascínio e, por ela, em ela, permanecer 

em contato com o meio absoluto, onde a coisa se torna imagem, onde a 

imagem, da alusão a uma figura se converte em alusão ao que é sem figura e, 

de forma desenhada sobre a ausência torna-se a presença informe dessa 

ausência, a abertura opaca e vazia sobre o que é quando não há mais 

ninguém, quando ainda não há ninguém.  (BLANCHOT, 2011, p. 26) 

 

 Ora, a essência da imagem é estar toda fora, “sem intimidade e, no entanto, 

mais inacessível e misteriosa do que o pensamento do foro íntimo; sem significação, 

mas invocando a profundidade de todo o sentido possível; irrevelada e todavia 

manifesta” (BLANCHOT apud BARTHES, 1984, p. 157). O olho compõe a imagem, a 

visibilidade do que se olha. Ver é percepção que pressupõe uma distância – uma 

“inelutável cisão” (HUBERMAN, 2013, p. 29), uma separação entre o objeto olhado e o 

ser que olha. No entanto, ao mesmo tempo, ver significa contato porque o que é visto 

estabelece um encontro, um alcance (MEARLEAU-PONTY, 2004, p. 19) – mesmo à 

distância – com o órgão perceptivo.  
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A percepção, e especialmente a visão, irradia os contornos precisos dos corpos 

para além (BERGSON, 2009, p. 30). Essa ideia de Bergson (2009) encontra 

ressonâncias também na afirmação de Chklovski (1973) sobre “a liberação do objeto do 

automatismo perceptivo” na linguagem literária, já que o objetivo da arte é “dar a 

sensação do objeto como visão e não como reconhecimento” (CHKLOVSKI, 1973, p. 

45). Essa distinção entre reconhecimento e visão encontramos em Manoel de Barros. 

Para o poeta, o ‘ver’ é reação do olho, é a percepção que considera somente o fora 

enquanto a visão recebe uma dimensão para além: 

Quem manda em poesia é a visão. Nem o ver é fundamental. O ver também é 

acessório. Quem manda é a visão. A visão vem completada de loucuras, 

fantasias e bobagens profundas. Foi a visão que achou jacintos crescendo em 

minhas palavras. Acho que os jacintos ainda crescem nas minhas palavras. 

(BARROS, 2006, entrevista)
37

 

 

A transformação da palavra em imagem (a substituição da palavra pela 

imagem) se reflete na transformação paralela escrita em visão. Para Manoel de Barros, 

o poeta é um vidente e a poesia será o espaço para a trans-visão do mundo. O prefixo 

trans- indica um atravessar por, um ultrapassar limites. Desse modo, observamos a 

sucessão de rupturas “para além”: a poesia é além linguagem → a poesia é imagem → a 

poesia é além imagem. Não cabe no “ver”, mas no transbordamento desse sentido. 

Estamos diante de uma visão que convoca outros sentidos que atravessam a aparência 

vista e vai além da lembrança revista (tomada pela memória), atingindo a 

“transfiguração” necessária para se tornar poesia:  

O olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. Eu esperava a manhã 

soltar formigas para brincar com elas. Agora a lembrança revê. Mas só a 

transfiguração dessas lembranças através da linguagem poderá me dar poesia. 

Assim seja (BARROS, apud MÜLLER, p. 128).  

 

A transvisão será o que apelará para os outros sentidos, por exemplo, para o 

tato. Didi Huberman fala de uma “travessia física, algo que passa através dos olhos 

como uma mão passaria através de uma grade” (HUBERMAN, 2013, p. 29). As 

relações entre a mão e o olho não se limitam aos estudos da pintura; ao contrário, 

sugerem que estão presentes sempre que “a visão se choca com o inelutável volume dos 

corpos” (HUBERMAN, 2013, p. 30): 

Os corpos, esses objetos primeiros de todo conhecimento e de toda 

visibilidade, são coisas a ticar, a acariciar, obstáculos contra os quais ‘bater 

sua cachola’; mas também coisas de onde sair e onde reentrar, volumes 
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 Entrevista publicada no Jornal do Brasil em 16 de dezembro de 2006. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/tag/fagote/ 
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dotados de vazios, de cavidades ou receptáculos orgânicos, bocas, sexos, 

talvez o próprio olho. (HUBERMAN, 2013, p. 30) 

 

Bergson já afirmava que “tudo o que [a] visão constata no espaço, [o] tato 

verifica” (BERGSON, 2006, p. 65).  Tal cooperação entre a visão e o tato se explica 

pela existência de um paralelismo entre as ordens da sensação visual e da sensação tátil.  

No entanto, para ele, esta ordem objetiva “independente de nossa percepção individual”, 

e que é passível a todos, constitui-se em um mundo material desconhecido por nós, já 

que destituídas dele estão nossas maneiras de conhecer o mundo (percepções); é uma 

“entidade misteriosa”.  

Ainda assim, é possível se pensar em uma “visão tátil”, em um olhar com o 

toque como em “[...] Eu queria pegar com as mãos/ no corpo da manhã./Porque eu 

achava que a visão fosse um ato poético do ver [...]” (BARROS, 2010, p. 453) ou em 

“O olhar de voyeur tem condições de phalo/(possui o que vê)” (BARROS, 2010, p. 

442). Ou ainda pensar em uma audição dos dedos como em “pegar na voz de um peixe” 

(BARROS, 2010, p. 299), “pegar no estame do som” (BARROS, 2010, p. 399), ou em 

um olfato das mãos como em “Alcanço com as mãos o cheiro dos telhados” (BARROS, 

2010, p. 264), já que a ideia de imagem se estende a toda matéria percebida.  

Enquanto as imagens são localizadas fora de nosso corpo (BERGSON, 2006, p. 

61) (mesmo quando incluímos o corpo como imagem) e as afecções são localizadas em 

nosso corpo (BERGSON, 2006, p. 53), as sensações estão localizadas entre a 

consciência e a matéria, entre o espírito e o corpo; elas condensam a duração das 

coisas, são os sinais enviados para a tradução dos sentidos (BERGSON, 2006, p. 51).  

Deleuze, em “A lógica da sensação” (2007), explica que a sensação é 

“indissoluvelmente” duas coisas ao mesmo tempo: aquilo que é voltado para o sujeito 

(todo o sistema envolvido na percepção) e o que está voltado para o objeto (o 

acontecimento): “é o mesmo corpo que dá e recebe a sensação, que é tanto objeto 

quanto sujeito” (DELEUZE, 2007, p. 42). À sensação está atrelada a função de ser “o 

que transmite diretamente” (DELEUZE, 2007, p. 43), assim, a ela subsiste o 

movimento, e por ela ele é explicado.  

A passagem de uma sensação a outra de domínio distinto (como a sensação 

visual em sensação tátil) só será possível se entrar em jogo a potência vital do Ritmo: “a 

fonte impalpável das sensações”,
38

 algo mais profundo que os sentidos e que os 

                                                           
38

  Fazemos referência à citação de J. Gasquet Cézanne presente como epígrafe do texto “O olho e o 

espírito” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 15). 
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transborda: é música quando, apropria-se do nível auditivo; é pintura quando se apropria 

do visual (DELEUZE, 2007, p. 50). Mas o que é a imagem quando se apropria do nível 

tátil? A poesia de Manoel de Barros responderá que é superfície, o que o leva a dizer em 

um de seus poemas: “Todos sentem um pouco na pele os prelúdios da chuva” 

(BARROS, 2010, p. 205).  

A visão tátil é o olhar transformado em vibração (e a “sensação é vibração” 

[DELEUZE, 2007, p. 51]), que, por meio dela, atinge o “Ritmo” transbordante do limite 

sensorial, a ponto desse olhar ganhar feitios hápticos: “O tato é mais que o ver. É mais 

que o ouvir. É mais que o cheirar” (BARROS, 2010, p. 442). A potência de mobilidade 

das sensações é justificada pelo que será chamado por Artaud (e Deleuze) de “corpo 

sem órgãos”: um corpo intenso que tem os limites da organização em órgãos 

(organismo) rompidos, o que permite o fluxo das vibrações sensíveis percorrerem em 

um “Ritmo” mais livre: um fluxo de vida não aprisionado pelo organismo. 

Contudo, para Manoel de Barros, não é com um olho cotidiano que se poderá 

fazer a poesia, já que “o que dá dimensão às coisas é, primeiro, a alma, o olho da alma, 

e depois a metragem” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 62). Para se ver o mundo 

com poesia, há de se trocar o órgão por um “olho torto” (um outro sentido) (BARROS 

apud MÜLLER, 2010, p. 105), um “olho anômalo”, “que é o olho com que os poetas 

enxergam as coisas” (...) “O olho anômalo do poeta estará voltado para as coisas que 

não alcandoram” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 67). 

O olho enxerga a forma, a aparência, no entanto, para Barros, o olho do artista 

precisa ver além da forma, “desformar”, para atingir o contato com fascínio, “quando o 

que é visto impõe-se ao olhar”, quando o olho se submete à “paixão da imagem” 

(BANCHOT, 2011, p. 24). O olhar do poeta é uma visão: a “visão fontana” do menino 

(BARROS, 2010, p. 425), “a canção do ver” (BARROS, 2010, p. 429), a visão de 

Bernardo “que destampava a natureza de seu olhar” (BARROS, 2010, p. 452), a visão 

do artista – como Rômulo Quiroga – que propunha “a simultaneidade das visões” 

(BARROS, 2010, p. 349). Em outras palavras, a visão é “um ato poético do olhar” 

(BARROS, 2010, p. 461). A imagem poética é a transgressão da aparência, rompe com 

as fronteiras do visual para fundar pela linguagem um novo mundo além do que é 

comumente perceptível.  
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Na poesia de Barros, a atualização das sensações na multiplicidade da visão 

ocorre por meio de um apelo ao desvio
39

 do “ver” comum que se realiza na linguagem 

como uma desobediência. O “olhar distorcido” (BARROS, 2010, p. 408) da transvisão é 

um olhar que desafia a razão e assume perspectivas insólitas, como a “do menino [que] 

pegou um olhar de pássaro” (BARROS, 2010, p. 425). O transver é essencialmente 

atividade de fabulação, em que se incluem imagens da memória potencializadas àquilo 

que força o pensamento para a criação.   

Recuperamos de um dos poemas de Barros o verso-pergunta: “Visão é recurso 

da imaginação para dar às palavras novas liberdades?” (BARROS, 2010, p. 459). O 

poeta responde que sim: “A imaginação transvê” (BARROS, 2010, p. 350). Mas quais 

são os procedimentos envolvidos na “transvisão”? 

No poema “5” de “Canção do ver” (1ª. parte de PR), em que o encadeamento 

de imagens acompanha um personagem menino em suas descobertas do olhar, 

observamos o alinhamento da visão do poeta ao olhar do menino – um olhar que é 

“furado de nascentes”, atravessado pela potência do novo (“Pois que as minhas visões 

tinham tudo a ver com o caminho das origens”), e que desponta imagens irreveláveis ao 

olhar comum: “cor das vogais”, “a tarde latejar de andorinhas”, “solidão da pedra”, 

“lado azul do silêncio”: 

5. 

Com aquela sua maneira de sol entrar em casa 

E com o seu olhar furado de nascentes 

O menino podia ver até a cor das vogais — 

como o poeta Rimbaud viu. 

Contou que viu a tarde latejar de andorinhas. 

E viu a garça pousada na solidão de uma pedra. 

E viu outro lagarto que lambia o lado azul do 

silêncio. 

Depois o menino achou na beira do rio uma pedra 

canora. 

Ele gostava de atrelar palavras de rebanhos 

diferentes 

Só para causar distúrbios no idioma. 

Pedra canora causa! 

E um passarinho que sonhava de ser ele também 

causava. 

Mas ele mesmo, o menino 

Se ignorava como as pedras se ignoram. (BARROS, 2010, p. 428) 

                                                           
39

 Os “descomportamentos linguísticos” de Manoel de Barros podem ser aproximados aos desvios de que 

fala Deleuze: um “devir mortal” já que, para transpor os limites, é preciso matá-los. No devir se alcança 

uma zona de indiscernibilidade que impede a forma de ser definida, uma potência de impessoal que 

recusa o “eu” para que se torne um “neutro”, um “nós”, uma terceira pessoa, uma “singularidade no mais 

alto grau”: um animal, uma criança, um vegetal, etc. Esses devires são o resultado da função fabuladora 

(DELEUZE, 2013, p.13-14), que acontece quando a ficção encontra a potência criadora. 
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Observa-se também a potência metamórfica do pensamento de Manoel de 

Barros quando se apresenta um animal desejante de ser menino, ou quando do gosto por 

distúrbios na língua causados pela amarração insólita de termos que têm um 

distanciamento semântico e lógico como, por exemplo, “pedra” e “canora”. 

Assim, as imagens poéticas de Barros reagem contra uma imagem que opera 

diante de uma comunicabilidade amplamente facilitada e vulgarizada. A imagem 

insólita substitui o lugar homogêneo das imagens lugar-comum e dispensa os circuitos 

sensório-motores encravados no sistema clichê (DELEUZE, 2004). Para desvelá-la dos 

clichês e restituí-la à percepção inteira é preciso criar “rasgos” em seus encadeamentos. 

Os rasgos do artista são uma violência poética que revelam a luta contra a informação, a 

opinião e o hábito. É o esforço contra o “traço acostumado”. Criar contra o clichê é 

aliar-se com o caos (com as infindáveis possibilidades de criar) para desestabilizar o 

hábito e traçar linhas (ou furos) de fuga. Seguindo o raciocínio deleuziano, podemos 

afirmar que transver é, portanto, um sistema de fuga contra o clichê:  

Pegar certas palavras já muito usadas, como certas prostitutas, decaídas, sujas 

de sangue e esterco – pegar essas palavras e arrumá-las num poema, de forma 

que adquiram nova virgindade. Salvá-las assim da morte por clichê.  

(...)Temos de molecar o idioma para que ele não morra de clichês. Subverter 

a sintaxe até a castidade: isto quer dizer: até obter um texto casto. Um texto 

virgem que o tempo e o homem ainda não tenham espolegado. (BARROS 

apud MÜLLER, 2010, p. 42, 46) 

 

Assim, a visão da poesia de Manoel de Barros se desvincula da perspectiva do 

olhar empírico; transver será transfazer por meio da imaginação as palavras⁄imagens 

comuns e restituir nelas uma “visão diferente”, “uma visão nova do mundo” (BARROS 

apud MÜLLER, 2010, p. 142), que requer uma troca de olhos:  

Na porta da Bienal eu parei e troquei. Troquei de olho. Botei meu Olho 

Parvo. Que é aquele olho com que eu vejo as coisas de arte. Aquele olho que 

tem um pouco de criança e de idiota. O sentido da idiotice ainda não é bem 

visto pelos mestres, mas ele ajuda no desentendimento. Meu olho parvo, 

quero ressalvar, ele vê as coisas desimportantes com melhor insensatez. 

(BARROS, 2010, p. 121) 

 

A anomalia poética do olho quer o “sonho” (BARROS, 2010, p. 349) em 

linguagem para alcançar a imagem fabuladora que não tem compromisso com a razão. 

Ainda assim, aproximar a escrita de transvisão dos absurdos delirantes não seria o 

mesmo que admitir o escritor como um louco ou doente. Para Deleuze (2013), seria 

justamente o contrário: o escritor – apesar da “frágil saúde irresistível, que provém do 

fato de ter visto e ouvido coisas demasiadamente grandes” se esgota para então se tornar 
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devir “de uma gorda saúde”. O delírio da poesia de Barros não é um delírio psicótico do 

poeta, mas justamente do enfraquecimento dos limites dos sentidos, da língua e do 

entendimento, para que se alcance a vertigem: os “deslimites” da linguagem. A 

medicina da literatura – e o escritor é um médico (DELEUZE, 2013, p. 14) – consiste 

em inventar uma saúde que falta: uma nova possibilidade de vida.  

 

 

1.1.3.1 Culminâncias do transver 

 

O FOTÓGRAFO 

Difícil fotografar o silêncio. 

Entretanto tentei. Eu conto: 

[...]Preparei minha máquina. 

O silêncio era um carregador? 

Estava carregando o bêbado. 

Fotografei esse carregador. 

Tive outras visões naquela madrugada. 

Preparei minha máquina de novo. 

Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. 

Fotografei o perfume. 

Vi uma lesma pregada na existência mais do que na 

pedra. 

Fotografei a existência dela. 

Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo. 

Fotografei o perdão. 

Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. 

Fotografei o sobre. 

Foi difícil fotografar o sobre. 

[...]A foto saiu legal. (BARROS, 2010, p. 379) 

 

Manoel de Barros leva a discussão imagética na arte poética até o ponto de culminância 

com outras artes da imagem.  A pintura, a fotografia e o cinema são revisitados pelos 

seus personagens (Van Gogh, Picasso, Miró, Bracque, Rômulo Quiroga
40

, Carlitos) e 

suas técnicas (desenhos, iluminuras, retratos, cenas). Dessas relações, esperam-se, 

sempre, leituras plurais e um intricado jogo semiótico. 

Em “O fotógrafo” (de “Ensaios Fotográficos” – 1ª. parte de EF), observa-se a 

criação de um poema que põe a dificuldade de se capturar o intangível (o que não está; 

o que é informe: o “sobre”; e o que é inaudível: o “silêncio”). No lento encadeamento 

das cenas, o sujeito lírico fotografa objetos-figurais, imagens não visuais, que não 

podem ser facilmente flagradas. A linguagem⁄a palavra (que é matéria) não parece dar 

conta do mundo intangível. Dessa forma, Manoel de Barros desloca a imagem para 

                                                           
40

 Este, por sinal, um artista inventado pelo poeta.  
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longe dos limites do visível, desequilibrando as relações entre o real e o irreal, 

afirmando a potência de ambiguidade da imagem: “um real sempre ambíguo, a ser 

decifrado” (DELEUZE, 2007, p. 9). Tal ambiguidade se sustenta na possibilidade “de 

criar ficção no interior da insistente retenção do real/visto” (WUNDER, 2009, p. 2).  

A fotografia, por si, já evidencia o caráter complexo da imagem visual – uma 

presença ausente. Ela se relaciona de imediato à ideia de realidade e ao senso comum de 

condicioná-la a um substituto imagético do real. O fascínio da captura da realidade era, 

nos primórdios da indústria fotográfica, o que se dizia fenômeno, pois se configurava 

em misteriosa experiência de captar o mundo como imagem visível, viva e verídica. 

Nessa perspectiva, a fotografia se torna registro de um passado preservado e congelado.  

Ora, o ato de fotografar não pode ser desvinculado de um ser que vê o mundo e 

das seleções perceptivas desse ser. A fotografia evidencia, portanto, os meios e aparatos 

visuais e perceptivos desse observador.  A propósito disso, Roland Barthes (1984) não 

reduzia a fotografia a mero “efeito de real”, mas a ampliava ao status de consciência 

afetiva que, por sua vez, carrega nela o pensamento e o imaginário.  

Dessa forma, a fotografia é composta de um elemento intangível que cerca 

dado acontecimento flagrado e assume uma fulguração implícita, seu punctum (um 

centro irradiador que funciona como um “detalhe” pungindo e tocando o olhar do 

observador).  

A partir dessa reflexão, a linguagem poética de Manoel de Barros captura o 

punctum intangível através da fotografia da própria linguagem. Esta será seu 

equipamento de manipulação na criação de imagens que ultrapassam a figuração, isto é, 

não há preocupação com a documentação do real (a representação), mas com a 

apresentação de imagens-visões que são linhas de fuga (aberturas) da verdade. A 

imagem fotografada, desligada da representação, por meio da fabulação, alcança um 

devir-ilimitado, um status de acontecimento incorpóreo (inapreensível) que se efetua na 

linguagem: estes, apesar de influenciados pelo vivido (o corpóreo) não se deixam 

dominar pelo fato, porque permanecem num plano infinito da imanência
41

, libertando-se 

do tempo cronológico e orgânico da vida para formarem “um outro estatuto de narração 

por imagens”. Continua ainda Deleuze: 

a narração deixa de ser verídica, quer dizer, de aspirar a verdade, para se 

fazer essencialmente falsificante. Não é de modo algum “cada um com sua 

                                                           
41

 O plano de imanência é o conjunto das imagens de matéria fluente, um plano onde as imagens se 

relacionam e  realizam os  movimentos  do  devir. 
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verdade”. Uma variabilidade que se referia ao conteúdo. É uma potência do 

falso que destrona a forma do  verdadeiro,  pois  ela  afirma  a  

simultaneidade  de  presentes incompossíveis,  ou  a  coexistência  de  

passados  não necessariamente  verdadeiros  [...]  O homem verídico morre, 

todo modelo de verdade desmorona (DELEUZE, 2007, p. 161). 

 

Diante dessa proposta filosófica, a fotografia só poderá ser pensada não como 

um modelo de fixação da verdade, mas como diferença que se amplia no campo da 

ficção e da invenção. As formas do mundo criadas por Manoel de Barros nessa 

brincadeira de fotografar são devires inventados pela “lente poética”.  

No poema “O vento” (também de EF [BARROS, 2010, p.384]), o poeta se 

posiciona como um fotógrafo que quer “dar ao vento uma forma concreta e apta a foto”, 

mas que, para isso, precisa partir da matéria, alguma parte física, “uma costela, o olho” 

dessa forma-vento fugidia. Eis que a força criativa da invenção se mostra: a maneira de 

evidenciar o vento invisível é materializá-lo como “um vento pintado de urucum a 

empurrar⁄a canoa do índio para o barranco.” A busca por uma forma mais precisa de 

descrever o vento recorre à intervenção da lembrança de uma obra literária (de 

Shakespeare) em que a forma do vento é a de cavalo de crinas soltas. A imagem final é 

o resultado do efeito do vento (matéria invisível) sobre as crinas (matéria visível) 

porque fotografar com palavras é considerar o espaço que se abre (e sempre escapa) 

entre as palavras e as imagens. Este exemplo ilustra o interesse do poeta no fluxo 

visível⁄invisível à maneira de apreender o mundo pelo meio sensorial, nos limites que 

convocam o corpo e o que o rodeia. 

“ [...] 

Mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda. 

Estava quase a desistir quando me lembrei do menino 

montado no cavalo do vento — que lera em 

Shakespeare. 

Imaginei as crinas soltas do vento a disparar pelos 

prados com o menino. 

Fotografei aquele vento de crinas soltas” (BARROS, 2010, p.384–5) 
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CAPÍTULO 2 – CONHECIMENTO NATURAL 
 

 

 
 

 

 

 

III 

 

Por modo de nossa vivência ponho por caso Bernardo. 

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. 

(Eis um caso que há de perguntar: é preciso estudar 

ignorâncias para falar com as águas?) 

Ele falava coisinhas seráficas com as águas; 

Bernardo morava em seu casebre na beira do rio — 

moda um ermitão. 

De manhã, bem cedo, ele pegava de seu regador e ia 

regar o rio. 

Regava o rio, regava o rio. 

Depois ele falava para nós que os peixes também 

precisam de água para sobreviver. 

Perto havia um brejo canoro de rãs. 

O rio encostava as margens na sua voz. 

Seu olhar dava flor no cisco. 

Sua maior alegria era de ver uma garça descoberta no 

alto do rio. 

Ele queria ser sonhado pelas garças. 

Bernardo tinha visões como esta — eu via a manhã 

pousada sobre uma lata que nem um passarinho no 

abandono de uma casa. 

Era uma visão que destampava a natureza de seu olhar. 

Bernardo não sabia nem o nome das letras de uma 

palavra. 

Mas soletrava rãs melhor que mim. 

Pelo som dos gorjeios de uma ave ele sabia sua cor. 

A manhã fazia glória sobre ele. 

Quando eu conheci Bernardo o ermo já fazia 

exuberância nele.   

  

(BARROS, 2010, p. 451) 
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2.1 ECO-LÓGICA  

 

1.10  

Bernardo fala com pedra, fala com nada, fala com árvore. As plantas 

querem o corpo dele para crescer por sobre. Passarinho já faz poleiro na 

sua cabeça. (BARROS, 2010, p. 335) 

 

Apesar da sua resistência ao termo ecológico, Manoel de Barros desempenha em sua 

poesia mais do que deflagramentos de paisagens fotográficas do mundo natural 

pantaneiro.  De fato, esta parece mesmo ser sua maior preocupação no âmbito da 

resistência à designação redutora de “poeta regionalista”; caso de quando adverte sobre 

as repercussões do termo, já que quer se afastar do “grave perigo de uma degustação 

contemplativa da natureza” superficial e mimética (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 

48). 

Nota-se, por exemplo, que o termo ecologia (e derivados) não aparece em sua 

“Poesia Completa”. Não quer ser reconhecido como um “poeta que se afoga em tanto 

natural” para dar conta da exuberância do Pantanal e insiste em dizer que a natureza de 

que se ocupa é a natureza da palavra e que, se em sua linguagem as imagens naturais 

são evocadas, trata-se muito mais de um “lastro existencial” do que propriamente de um 

discurso bucólico ou ambientalista. A respeito disso, encontramos tais declarações: 

 

Minha obra tem um lastro de terra, mas não gosto de ser chamado de poeta 

ecológico – não dou muita importância a isso. Poeta é um sujeito que mexe 

com palavras. Tenho minha linguagem própria, que descobri que não tem 

nada de ecológico. Fui criado no Pantanal, onde vivi até os oito anos. Se as 

palavras que me chegam mais comumente são do brejo, é devido ao meu 

lastro existencial, que reflete um pouco a terra. [...] (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 138) 

 

[...] Penso que o poeta pode e deve ser político. Mas a sua poesia não. Poesia 

não aguenta ideias. Verso não precisa dar noção. Precisa iluminar o silêncio 

das coisas. Poesia não tem cânone. É igual a açucena.[...] (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 79) 

 

De jeito maneira que não me incomoda que me associem à ecologia. Com 

esta natureza exuberante que tem o Pantanal é que eu luto. Luto para não ser 

engolido por essa exuberância. [...] A expressão poeta pantaneiro parece que 

me quer folclórico. Parece que não contempla meu esforço linguístico. A 

expressão me deixa circunstanciado. Não tenho em mente trazer contribuição 

para o acervo folclórico do Pantanal. Meu negócio é com a palavra. [...] 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 167) 

 

Há o perigo de se cair no superficial fotográfico, na pura cópia, sem aquela 

surda transfiguração epifânica. A simples enumeração de bichos plantas 

(jacarés carandá sariema, etc.) não transmite a essência da natureza, senão 

que apenas a sua aparência. Aos poetas é reservado transmitir a essência. 

Vem daí que é preciso humanizar as coisas e depois transfazê-las em versos. 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 48) 
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A palavra ecológica é indecente. Não sei por que não gosto dela. Eu gosto do 

movimento de amor à natureza. Não gosto da palavra. Eu acho uma palavra 

chata. Não tem remontamentos seculares. É uma palavra nova.  Não merece 

poesia ainda não (BARROS apud PIZZINI, “Manual de Barros” – Inédito). 
 

Todavia, são inegáveis as evidências de um posicionamento que não se 

desvincula da natureza e que assume a poesia como lugar crítico para confirmar a 

relação política entre o eu e o mundo. É dessa forma que podemos contestá-lo: a poesia 

de Barros esbarra no pensamento ecológico por aproximar sua prática poética a uma 

visão “lógica”
42

 que parte da consideração do meio (do grego, oikos) para a criação de 

uma relação de comunidade. A natureza será o lugar-fonte de sua poesia, o que 

determinará tanto uma visualidade ecológica, como a dimensão de interatividade entre o 

sujeito lírico e o ambiente em uma espécie de biocenose, a relação de troca vital em 

comum entre seres: “Meus ombros emigram de mim para os pássaros. E o corpo foge, 

roçando nos cactos secos do deserto” (BARROS, 2010, p. 56).
43

 

Pensar em termos de lógica-eco é destituir do homem a centralidade no mundo 

e considerá-lo como parte interativa de um ambiente vivo e mutável. A poesia de Barros 

é marcada por essa proposta de sociabilidade (de uma ecologia profunda) porque arrasta 

os limites da relação interativa com os diferentes sistemas vivos para a esfera das 

formas de pensar e agir (uma ecosofia), de maneira não antropocêntrica e calcada na 

não distinção hierarquizante entre os seres (humano-animal-vegetal-mineral-coisal) ou 

entre o interno e o externo dos corpos. O que interessa na poesia de Barros é retomar o 

aspecto relacional com os corpos naturais na superfície do limite onde eles se tocam. É 

nesse intercâmbio entre corpos que surgem as incorporalidades (ou os afetos, para 

Deleuze).
44

 

Essa atenção ao natural será evidenciada também na noção de uma “vida em 

si”,
45

 fora do mundo artificial criado pelo homem – e que o liga a todos os seres vivos. 

Vemos, por exemplo, a natureza como lugar que se opõe ao “civilizado”, o lugar 

possível de indistinção. Isto implica admitir a interdependência nas redes do ambiente 

                                                           
42

 Por lógica, entende-se: modo de funcionamento. 

 
43

 Este poema “12” de “Fragmentos de canções e poemas” (1ª. Parte do livro P – de 1947), por sinal, 

aparece em “Panorama da Nova Poesia” organizado por Fernando Ferreira de Loanda (1951), sob o título 

de “Desespêro”. 

 
44 

Conceito de incorporais: desde 1975 em Kafka. Pour une littérature mineur”, com Félix Guattari, Paris, 

Minuit,1975. [Ed.bras.: Kafka. Por uma literatura menor, Rio de Janeiro, Imago, 1977]. 
45

 Este termo foi retirado de “A condição humana” (ARENDT, 2007, p. 10). 
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que é afetado por nós e que, ao mesmo tempo, nos constitui.  Mas essa afetação não se 

dá apenas no movimento natureza transforma homem, mas também no movimento 

homem transforma natureza: “Adoecer de nós a Natureza:/ — Botar aflição nas pedras/ 

(Como fez Rodin)” (BARROS, 2010, p. 302) ou em “Eu vi a manhã pousada em cima 

de uma pedra!/ Isso não muda a feição da natureza?” (BARROS, 2010, p. 459) e “Eu vi 

um lírio vegetado em caracol!/ Isso não muda a feição da natureza?” (BARROS, 2010, 

p. 459).  De fato, a comunhão homem/natureza observada na poética de Barros atinge 

mesmo o rompimento dos limites a ponto de não se saber onde termina um e inicia o 

outro: “Meu olho perde as folhas quando a lesma/ A gente comunga é sapo” (BARROS, 

2010, p. 178).  

Felix Guattari, em seu livro “As três ecologias” (2001), opõe-se à relação de 

causalidade e rigor do paradigma científico para olhar para a realidade de maneira mais 

relacional com o ambiente. Da mesma forma, a “desaprendizagem” de Barros é o 

método “Para apalpar as intimidades do mundo” e essa nova maneira é viabilizada pela 

Natureza. Ela permite o conhecimento profundo, que, ainda assim, não anula o 

conhecimento da superfície: 

I 

Para apalpar as intimidades do mundo é preciso  

saber:  

a) Que o esplendor da manhã não se abre com faca  

b) O modo como as violetas preparam o dia para 

morrer c) Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas 

têm devoção por túmulos  

d) Se o homem que toca de tarde sua existência num  

fagote, tem salvação  

e) Que um rio que flui entre dois jacintos carrega  

mais ternura que um rio que flui entre dois 

lagartos  

f) Como pegar na voz de um peixe  

g) Qual o lado da noite que umedece primeiro. 

Etc 

Etc 

etc  

Desaprender oito horas por dia ensina os princípios. (BARROS, 2010, p. 

299) 

 

Apesar de Barros não se entender como um filósofo (“Não tenho nenhuma 

intenção de ser um filósofo. Tenho muito gosto é pela maneira de dizer. Meu gozar é no 

fazer verso” – BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 138), podemos ainda assim 

relacionar seu processo criativo às “três ecosofias” de Guattari (social, ambiental e 

mental): a ecosofia social considera o desenvolvimento de “práticas específicas que 

tendam a modificar e a reinventar maneiras de ser” na sociedade (GUATTARI, 2001, p. 
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15).  Nessa perspectiva, os personagens criados por Barros e a relação deles com a 

natureza certamente poderiam ser considerados novos “modos de existência”, ou nos 

termos de Guattari, “mutações existenciais” que dizem respeito a “práticas efetivas de 

experimentação” do Ser na sociedade, isto é, a coexistência solidária da natureza 

(GUATTARI, 2001, p. 16). 

Barros diz que “O ordinário é uma auto-renúncia a favor do natural. (Li isso de 

Goethe, através de Thomas Mann)” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 74), o que se 

confirma na criação de personagens andarilhas que tendem a se voltar para a 

improdutividade (“Trapo, s.m.[...]/ Diz-se também de quando um homem caminha para/ 

nada” − BARROS, 2010, p. 183). O reconhecimento da poesia como um inutensílio (“O 

poema é antes de tudo um inutensílio” − BARROS, 2010, p. 174) e, principalmente, a 

atenção dada à Natureza de modo que o sujeito lírico se reconheça nela (“A gente é 

rascunho de pássaro/ Não acabaram de fazer…” − BARROS, 2010, p. 152) são 

experimentos poéticos que repercutem um pensamento sobre o mundo e promovem um 

novo sistema de valorização (“o valor das coisas imprestáveis” [BARROS, 2010, p. 

333]), porque as “coisas que não levam a nada [como a poesia] têm grande importância” 

(BARROS, 2010, p. 145).  

Desse modo, a postura social do escritor Manoel de Barros, por meio de sua 

obra, promove o descerramento de um pensamento reconhecível como uma proposta de 

educação pela natureza; é o que lemos em “As plantas/ me ensinavam de chão./ Fui 

aprendendo com o corpo./ Hoje sofro de gorjeios/ nos lugares puídos de mim./ Sofro de 

árvores” (BARROS, 2010, p. 155) ou em “Que os poetas aprenderiam — desde que 

voltassem às/ crianças que foram/ Às rãs que foram/ Às pedras que foram” (BARROS, 

2010, p. 266). Já a ecosofia mental, diz Guattari, constitui-se da reinvenção promovida 

pelo artista da “relação do sujeito com o corpo, com o fantasma, com o tempo que 

passa, com os ‘mistérios’ da vida e da morte” e a ela está reservada a potência de 

inconformidade (GUATTARI, 2001, p. 16). O estilo de Barros é povoado pela 

impostura contra o código, contra o tempo e as imagens cristalizadas para vincular a 

poesia à experiência infantil e inocente na tentativa de voltar a um momento inicial – 

especialmente criativo – de reconhecimento do mundo por meio do corpo: “Por que não 

voltar a apalpar as primeiras formas da/ pedra. A escutar/ Os primeiros pios dos 

pássaros./ A ver/ As primeiras cores do amanhecer./ Como não voltar para onde a 

invenção está virgem?” (BARROS, 2010, p. 410). 
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O pensamento de indistinção entre corpo e espírito (como já vimos em 

Bergson, Deleuze e Barros, no Capítulo 1) se revela também como uma visão ecológica 

já que, no cerne de toda prática ecológica, insiste a preocupação sobre a interação com o 

imanente para criar experiências de forma a romper com as perspectiva de dualidade 

cartesiana (rupturas a-significantes), exigindo frequente questionamento das certezas.
46 

Dessa perspectiva surge o questionamento: será que a cultura de negação do corpo
47

 não 

estaria na base dos problemas ambientais? A esta pesquisa não cabe respondê-la, no 

entanto, motiva-nos pensar na proposta de arejamento da poesia de Barros, a qual pode 

ser associada à função do poeta (arejador da linguagem
48

), e que, por fim, manifesta 

também uma atitude de “arejamento” filosófico-ético-político. Desse modo, quer sejam 

de origem externa (ecologias social e ambiental), quer sejam de origem interna 

(ecologia mental), as relações com o ambiente supõem a mudança do paradigma ético-

estético para um novo que considere a Vida e seu complexo fluxo de interações: o corpo 

humano, sendo um corpo-mente interativo, e não mais em isolamento ou centralidade, 

passa a ser, portanto, um corpo social, um corpo ambiental.   

Guattari indica a importância social de se pensar a relação entre natureza e 

cultura e em suas interações entre “ecossistemas, mecanosfera e Universos de referência 

sociais e individuais” na modernidade, pois estamos imersos no descaso quanto ao 

extermínio de espécies (provocados pelas ações políticas desenfreadas que privilegiam 

avanços tecnicistas) e quanto ao desaparecimento das “palavras, [d]as frases, [d]os 

gestos de solidariedade humana” (GUATTARI, 2001, p. 25).  

Na contramão dessa tendência à extinção, e de acordo com Bergson, podemos 

relacionar a própria potência inventiva de Barros com uma atitude de solidariedade e 

generosidade. Encontramos nos estudos de Bergson esses dois termos que coabitam 

uma linha semântica.
49

 A solidariedade em Bergson aparece como a colaboração fluida 

                                                           
46

 Diante disso, uma visão ecológica não poderá deixar de confrontar também as questões da crença e 

transcendentalidade.  Em Barros, por exemplo, a crença (tanto em um Deus transcendente quanto em uma 

imanência da vida – como força vital de alegria – conforme veremos no Capítulo 3) não se configura de 

maneira acomodada. Ao contrário, é incomodada pelas incertezas: “Só as dúvidas santificam” (BARROS, 

2010, p. 156). 

 
47

 Fazemos referência às filosofias transcendentalistas que localizam a mente como superior ao corpo e 

este como opressor. 

 
48

 Fazemos referência à frase: “Minhocas arejam a terra; poetas, a linguagem” (BARROS, 2010, p. 219). 

 
49

 Solidariedade (em “Matéria e Memória”) e generosidade (em “A energia espiritual”). 
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entre corpo e espírito, já a generosidade vem de braços dados à força criadora que, 

através de uma sobrecarga na ação em potência, volta-se para o outro, levando a 

solidariedade para além dos limites naturais. Ora, o corpo acompanha o espírito com 

solidariedade – é o próprio espírito que caracteriza o transbordamento da força no corpo 

que “pode extrair de si mesmo mais do que contém, devolver mais do que recebe, dar 

mais do que tem” (BERGSON, 2009, p. 31) – e a vida do espírito transborda a vida 

cerebral. Para Bergson, está na arte da escrita a possibilidade de harmonizar as “idas e 

vindas” do espírito do escritor com as de seu discurso, o ritmo da linguagem precisa 

reproduzir o ritmo do pensamento criador do escritor (BERGSON, 2009, p. 46). Esta 

será a característica do “homem de bem”, do “grande homem” que “incessantemente 

convidado a apoiar-se na totalidade de seu passado para pressionar ainda mais 

poderosamente o futuro, é o grande êxito da vida” (BERGSON, 2009, p. 24), um 

“criador por excelência” que intensifica e ativa generosamente outros focos de 

generosidade. Além do mais, Bergson acrescenta que 

aqueles cujo heroísmo inventivo e simples abriu para a virtude caminhos 

novos, são reveladores de verdade metafísica. Por mais que estejam no ponto 

culminante da evolução, estão muito perto das origens e tornam sensível a 

nossos olhos o impulso que vem do fundo (BERGSON, 2009, p. 24).  

 

A potência criadora é um duplo trabalho de armazenamento de potência 

(contração) que, por meio de um dispêndio brusco (explosão), transforma-se em energia 

de movimento, de forma que, onde há vida na qual não há mais movimento espontâneo, 

a escolha é atenuada; já a escolha é exaltada onde se tem movimento livre (BERGSON, 

2009, p. 10). No entanto, em Manoel de Barros, observamos que os reinos vegetal e 

animal não são considerados inferiores por serem destituídos de certa liberdade do ato 

consciente de criar.
50

 Ao contrário, Manoel de Barros destaca do reino vegetal os 

movimentos inocentes que deflagram de sua potência vital para comandarem a 

linguagem do poeta:  

Enquanto existir a força da indulgência vegetal em alguém, – essa força 

comandará a linguagem desse ente para uma poesia sem máquina. Porque ele 

não saberá mexer com máquina. Seria uma coisa primal, é claro, mas seria 

uma força da natureza. Buscar contigüidades anômalas. Enverbar as insânias. 

Derrubar talvez das frases um pouco do insigne e lhes enfiar o ordinário 

dentro. Enfiar o idioma nos mosquitos. (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 

73). 

 

                                                           
50

 Para Bergson (BERGSON, 2009, p. 10), ao se escolher, é preciso lembrar (memória) e prever 

(antecipação). Dessa forma, a consciência é escolha, liberdade, e implica movimento. Já a inconsciência 

implica estagnação, é o mundo da matéria e da necessidade, comumente vinculado ao reino vegetal. 
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Manoel de Barros quer restituir por meio da inocência vegetal e animal as 

fontes de vida “primal” desprezadas pelo humano ao se arrolar com as máquinas e a 

tecnologia. Por meio da poesia, revelar “a gota de essência do ser humano” (BARROS 

apud MÜLLER, 2010, p. 133). Assim, o que é ordinário e sem importância (diante do 

mundo que valoriza a máquina) é assumido com fascínio pelo poeta.   

Esses “modos de existência” promovidos por sua poesia se tornam, numa 

perspectiva ecosófica, “deslocamento generalizado dos atuais sistemas de valor e (...) 

aparição de novos pólos de valorização” (GUATTARI, 2001, p. 51). Desse modo, 

funcionam como resultado de um engajamento artístico que não inspira “nem uma 

disciplina de recolhimento na interioridade, nem uma simples renovação das antigas 

formas de ‘militantismo’”, mas sim uma nova prática social possível nessa “articulação: 

da subjetividade em estado nascente, do socius em estado mutante, do meio ambiente no 

ponto em que pode ser reinventado” (GUATTARI, 2001, p. 55).   

Seguindo a senda de um pensamento ecológico da poética de Manoel de Barros 

nos estudos interdisciplinares entre literatura e ecocrítica
51

, o professor Dr. Malcom K. 

McNee (Smith College, Massachusetts, EUA), em seu recente artigo “Between 

Backyard Swamps and the Cosmos: Place, Space, and the Intersubjective Mesh in the 

Poetry of Manoel de Barros” (2013), declara que a poética de Barros estabelece um 

pensamento ecológico se comportando como uma ecopoesia (recuperando os estudos de 

J. Scott Bryson, Wendell Berry e Timothy Morton) porque manifesta uma língua 

ambientalmente situada por meio da qual prefigura a relação intersubjetiva entre seres 

de diferentes reinos junto a uma preocupação explícita com a “erosão de uma sensação 

de encantamento com o mundo”. Dessa forma, sugere que  

a poesia Barros envolve uma meditação sobre as desestabilizações 

ontológicas que são efeitos fundamentais do pensamento ecológico, incluindo 

a desestabilização das fronteiras entre cultura e natureza, sujeito e objeto, 

homem e  história natural, palavra e mundo. Seu trabalho poético 

paradoxalmente procura tanto voltar à palavra em seu estado original da 

natureza quanto, simultaneamente, libertar o mundo natural das amarras 

restritivas da linguagem e da racionalidade moderna, classificatória, 

categórica, e utilitária (MCNEE, 2013, p. 163 – tradução nossa). 

 

McNee argumenta que o propósito da ecopoesia é o de ser um contraponto à 

significação estabelecida do lugar, na criação de um “espaço-consciência” (Bryson) e de 

uma “ética da terra” (Wendell Berry) que a distinga da poesia naturalista. Já na 

perspectiva de Morton, a ecopoesia deveria abranger um “desmantelamento crítico” de 

                                                           
51

 O termo “ecocrítica” foi cunhado na década de 1990 e deriva do movimento ambientalista moderno da 

década de 1960. 
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uma ideia de natureza, procurando perturbar certezas da ética ambiental e da estética da 

representação do ambiente por meio do olhar crítico sobre a relação entre o objeto de 

escrita e a “malha” (mesh) intersubjetiva que supõe a erosão dos limites entre sujeito-

objeto e humano-não humano na poesia de Barros (MCNEE, 2013, p. 164−5): 

O poeta escava essas paisagens ruinosas, onde artefatos humanos, incluindo a 

linguagem em si, são encontrados em desintegração em um quadro alegórico 

estofado com signos de um ciclo inexorável de nascimento, morte e 

decadência. (MCNEE, 2013, p. 170) 

 

Por vezes, mais que a erosão desses limites, Barros sugere uma “total expulsão 

do sujeito”.
52

 É preciso deixar de ser eu, tornar-se “ninguém” para se chegar “ao 

começo do verbo”, lugar de onde a poesia pode aprender com os ensinamentos do “ver 

o sexo das nuvens”, ensinamentos do ouvir “o sentido sonoro das palavras” para criar 

nova relação ecológica, aquela em que homem e outros seres e fenômenos naturais 

(“árvores”, “aves”, “chuvas”, “borra”, “nuvens”) comungam.  “Ver” e “ouvir” vêm 

convocar o corpo do poeta a participar dessa comunhão: uma visão fabuladora que 

privilegia a materialidade da palavra (o som, a voz) ao conteúdo significativo dela. 

 

NINGUÉM 

Falar a partir de ninguém faz comunhão com as árvores  

Faz comunhão com as aves  

Faz comunhão com as chuvas  

Falar a partir de ninguém faz comunhão com os rios, 

com os ventos, com o sol, com os sapos.  

Falar a partir de ninguém  

Faz comunhão com borra  

Faz comunhão com os seres que incidem por andrajos.  

Falar a partir de ninguém  

Ensina a ver o sexo das nuvens 

E ensina o sentido sonoro das palavras.  

Falar a partir de ninguém  

Faz comunhão com o começo do verbo. (BARROS, 2010, p. 384) 

 

Assim, na ecopoética de Barros, efetua-se um “impulso ético” (MCNEE, 2013, 

p. 180) que visa à reconciliação de um estado edênico de troca generosa e horizontal 

com a natureza. A proposta de um modo de existência “válido para todas as coisas” 

depende do decaimento e da ruína do sujeito
53

 (este, que é a própria figura de distinção 

                                                           
52

 Esta visão foi desenvolvida por Luiz Henrique Barbosa (2003)  e recuperada por Malcom Mcnee no 

referido artigo. (Barbosa, Luis Henrique. Palavras do chão: Um olhar sobre a linguagem adâmica em 

Manoel de Barros. São Paulo: Annablume, 2003. Print). 

 
53

 Malcom McNee, analisando as diversas “imagens de erosão” na poética de Barros, declara: “O efeito 

das imagens repetidas de ruína e decadência em Barros é talvez menos uma consciência dialética da 

relação entre o ser humano e a história natural do que um colapso daquele nesta. [...] Dessa forma, o 
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entre homem e natureza) para uma “sujeição compartilhada”, uma ecologia. Assim, para 

McNee, no processo de “desestabilização ontológica” surgiria uma “ontologia plana” – 

termo cunhado por Manuel DeLanda
54

 e recuperado por Levi Bryant –, que indicaria 

não uma igualdade entre seres, mas um compartilhamento do mesmo mundo e dos 

eventos como parte do mesmo fluxo imanente de experiências o qual 

rejeita a distinção natureza/cultura, o tratamento de ambas as entidades 

culturais e entidades naturais como reais entidades, (...) [o] que coloca todos 

os tipos de entidade sob uma igualdade de posição ontológica (entidades 

naturais, simbólicas, lingüísticas, pessoas, animais, etc.) [e] nos requer pensar 

em termos de envolvimentos de entidades. [...] (BRYANT apud MCNEE, 

2013, p. 181 ) 

 

Nessa perspectiva, Barros demonstra em sua poesia uma migração de duplo 

sentido entre seres/coisas (naturais ou não) e os seres humanos, não apenas pelo uso de 

aproximações por metáforas (por exemplo, “trapo” para o caso de andarilhos, ou 

“árvore”, para o personagem Bernardo), mas por querer localizar humanos e coisas no 

mesmo universo ontológico, admitindo que, apesar da fenda (biosociocultural) que 

separa coisas e humanos, ambos se configuram por agenciamentos possíveis que afetam 

e são afetados no percurso vital do devir.  

Michel Maffesoli abre seu texto em “Saturação” (2010) com a epígrafe de 

Artaud (de “O teatro e seu duplo”) que bem condiz ao discurso ecosófico positivo do 

autor: “De tempos em tempos acontecem cataclismos que nos incitam a voltar à 

natureza, quer dizer, reencontrar a vida”; um discurso que considera na pós-

modernidade a parceria homem-ambiente como traço distintivo da “ecologização do 

mundo social” e que corresponde a uma mudança de paradigma, em que se criam novas 

redes de solidariedade em ações pequenas e praticamente invisíveis, mas que se revelam 

na consciência de uma prática cotidiana como, por exemplo, na sensibilização para o 

consumo de produtos verdes e orgânicos, ou na criação de comitês responsáveis para o 

desenvolvimento sustentável nas empresas. Mafesolli chama a atenção para o 

“progresso” que se demonstra na frequente preocupação contemporânea com o futuro 

da relação homem e natureza.  Segundo ele, esse progresso se dá por meio de uma 

“invaginação do sentido” da ecologia, ou seja, por uma relação mais feminina (a mulher 

                                                                                                                                                                          
pantanal poético de Barros aparece mais como uma encenação metafísica do que um lugar 

significantemente formado pelas forças históricas da integração territorial local, regional e global. 

(MCNEE, 2013, p. 182). 

 
54

 Em seu livro “Ciencia intensiva y Filosofía Virtual” (2002) de pensamento fortemente influenciado 

pelo conceito de rizoma de Deleuze & Guattari. 
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carrega a vida) com a Terra-Gaia, e que desconsidera o antigo processo “espermático” 

(e, por isso, masculino) que implicava na noção de finalidade de um projeto futuro: “a 

Cidade de Deus celestial (Santo Agostinho) ou o Paraíso terrestre (Karl Marx) a 

realizar-se no futuro” (MAFESOLLI, 2010, p. 62). Ao contrário, a “invaginação do 

sentido” propõe “um novo Discurso do método” que possa se voltar criticamente para o 

tempo e retornar   

à natureza essencial das coisas. [...] Eu já disse com frequência que, em 

tempo de mudança, seria preciso encontrar palavras o menos falsas possível. 

Palavras essenciais que possam tornar-se palavras fundadoras. [...] à natureza 

das coisas feita de interdependência e de correspondência. De conivência 

também, não se contentando com o “não” que acabo de chamar de odioso, 

mas sabendo dizer sim a uma existência que, mesmo sabendo-se forjada pela 

finitude, não deixa de ser vivida enquanto tal, desejada enquanto tal. 

(MAFESOLLI, 2010, p. 62). 

 

Da mesma forma, Manoel de Barros, desde seu primeiro poema em PCSP, 

alinha a Vida ao que é essencial (“explica a sua vida/ que juro ser o essencial” 

[BARROS, 2010, p. 11]), uma vida que está “antes de irromper” (como no nascimento 

de uma palavra [BARROS, 2010, p. 240]), ou a Vida larval quando “ali, por debaixo da 

arraia, se instaura uma química de brejo. Um útero vegetal, insetal, natural” (BARROS, 

2010, p. 203). Vemos, portanto, que a Vida, na poesia de Barros, está intimamente 

relacionada à natureza. Sobre isso, o poeta declara: 

coisa de ave de água, etc. – se diz que voltou ao natural. Deixou de sofrer os 

desencontros do mundo. Então essa pessoa reencontrou o poético e o mítico. 

Ela pode escrever coisas entre o primal e o erudito. Assim: bugre velho na 

tarde toca a sua flauta para inverter o ocaso (BARROS apud MÜLLER, 

2010, p. 98). 

 

Para Maffesoli, a natureza, que insiste apesar da catástrofe, é o lugar da potente 

afirmação criativa da Vida. Ela aceita a dimensão trágica (gênese e declínio) no eterno 

recomeçar das coisas ao acomodar a multiplicidade do que existe. Não mais negação 

“do pecado, do mal, da imperfeição”, mas “aceitação do claro-escuro da existência”. E 

este é o  

fundamento inconsciente (...) da sensibilidade ecológica. Aceitação das voltas 

e desvios, dos labirintos e dos corredores mal iluminados de todos os 

cômodos sombrios e desordenados da casa (oikos) individual ou comunitária. 

Talvez seja isso que a mística, tal como a grande Teresa de Ávila, chama de 

moradas do castelo da alma. É essa progressividade natural que o 

progressismo moderno tem enorme dificuldade de aceitar. (MAFESOLLI, 

2010, p. 63) 
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A poesia de Barros se apõe à perspectiva do “progresso” da natureza enquanto 

se opõe ao “progressismo moderno”.
55

 O que pretende o poeta é aproximar sua 

consciência criativa da inocência das coisas primitivas (BARROS apud MÜLLER, 

2010, p. 140) e a um pensamento com o “vigor selvagem” primordial: “A palavra é 

bonita e selvagem. Não está registrada nos léxicos. Ouço nela um rumor de espinheiro 

com água. Tem tudo para ser ninho e altar de um socó-boca-d’água” (BARROS, 2010, 

p. 231). Trata-se do vigor dionisíaco
56

 do gozo no presente, mas que o liga a uma 

“memória imemorial” do início do mundo e que ao contrário do antropocentrismo, 

chama a atenção àquilo que no homem “ultrapassa o homem” (MAFFESOLI, 2013, p. 

65), à potência criativa de “pura inauguração de um outro universo. Que vai corromper, 

irromper, irrigar e recompor a natureza” (BARROS, 2010, p. 204). 

De maneira curiosa, o próprio movimento de humanizar a natureza propõe uma 

constante luta contra os aspectos que revelam o antropocentrismo, isto é, revela que não 

é simplesmente transformá-la em humana, mas aproximá-la do homem a ponto de não 

se saber os limites entre um e outro. Em “Ponto de partida” (1ª. parte de LPC), por 

exemplo, Manoel de Barros anuncia que o Pantanal de que vai tratar é o “Pantanal da 

linguagem poética”: suas “nódoas de imagens”, “festejos” resultantes de um 

“adoecimento de Natureza”, tanto na própria transfiguração do sujeito lírico em íntimo 

contato com “folhas”, “crepúsculos”, “caramujos”, quanto na transfiguração do objeto: 

um prego que perde sua natureza coisa para assumir uma “natureza vegetal”.: 

 

ANÚNCIO  

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 eles brotem nas 

primaveras… Isso é fazer natureza. Transfazer.)  

Essas pré-coisas de poesia.  (BARROS, 2010, p. 197) 

                                                           
55  

Termos de Maffesoli. Para este sociólogo, há uma diferença entre o “progressismo” e a “especificidade 

do progressivo”: aquele acentua o vigor do fazer, a ação brutal e o desenvolvimento desenfreado das 

forças prometeicas. Este, pelo contrário, liga-se a um processo vindo do interior, que põe em movimento 

uma força natural (2013, p. 65). 

 
56

 De acordo com Maffesoli (2013, p. 64): “Dionísio. Deus das profundezas, deus desta terra, deus 

autóctone. Arquétipo da sensibilidade ecológica, Dionísio tem a gleba a seus pés. Ele sabe tirar proveito 

do que se apresenta e das frutas ofertadas por este mundo, aqui e agora. Pôde-se qualificar essa figura 

emblemática de “divindade arbustiva”. Um deus enraizado!” 
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A natureza da poesia de Barros envolve tanto uma paisagem realista pantaneira 

quanto um cenário mítico de “imaginação ecológica” e, por isso, apresenta dificuldades 

às tentativas de “colocá-lo em serviço fácil do imediatismo da política ambiental” 

(MCNEE, 2013, p. 183). No entanto, em conformidade com McNee, Guattari e 

Mafesolli, podemos aproximar a poesia de Barros a uma “expressão filosófica” artística 

de uma ecologia que, por meio da evocação de uma comunhão íntima entre seres 

distintos e da afirmação da vida apesar das resistências (“essa vida em larvas que lateja 

debaixo das árvores” [BARROS, 2010, p. 177]), convoca o privilégio da “recordação 

das raízes. Outro modo de relembrar a comunhão estrutural com a natureza” 

(MAFFESOLI, 2010, p. 65). 

 

 

2.2 FORMAS COMUNS 

 

8 

Nasci para administrar o à-toa 

o em vão 

o inútil. 

Pertenço de fazer imagens. 

Opero por semelhanças. 

de pessoas com rãs 

de pessoas com pedras 

etc etc. 

Retiro semelhanças de árvores comigo. 

Não tenho habilidade pra clarezas. 

Preciso de obter sabedoria vegetal. 

(Sabedoria vegetal é receber com naturalidade uma rã 

no talo.) 

E quando esteja apropriado para pedra, terei também 

sabedoria mineral (BARROS, 2010, p. 340). 

 

2.2.1 Devir Animal 

[...] 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, 2010, p. 

208) 

 

A forte atração pelo animal (e podemos incluir o vegetal, o mineral) na poesia de 

Manoel de Barros indicará a identidade profunda (as formas comuns) entre o sujeito 

lírico e o outro ser natural. Trata-se de uma tensão existencial (“modos de existência”) 

que opera por “intermédio de temporalidades humanas e não-humanas” (GUATTARI, 

2001, p. 20) as quais se estendem ou se desdobram em devires. Desse modo, parte-se de 
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um reconhecimento do humano como animal (“É muito apoderado pelo chão esse 

Bernardo. Seu instinto seu faro animal vão na frente. No centro do escuro se espraiam” 

[BARROS, 2010, p. 211]) e, para além, de outros seres vivos e de coisas como 

indivíduos, pessoas: “Lesma, s,f [...] Indivíduo que experimenta a lascívia do ínfimo” 

(BARROS, 2010, p. 182); “Cisco, s.m./ Pessoa esbarrada em raiz de parede” 

(BARROS, 2010, p. 181 – grifos nossos).  

Gabriel Giorgi (2014) levantará a discussão sobre a “vida animal” como uma 

zona de interrogação ética e politização, pois dela emergem conflitos decorrentes da 

distância entre natureza e ontologia (e das distinções natural/cultural, 

selvagem/civilizado, biológico/tecnológico, irracional/racional, vivente/falante, 

orgânico/mecânico, desejo/instinto e individual/coletivo, entre outros) e da nova 

proposta de aproximação entre ambas (natureza e ontologia), porque conjuga “modos de 

fazer visíveis corpos e relações entre os corpos” (GIORGI, 2014, p. 15). Observamos 

este fenômeno justamente onde 

se interrogue o corpo, os desejos, as doenças, as paixões e seus afetos, ali 

onde o corpo se volta como um protagonista e um motor das investigações 

estéticas ao mesmo tempo em que o horizonte das apostas políticas 

despontará uma animalidade que já não poderá ser separada com precisão da 

vida humana. (GIORGI, 2014, p. 11–2) [tradução nossa] 

 

Na poesia de Barros, como já vimos no Capítulo 1, encontramos a 

“interrogação do corpo” no espaço da fabulação e do devir. De acordo com Giorgi 

(2014, p. 17), trata-se de um espaço livre de ordens estabelecidas, o que permite a 

revogação de classificações e a construção de novos modos de contiguidade. 

Ao se pensar no animal, obrigamo-nos a refletir sobre o que é o humano 

culturalmente. Na esfera da discussão natureza x cultura, defrontamo-nos, por exemplo, 

com a biopolítica
57

 e sua distinção inerente (bios/zoé = pessoa/não pessoa)
58

 que 

trabalha sob premissa fundamental: corpo e subjetividade nunca se superpõem. Isto será 

definitivo para distinguir, no contexto social, as decisões entre “as vidas a proteger e a 

as vidas a desamparar” (GIORGI, 2014, p. 25). Daí advém a tradicional hierarquia entre 
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 Gabriel Giorgi descreve a biopolítica como uma política “dos corpos mais que uma política das 

culturas” (GIORGI, 2014, p. 56). À biopolítica se reserva o pensar a vida além da singularidade e da 

subjetividade até um plano em que se considere o coletivo e o impessoal. 

 
58 

Giorgi resgata esta dicotomia de Giorgio Agamben: bios, como formas de vida política ou politizada 

reconhecíveis, e zoé, como formas de vida de um puro corpo vegetal/animal, uma vida natural, regida 

pelas normas da natureza e dos instintos puramente animais, livre da cultura, da vontade e da liberdade 

humana. 
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homem e o animal. Mas a cultura, por problematizar essa distinção, tende a mobilizá-la, 

conferindo a ela uma existência flutuante. A partir daí, segundo Giorgi (2014, p. 28/34), 

considerar a distinção biopolítica, em vez da distinção ontológica entre humano/animal, 

é assumir a “reordenação mais ampla” do devir, isto é, a possibilidade da passagem, da 

continuidade entre os seres por meio de agenciamentos e alianças de afeto:  

O animal perde a nitidez da sua forma; perde seu contorno; 

fundamentalmente o animal deixa de ser instância de uma “figura” disponível 

retoricamente, de um tropo (tal fosse sua “função” cultural ou estética 

fundamental) para se voltar ao corpo não figurativo, e não figurável, uma 

borda que nunca termina de se formar: o animal remete menos a uma forma, 

um corpo formado, que uma interrogação insistente sobre a forma como tal, 

sobre a figurabilidade dos corpos. (GIORGI, 2014, p. 34) 

 

Assim, essa “vida animal” como devir se conjuga sempre numa relação entre 

forças materiais e imateriais, orgânicas e inorgânicas, que transbordam do corpo, que 

não pode limitá-lo, evidenciando sobremaneira a “impossibilidade de determinar o bios 

na figura de um eu”, já que, deposta a ontologia, pensa-se na vida “em termos de 

corpos, materialidades biológica, [...] intensidades vivas, pondo em cena a relação entre 

um “vivente e a escrita” (GIORGI, 2014, p. 38). 

Nessa mesma perspectiva, a poesia de Barros trabalha o enlace entre a 

literatura, a vida sob signo de animal (o afeto, o impulso animal que habitam os corpos) 

e a incomensurabilidade abismal entre eles, explorando o que “testa os limites do 

humano e desfaz o rosto da pessoa” (GIORGI, 2014, p. 39). Podemos ver essa relação 

na poesia de Barros em “Os bolsos de seu casaco andavam estufados de jias./ Ele 

esfregava no rosto as suas barriguinhas frias./ Geleia de sapos!” (BARROS, 2010, p. 

20). O rosto, como representação de um corpo, comunga com outros corpos por meio da 

abertura do devir (“Aberto era seu rosto como um terreno” [BARROS, 2010, p. 159]), 

como se o que de humano houvesse nesse corpo fosse mesmo algo que pudesse 

superabundar (“Você ia pegar agora/ o que fugiu de meu rosto agora?” [BARROS, 

2010, p. 100]).  

De acordo com Giorgi, abre-se uma via de “indiscernibilidade entre bios e zoé 

– um ponto em que [...] já não se pode traçar a distinção. [...] um bios que já não se 

coincide com o eu, mas tampouco com os nomes e as formas do humano [...] −, as 

linhas de criação do que chamamos ‘imaginação biopolítica’” (GIORGI, 2014, p. 39).  

 Na poesia de Barros, há uma comunidade entre o humano e o animal de maneira 

que os limites entre eles sejam indiscerníveis. Bernardo, por exemplo, aparece como 

culminância maior dessa interação entre homem e animal. Ele tem “o grande luxo [de] 
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ser ninguém. Por fora é um galalau. Por dentro não arredou de criança. É ser que não 

conhece ter. Tanto que inveja não se acopla nele” (BARROS, 2010, p. 215). Tem 

domínio da escrita e da fala do “Dialeto-Rã” (BARROS, 2010, p. 244), e tem a “fé 

quase assim de molusco” (BARROS, 2010, p. 279), “armou sua barraca na beira/ de um 

sapo./ Ele era beato de sapo./ Natureza retrata ele./ Bernardo é criador./ [...]. Lagarto 

encostava nele para dormir” (BARROS, 2010, p. 460). 

Além disso, encontramos na escrita de Barros (como já observado na relação 

imagem x palavra – Capítulo 1) indicação da comunicação intensa entre espécies; é o 

caso do cruzamento com as onomatopeias animais, o qual tensiona o solo da linguagem 

até uma materialidade limite (como observamos em “XXIV” de “Caderno de 

Apontamentos” de CCA) por se tentar alcançar “a língua tomando espécie” (BARROS, 

2010, p. 244), “incorporante” (BARROS, 2010, p. 318), a “língua de folha e de escama, 

[...] voz quase inaudível” (BARROS, 2010, p. 211), uma voz do “bárbaro” (BARROS, 

2010, p. 411), aquele que, diante da ordem, comporta-se com a indisciplina típica de sua 

vida selvagem. Dessa maneira, pode-se também considerar o animal tanto como ponto 

distintivo em torno do qual se organiza uma resistência política e econômica, quanto 

como ponto comum de onde se possa criar uma nova comunidade (GIORGI, 2014, p. 

47–8). 

Gabriel Giorgi diz que o bárbaro (termo que retirou de Giorgio Agamben em 

“L’aperto”) é tanto “o animal com forma humana, [que] será a figura que demarcará a 

vez de uma topografia móvel entre o interior e o exterior da vida social, [e que] invade a 

ordem civil com uma animalidade anterior e exterior à vida civilizada”, quanto o 

próprio agenciamento da comunidade entre o homem e o animal, em que a distinção “se 

desfaz, perde definição e se volta para o irreconhecível, um corpo no umbral entre a 

história e a pré-história, o natural e o social” (GIORGI, 2014, p. 63). A natureza da 

poesia de Barros é bárbara, desde a sua posição indisciplinar e escorregadia para 

definições até a indistinção entre o orgânico e o inorgânico do agenciamento entre 

corpos que ocorre como em “uma química de brejo” (BARROS, 2010, p. 203). São 

corpos vivos e originais e a vida nestes corpos, a confundir ou desconstruir as fronteiras 

humana, animal e temporal, abre-se para o nível coletivo e impessoal, convocando as 

“pré-coisas, pré-vermes, (...) pré-musgos” (BARROS, 2010, p. 383) que os poetas, 

como os demais seres, podem ser. Pode-se encontrar aí “o animismo de antiga 

memória” (MAFFESOLI, 2010, p. 65), algo de pré-histórico: 
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30  

Minha professora me emprestou um livro do  

Todorov.  

Todorov escreveu que a linguagem poética  

pertence à pré-história. 

Pensei que a conversa que ouvira, um dia,  

das rãs com as pedras e das pedras com 

as águas.  

Havia de ser linguagem pré-histórica e até 

quase poética.  

Faltasse talvez apenas a harmonia das  

palavras. (BARROS, 2010, p. 463) 

 

*** 

 

 

 Para Bataille, entre organismos vivos, há uma relação de interdependência 

(apesar da independência inerente da distinção dos organismos), uma espécie de 

cooperação parece acontecer no estabelecimento de relações imanentes. Também não 

existe uma noção de superioridade entre animais, mas talvez a de domínio (no sentido 

de que um come o outro, por exemplo). A cadeia alimentar entre animais indica entre 

eles apenas uma diferença quantitativa (mais ou menos força de domínio). Assim, a 

relação subordinante (uma relação entre sujeito-objeto) aparece somente na relação do 

humano que pode, a rigor, reconhecer-se como sujeito e adotar o animal como objeto. 

Somente no aparecimento do instrumento (com a noção de utilidade) é que se introduz a 

distinção: “o instrumento está subordinado ao homem que o emprega, que pode 

modificá-lo à sua vontade, visando um determinado resultado” (BATAILLE, 1993, p. 

16). Dessa maneira, o consumo da carne animal pelo humano, por exemplo, mostra a 

objetificação do animal – retira-se dele a dignidade de semelhança ao homem: há o 

preparo, o cozimento, ações que desvinculam do ato de comê-lo qualquer selvageria dos 

costumes da mesa.
59

  

Mas a diferença qualitativa entre homem e animal (a presença de uma 

consciência distinta no humano)
60

 aponta tanto para a impossibilidade de transcendência 

animal quanto para a impossibilidade de se conhecer a animalidade porque “só 
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É claro que, nas culturas e filosofias vegetarianas, o consumo de carne pode ser aproximado a um “ato 

de selvageria”, mas isto não descaracteriza a objetificação do alimento. 

 
60 

Fazemos referência a algo que se distinga do instinto. No entanto, sabe-se de estudos interdisciplinares 

em biologia e psicologia que já consideram a formação de uma ‘consciência animal’. A respeito disso, ver 

estudos sobre a senciência, envolvendo pesquisadores como Philip Row, Stephen Hawkins, e a reunião de 

informações da Enciclopédia de Stanford sob o título de “Animal Consciousness” com autoria de Colin 

Allen.  

Disponível em: http://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=consciousness-animal 

 

http://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=consciousness-animal
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arbitrariamente podemos supor as coisas sem a consciência” (BATAILLE, 1993, p. 12). 

Ora, o animal destituído da consciência está imerso em um mundo imanente, impossível 

de ser alcançado por nós. A visão “como um animal” será, portanto, uma visão poética.  

Contudo, para Bataille, nem isso fará diminuir a sensação de familiaridade 

derivada da “profundidade de oculto” reconhecível no outro ser: “Algo de doce, de 

secreto e de doloroso prolonga nessas trevas animais a intimidade da luz que se mantém 

acesa em nós” (BATAILLE, 1993, p. 13). Há, então, um meio, uma via de acesso, um 

“fato comum” (DELEUZE, 2007b, p. 28) entre o animal e o homem. Para Deleuze 

(2007b), esse fato comum se encontra no próprio reconhecimento do homem na vianda: 

o reconhecimento na “carne viva” do corpo revelado sem sua estrutura óssea, sem 

formato, “a zona comum do homem e do bicho”: “somos vianda, somos carcaça
61

 em 

potência” (DELEUZE, 2007b, p. 30). Tal é esta “identidade profunda” que o homem 

reconhece nela seu devir animal: “o homem que sofre é um bicho, o bicho que sofre é 

um homem” (DELEUZE, 2007b, p. 32). Portanto, o que há de comunidade entre o 

homem e animal é a imagem de uma “zona de indiscernibilidade das formas”, algo que 

a intuição sensível eleva e transpassa o corpo orgânico até uma “alta espiritualidade do 

corpo”: o corpo sem órgãos (DELEUZE, 2007b, p. 53). 

A poesia de Barros quer chegar ao plano de “imanência primitiva” e com isso 

negar a condição distintiva entre homem e animal62: “Bom era ser bicho/ que rasteja nas 

pedras; ser raiz de vegetal ser água” (BARROS, 2010, p. 116). Este animal, assumido 

como um devir na poesia, contribui para a “desobjetificação” do mundo, pois os seres 

avizinhados em sua semelhança imanente se fundem “na mesma natureza intacta. Sem 

as químicas do civilizado” (BARROS, 2010, p. 209), isto é, sem a distinção estabelecida 

pela utilidade na introdução do instrumento. Segundo Bataille, antes da posição do 

                                                           
61

 A “pletora dos órgãos”, de Bataille (2013, p. 115). 

 
62

 Em condição de imanência e continuidade, os homens primitivos, ou os “primeiros homens”, 

relacionavam-se com um “Ser supremo” que, apesar de distinto em sua “dignidade dominante”, não se 

distinguia em natureza, estava diante da mesma condição imanente dos outros seres. O estabelecimento 

dessa vizinhança ocorre por meio de uma intimidade que permite o alinhamento essencial “em pé de 

igualdade”. Portanto, homens, animais, espíritos e o “Ser supremo” “tendem a formar um mundo 

homogêneo, um mundo mítico, no interior do qual, na maior parte do tempo, as diferenças hierárquicas 

são fracas” (BATAILLE, 1993, p. 19). A distinção entre o “Ser supremo” e o homem (e por sinal, a 

atribuição de Sagrado é humana) passa a ser somente uma diferença quantitativa de domínio. A partir 

disso, declara Bataille: “o homem é divino (sagrado), mas não o é soberanamente, já que é real”. Como 

veremos no Capítulo 3, para Barros, devido a um resgate do tempo mítico e da imanência,  é possível 

estabelecer uma vizinhança de natureza entre Deus e o Homem: ambos seres em condições qualitativas de 

semelhança (“natureza”), todavia, com graus de domínio distintos: “É por demais de grande a natureza de 

Deus. Eu queria fazer para mim uma naturezinha particular” (BARROS, 2010, p. 439). 
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instrumento fabricado, não há diferença possível no estado de imanência primitiva e os 

animais, imersos na imanência, estão mais aproximados do divino; recebem a qualidade 

de sagrado e são frequentemente reverenciados nas civilizações primitivas: “Nos limites 

da continuidade, tudo é espiritual, não há oposição entre espírito e corpo” (BATAILLE, 

1993, p. 20). É o instrumento que “muda ao mesmo tempo a natureza e o homem: 

submete a natureza ao homem que o fabrica e utiliza, mas liga o homem à natureza 

subjugada. A natureza torna-se a propriedade do homem, mas deixa de lhe ser 

imanente” (BATAILLE, 1993, p. 21).  

Querer voltar a um mundo inútil é de fato querer voltar a uma continuidade 

ínsita dos prolongamentos da superfície. Bataille diz que o “conhecimento exterior é 

talvez superficial, mas somente ele tem o poder de diminuir a distância entre o homem e 

os objetos que tal conhecimento determina” (BATAILLE, 1993, p. 16 – grifos nossos). 

Para Barros, está também na natureza a possibilidade de se encontrar um conhecimento 

da inutilidade: “As coisas da terra lhe davam gala. Se batesse um azul no horizonte seu 

olho entoasse. Todos lhe ensinavam para inútil” (BARROS, 2010, p. 303). 

Ademais, a imagem da vianda na poesia de Barros é mesmo a de um “corpo 

sem órgãos” (DELEUZE) entregue à passagem do tempo e às alterações da natureza: 

em “Um novo Jó” (poema da 2ª parte de CPP), notamos “um homem” “desfrutado entre 

bichos/ raízes, barro e água” que vê a natureza tomar conta de seu corpo, “criando 

azinhavre nos artelhos/ a carne enferrujada/ desfeita em flor de ave, vocábulos, ícones”. 

Essa imagem engendra, por meio da comunhão entre “bichos, raízes, barro, água”, a 

noção do ser transposto à condição de um outro natural, que restitui a sua continuidade 

(a carne agora está desfeita, corroída pela ação da natureza) e se põe ao lado dos seres 

imanentes a ele. O homem sujeito à Natureza, que faz dele seu objeto; é o que lemos 

em:  

Sou objeto de roseiras. Cuido dos súcubos e dos narcisos. E quando cessa o 

rumor das violetas desabro. Derrubo folhas de tarde. E de noite empedreço. 

Amo desse trabalho. Todos os seres daqui têm fundo eterno (BARROS, 

2010, p. 213). 

 

Contudo, a imagem do devir animal na poesia de Barros sugere o 

prolongamento de natureza não só na tentativa de uma correspondência entre corpos 

humano x animal, mas, em especial, na relação bios-zoé que extrapola as semelhanças 

corporais para alcançar a indiscernibilidade animal que é também indicada no “silêncio 

feroz”:  
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Parece que lesma só é uma divulgação de mim. Penso que dentro de minha 

casca não tem um bicho: Tem um silêncio feroz. Estico a timidez da minha 

lesma até gozar na pedra (BARROS, 2010, p. 320). 

 

 

2.2.2 Devir vegetal 

Essa abulia vegetal sapal pedral — não será de  

ele ter sido ontem árvore? (BARROS, 2010, p. 220) 

 

A poesia de Barros inscreve sua “natureza da linguagem” em um sistema rizomático
63

 

quando ela é distinta das raízes enterradas no solo estável da razão ou da transcendência 

(atributos que marcam um modelo ideal de sistema fixo cartesiano). Nascem dessa 

natureza raízes inventadas que se expandem pela superfície de contato entre o humano e 

o natural.
64

  

Assim, o devir vegetal na poesia de Barros se engendra, especialmente, em 

imagens que sugerem movimento, abrangência, como em: “Um roxo a vegetal encorpa 

em seu casaco — o/ mesmo roxo enfermo das violetas desmolhadas…” (BARROS, 

2010, p. 245, grifo nosso); ou dilatação: “como a luz que vegeta na roupa do pássaro” 

(BARROS, 2010, p. 177, grifo nosso). São raízes vegetais moventes (“Eu não sei bem o 

que houve/ no fim desse lugar/ pois andou nele a raiz/ de uma voz que crescia na relva 
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 Deleuze & Guattari, em “Mil platôs – volume 1”, conferem à natureza dois tipos de raízes: as 

rizomáticas e as arborescentes. A característica rizomática “das próprias raízes [...] pivotantes com 

ramificação numerosa, lateral e circular, não dicotômica” (um “cosmo-radícula”), diferencia-se de uma 

“lógica binária” e transcendentalista da “árvore-raiz” (um “cosmo-raiz”). Para eles, o rizoma tem formas 

diversas “desde a sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos até suas concreções em bulbos 

e tubérculos” (DELEUZE & GUATTARI, 2014, p. 22). São constituídos pela movência das raízes e a 

indistinção entre elas. Esta é a imagem a qual Deleuze & Guattari vincularão sistemas de “agenciamentos 

coletivos” que não cessariam de estabelecer relações com cadeias semióticas diversas: “organizações de 

poder, ocorrências que remetem às artes, às ciências, às lutas sociais”. Um sistema como a língua que 

evolui por agenciamentos rizomáticos múltiplos e heterogêneos (DELEUZE & GUATTARI, 2014, p. 23), 

constantemente móvel, e que transborda das posições determinadas (pontos estáticos) para se inscrever 

como linhas (um elemento composto por mais de um ponto, por conter na sua essência a dinâmica 

relacional). Logo, o rizoma é imagem de uma ex-centralidade (um espaço sem centro) de onde se 

expandem, indistintamente e de diversos pontos, múltiplas relações “planas, uma vez que elas preenchem, 

ocupam todas as duas dimensões”, e por isso são assignificantes, assubjetivas, indefinidas e já “não 

podem ser justificadas por um modelo estrutural ou gerativo” (DELEUZE & GUATTARI, 2014, p. 28–

9).  
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 É interessante apontar para a inusitada pesquisa de Nery Nice Biancalana Reiner intitulada “A 

poética de Manoel de Barros e a relação Homem – vegetal” (tese, USP, 2006) e que trata da presença de 

elementos vegetais nos escritos de Manoel de Barros, detectando as influências dos vegetais na criação 

poética. A autora usa do método de recorte de seus “poemas filomórficos”, comparando o uso desses 

vegetais na poética de escritores da língua portuguesa (Fernando Pessoa, Murilo Mendes, Herberto 

Helder) e em textos visuais (Van Gogh, René Magritte e Frida Kahlo), identificando uma temática 

simbológica (a árvore como cosmos, a árvore como homem, e a nostalgia do paraíso) para relacionar com 

os estudos de mitologia de Mircea Eliade.  
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dos peixes” [BARROS, 2010, p. 113, grifo nosso]) as quais atingem um espalhamento 

que tende para o eixo horizontal. Vemos que mesmo os movimentos que indicam 

verticalidade se horizontalizam para atingir a expansividade desejada: “Certas flores do 

chão subiam de suas bases/ Procurando deitar raízes no seu corpo entregue ao tempo” 

(BARROS, 2010, p. 41, grifo nosso); ou em: “A inércia me devora, enraíza-se em meu 

corpo, como líquenes na pedra — se fico deitado raiz entrando em orvalhos” 

(BARROS, 2010, p. 89, grifo nosso).  

Mesmo a imagem da árvore, que para Deleuze contrapõe-se ao rizoma, 

indicando uma verticalidade distintiva e hierárquica, na poesia de Barros recebe 

potência de superfície (“A ÁRVORE (apoderada de estrelas) /— Até o chão se enraíza 

de seu corpo! Raízes de sabiá e musgo subindo pelas paredes” [BARROS, 2010, p. 136, 

grifo nosso]), e suas raízes recebem a expansividade dos rizoides (“Ele tem pertinências 

para árvore./ O pé vai se alargando, via de calangos, até ser/ raizame. Esse ente fala 

com águas [BARROS, 2010, p. 246, grifo nosso]) e da horizontalidade (“há nas árvores 

avulsas uma assimilação maior/ de horizontes” [BARROS, 2010, p. 259]). A própria 

imagem da paisagem do Pantanal é de transbordamento e expansão, não se detém a 

limites: 

MUNDO RENOVADO 

No Pantanal ninguém pode passar régua. Sobremuito quando chove. A régua 

é existidura de limite. E o Pantanal não tem limites. Nos pátios amanhecidos 

de chuva, sobre excrementos meio derretidos, a surpresa dos cogumelos! Na 

beira dos ranchos, nos canteiros da horta, no meio das árvores do pomar, seus 

branquíssimos corpos sem raízes se multiplicam. [...] (BARROS, 2010, p. 

206). 

 

Mas há que se constar que as imagens vegetais em Barros não são 

exclusivamente rizomáticas. Também remetem a uma verticalidade quando se 

relacionam com a noção de genealogia (“Minha raiz me pede demais” [BARROS, 

2010, p. 162]) em articulações com a memória e a origem, como em: “Vi o homem 

andando para semente/ E a semente no escuro remando para raiz” (BARROS, 2010, p. 

57); ou em: “As árvores me começam” (BARROS, 2010, p. 336) e “Eu queria pegar na 

semente da palavra” (BARROS, 2010, p. 463).  

Desse modo, observamos o que Deleuze & Guattari (2014) também notaram: 

os sistemas arborescentes/rizomáticos migram, não formam dualismos. Podemos 

encontrar nós de arborescência nos rizomas tanto quanto empuxos rizomáticos nas 

raízes arborescentes (DELEUZE & GUATTARI, 2014, p. 42).  Ainda assim, cabe 
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localizar a natureza vegetal (inclusive a árvore) da poesia de Barros no sistema 

rizomático com que “indivíduos” (cisco, pedras, lesma, cágado, etc. conforme podemos 

ver nos poemas de BARROS, 2010,p. 181–3) interagem em uma constante “transdução 

de estados intensivos” (DELEUZE & GUATTARI, 2014, p. 37), o que culmina tanto na 

reversão da ontologia (“Ali me anonimei de árvore” [BARROS, 2010, p. 323]; “Com 

cem anos de escombros um sapo vira árvore e cresce por cima das pedras até dar leite” 

[BARROS, 2010, p. 257]) quanto na liberdade iminente das conexões entre espécies: 

 

AGROVAL 

[...] Penso nos embriões dos atos. Uma boca disforme de rapa-canoa que 

começa a querer se grudar nas coisas. Rudimentos rombudos de um olho de 

árvore. Os indícios de ínfimas sociedades. Os liames primordiais entre 

paredes e lesmas. Também os germes das primeiras ideias de uma 

convivência entre lagartos e pedras (BARROS, 2010, p. 203). 

 

No poema “IX” (de “Uma didática da invenção” – 1ª. parte de LI) observamos 

o processo do devir-árvore na poesia de Barros: é preciso partir de uma comunidade 

com a imanência natural, partir de um ser aproximado, e se deixar expor às 

transformações da expansão rizomórfica até que o “mato” nasça do próprio corpo, (até o 

mato alterar sua voz?): 

 

IX  

Para entrar em estado de árvore é preciso partir de 

um torpor animal de lagarto às três horas da tarde, no  

mês de agosto.  

Em dois anos a inércia e o mato vão crescer em  

nossa boca.  

Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato 

sair na voz.  

Hoje eu desenho o cheiro das árvores. (BARROS, 2010, p. 301) 

 

O sujeito lírico prolongado enquanto árvore alcança a habilidade de desenhar o 

que não se vê (“o cheiro das árvores”), já que “Para enxergar as coisas sem feitio [...] É 

preciso entrar em estado de árvore. É preciso entrar em estado de palavra. Só quem está 

em estado de palavra pode enxergar as coisas sem feitio” (BARROS, 2010, p. 312). É a 

palavra poética que permite o devir, porque é ela que comporta o movimento, a 

transformação mágica das coisas e a criação do novo: a desocupação de uma palavra 

acostumada (árvore, por exemplo) dá lugar para a incorporação da imagem inusitada 

(uma “decomposição lírica”) a ponto de sê-la. 

Logo, “ser árvore” na poesia de Manoel de Barros corresponde a compartilhar 

da imanência da natureza, estar “em estado” de superfície em que se realiza uma troca 
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corpórea (“Poesia não é para compreender mas para incorporar/ Entender é parede: 

procure ser uma árvore.” [BARROS, 2010, p. 178]) sem que haja impedimentos de 

hierarquias entre espécies (“O homem se arrasta/ de árvore /escorre de caracol/ nos 

vergéis/ do poema” [BARROS,2010, p. 133]); “Ponho por caso um tonto./ Um que a 

natureza progredisse/ para árvore” [BARROS, 2010, p. 462]), de maneira que sua 

natureza se forme como um platô (“uma região contínua de intensidades”) em que a 

aliança recíproca entre os seres possa instaurar uma lógica conjuntiva (“lógica do E”). 

De tal modo, “ser árvore” é a declaração de uma sabedoria vegetal (“Preciso de obter 

sabedoria vegetal./ (Sabedoria vegetal é receber com naturalidade uma rã/ no talo” 

[BARROS, 2010, p. 340]), ou, nas palavras de Deleuze & Guattari, a declaração de uma 

“sabedoria das plantas”:   

 

Sabedoria das plantas: inclusive quando elas são de raízes, há sempre um fora 

onde elas fazem rizoma com algo – com o vento, com um animal, com o 

homem. [...] Seguir sempre o rizoma por ruptura, alongar, prolongar, revezar 

a linha de fuga, fazê-la variar, até produzir a linha mais abstrata e a mais 

tortuosa, com n dimensões, com direções rompidas. (DELEUZE & 

GUATTARI, 2014, p. 28) 

 

 

 

2.3 ÓPTICA ECOLÓGICA E PAISAGEM 

 

ENSEADA DE BOTAFOGO 

  O corpo quase que morava ali, equilibrado nas curvas da  

enseada  

 Ao lado dos carros vermelhos que transportavam os donos  

da vida para seus escritórios  

 Ao lado dos emigrantes subjugados ao infinito  

 E crianças reclinadas sobre as ondas azuis. 

 Tantas vezes o corpo sobre as curvas, tantas  

 Que ficou como certas casinhas tortas, que jamais podem  

ser evocadas fora da paisagem  

                                                              (BARROS, 2010, p. 43–4) 

 

Longe de se caracterizar como uma poesia realista, ekphrástica, preocupada com a 

descrição objetiva do fora, a relação com o ambiente se dá na obra de Barros pelo 

prisma de um pensamento-paisagem. Conforme aponta Michel Collot (2013, p. 17), a 

paisagem é um espaço percebido: é a extensão do olhar de um observador, partindo da 

inter-relação entre três elementos (um local, um olhar, uma imagem), de forma que a 

paisagem seja o encontro do mundo com um ponto de vista (a percepção sensível do 
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sujeito).
65

 A paisagem é instável, desloca-se na medida em que o ponto de vista também 

seleciona e migra. Deste modo, a paisagem seria, por exemplo, o resultado de uma 

intersecção da verticalidade do homem (em relação à posição de sua silhueta) com a 

linha do horizonte, numa troca recíproca entre observador e seu ambiente visual; por 

isso, uma ótica ecológica. Assim, a paisagem será “testemunha da ancoragem perceptiva 

subjetiva do mundo” (COLLOT, 2013, p. 25) e a experiência da interação permanente, 

intensiva e metamórfica entre o dentro e o fora = o eu e o outro. 

No pensamento-paisagem também se convoca a interação entre essas zonas 

antes distintas pelo dualismo cartesiano: pensamento-matéria, corpo-espírito, sujeito-

objeto, natureza-cultura. No entanto, Collot comenta, a partir de uma reflexão sobre o 

animal, que somente o homem “mantém a distância necessária a uma visão do conjunto 

e à abertura de um mundo comum, que ultrapassa os limites do território” (COLLOT, 

2013, p. 19). Ora, a poesia de Manoel de Barros irá justamente desconstruir esse ponto: 

o animal (assim como as coisas, as plantas) promove a abertura para a comunhão dos 

territórios. Por meio da perspectiva de um animal (“olhar de pássaro” [BARROS, 2010, 

p. 425]) ou de um vegetal (“olhar de árvore” [BARROS, 2010, p. 450]) muda-se a 

paisagem. Vemos claramente no poema “1” de “Canção do ver” (1ª parte de PR) que a 

perspectiva do animal faz com que a paisagem seja aberta para a imanência, sem 

distinção entre os seres, uma ótica ecológica e não hierarquizante: 

[...] 

O menino pegou um olhar de pássaro —  

Contraiu visão fontana.  

Por forma que ele enxergava as coisas  

por igual  

como os pássaros enxergam. [...] (BARROS, 2010, p. 425) 

  

Essa experiência de paisagem não será apenas visual, implicará também a 

presença de um invisível que será preenchido pelos outros sentidos, pois será expressão 

de uma Stimmung, “que une em uma só coloração ou tonalidade afetiva a atmosfera da 

paisagem, o estado de alma do sujeito e a ressonância do poema” (COLLOT, 2013, p. 

52). Em poesia, os recursos para essa ambiência emergem de sua própria materialidade 

(a musicalidade, as ressonâncias afetivas) para atingir esta “segunda visão”
66

 

(COLLOT, 2013, p. 53) que percorre o espaço imaginativo. No poema “XLIX”, por 

exemplo, Manoel de Barros se vale de uma estratégia tipográfica para simular uma 
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 Este pensamento se encontra também com o pensamento de Bergson. 
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 Para Barros, corresponderia à transvisão: “a imaginação transvê.” 
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materialidade da paisagem: a visão dos morros que, à distância, “imitam” o voo plano e 

sincronizado das andorinhas. Além disso, o espaço reticente dos pontos alinhados 

sugerem o silêncio, a pausa estendida de um momento de contemplação: 

 

XLIX.  

……………………….   

                ……………………….  

Os morros se andorinham longemente…  

Eu me horizonto. Eu sou o horizonte dessas garças. (BARROS, 2010, p. 286) 

 

Como já notado, Barros aplaina o território do transcendente para a superfície 

do imanente e nesse movimento irmana os seres do poema (Sujeito-Natureza-

Linguagem), criando uma paisagem lisa, permitindo que o ‘eu’ espectador se 

arraste/escorregue/abandone seu Ser para comungar da horizontalidade da imagem até 

que também se transforme nela mesma. Sobre isso, Michel Collot aponta: “a paisagem 

não deixa de estar situada num espaço e num devir coletivos” (COLLOT, 2013, p. 53). 

Nesse devir–horizonte, Barros pratica a possibilidade poética da transgressão do eixo 

que representará a anarquia entre o homem e outros seres e coisas: 

 

Ao mesmo tempo em que a paisagem é percebida e construída pelas interações 

do olhar/do corpo do sujeito-lírico, somos nós, leitores, convidados também a participar 
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da paisagem com os nossos corpos, a percorrer os espaços que se engendram e a 

entortarmo-nos nas “curvas da enseada”, para o “lado dos carros” e “dos emigrantes”, a 

reclinarmos sobre as ondas como as crianças, conforme observamos na leitura de 

“Enseada de Botafogo” (poema epígrafe deste item). Manoel de Barros entorta o eixo 

vertical ao chão para ver e fazer ver que “Dentro de sua paisagem — entre ele e a pedra 

— crescia um caramujo” (BARROS, 2010, p. 116), que “Insetos compostos de 

paisagem se esfarinham na luz” (BARROS, 2010, p. 200), ou ainda somente 

contemplar: “aquele morro bem que entorta a bunda da paisagem” (BARROS, 2010, p. 

390). 

 

 

2.4 CONHECIMENTO NATURAL 

 

II  

Nosso conhecimento não era de estudar em livros.  

Era de pegar de apalpar de ouvir e de outros sentidos.  

Seria um saber primordial?  

[...] (BARROS, 2010, p. 450)  

 

A perspectiva não hierarquizante entre seres e coisas da poética de Manoel de Barros 

leva em consideração um conceito de conhecimento que se revela à parte da ciência e se 

aproxima de um conhecimento natural. Trata-se de uma sabedoria primordial, alcançada 

por uma atitude humana de experimentação do mundo. Em seus poemas, destacam-se 

desde os “Conhecimentos [que] vinham por infusão pelo faro dos bugres pelos 

mascates” (BARROS, 2010, p. 210) até o “pequeno mundo de conhecimentos” do 

pantaneiro (“Certo é que o pantaneiro vence o seu estar isolado, e o seu pequeno mundo 

de conhecimentos, e o seu pouco vocabulário — recorrendo às imagens e brincadeiras” 

[BARROS, 2010, p. 209]).  

Mesmo as 36 recolhas do “Caderno de aprendiz” (BARROS, 2010, p. 457) são 

reflexos da experiência de vida com a natureza, com a potência inventiva da palavra ou 

com o autoconhecimento. Esse “modo de conhecer” passa pela aprendizagem solitária 

(“Seis ou treze coisas que eu aprendi sozinho” [BARROS, 2010, p. 257]), mediada pela 

natureza (“O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias/ para a gente bem 

entender a voz das águas e dos caracóis” [BARROS, 2010, p. 450]; “A gente aprendia 

coisas de sexo vendo os cachorros emendados” [BARROS, 2010, p. 362]; “Fui criado 

no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão” [BARROS, 2010, p. 361]) ou com o 
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apoio de personagens como Rômulo Quiroga (“Aprendi com Rômulo Quiroga (um 

pintor boliviano): A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de 

um artista vem das suas derrotas” [BARROS, 2010, p. 349]), e os exercícios de 

“urubuzeiro” praticados junto a Aristeu: 

[...] Exerci alguns anos ao lado de Aristeu a 

profissão de urubuzeiro (o trabalho era  

espantar os urubus dos tendais de uma 

charqueada).  

Com esses exercícios os nossos  

desconhecimentos aumentaram bem. 

As coisas sem nome apareciam melhor.  

Vimos até que os cantos podem ser ouvidos em forma  

de asas. (BARROS, 2010, p. 287−8) 
 

É possível fazer relação entre o conhecimento natural de Barros e as “vias de 

acesso primordial” (MARITAIN, 1962, p. 17) do conhecimento de Deus, expostas por 

Jacques Maritain em seu livro Caminhos para Deus (1962).
67

 Este filósofo humanista 

elenca quatro pontos do pensamento pré-filosófico sobre o que seria a relação do 

homem com o sagrado.  O filósofo parte da afirmação de São Paulo em Romanos I, 19-

20: 

o que se pode conhecer de Deus, é conhecido entre eles; porque Deus lho 

manifestou. Porque as suas perfeições invisíveis, – seu eteno poder e sua 

divindade, desde a criação do mundo, se tornaram acessíveis à inteligência, 

por meio das criaturas (MARITAIN, 1962, p. 17). 

 

Assim, as vias do “conhecimento natural da existência de Deus” teriam como 

intermédio “as coisas criadas”. Trata-se de um conhecimento veiculado por um 

raciocínio que tem a feição de uma apreensão intuitiva do lampejo da existência, e que 

se afirma em detrimento de um raciocínio lógico e do pensamento filosófico, científico 

e analítico. Logo, um conhecimento “duplamente natural”: porque pertence à ordem 

natural e porque é pré-filosófico, isto é, “próprio às apercepções primeiras da 

inteligência, antes que ocorra qualquer elaboração filosófica ou cientificamente 
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 Cabe assinalar a relevância deste filósofo para o presente estudo: poderíamos ter buscado as visões de 

outros autores como Aristóteles (nos seus Livros da Metafísica), Gregório Magno, John Duns Escoto, 

Thomas Flint, Luis de Molina, William Paley, dentre outros filósofos e teólogos da Teologia Natural, que 

partem da experiência natural (e não sobrenatural) na tentativa de se confirmar Deus. Ou as referências 

orientais que certamente contribuiriam para se pensar na relação homem-natureza-sagrado na poética de 

Barros, como os Vedas e Upanishads hindus. Mas é Manoel de Barros quem destaca o filósofo (que segue 

a linha católica dos Tomistas) como uma de suas inspirações na construção de sua prática religiosa, já que 

Maritain também considera “a situação do homem na sociedade, [e] não só [no âmbito] espiritual” (ver 

“Anexo – Capítulo 2” para transcrição da fala completa). Também é importante assinalar a relevância de 

Bergson na história da construção do pensamento de Maritain. De fato, é com o encontro da filosofia de 

Bergson que Maritain inicia seus estudos pela senda da metafísica, principalmente na consideração de um 

método intuitivo para se conhecer o Absoluto. No entanto, após conversão para o Tomismo, Maritain se 

afasta do bergsonismo, inclusive escrevendo um ensaio crítico de ataque a esse pensamento. 
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racionalizada” (MARITAIN, 1962, p. 18). Eis o primeiro passo na via de acesso para 

um conhecimento natural: a aproximação primordial e a laboração de um conhecimento 

“virtualmente metafísico”. 

O segundo passo seria o do despertar para a “realidade da existência” (de si e, 

principalmente, das coisas) para que emergisse a “intuição natural do ser” que se realiza 

na atuação das estruturas inteligíveis da realidade, expandindo-se na atividade e 

intercomunicação de todos os seres. Assim, por meio dessa intuição, torna-se possível a 

compreensão repentina e inexorável da existência do eu, que é distinta da existência do 

outro, e, ao mesmo tempo, da vulnerabilidade dessas duas existências diante “do nada e 

da morte”, e a implicação dessas concepções para o entendimento de uma “existência 

absoluta e irrecusável, completamente livre do nada e da morte” (MARITAIN, 1962, p. 

20). Essa intuição evoluiria até uma segunda fase de raciocínio que culmina na 

consciência da sujeição à morte e na interdependência “de toda a natureza, de todo o 

universal”, envolvida numa relação de troca recíproca. No entanto, com a compreensão 

do seu próprio Ser (o “ser-com-o-nada” − aquele ser dependente que existe com todo o 

universo) e pela concepção de que o universo não é uma criação espontânea, configura-

se a entidade  do “Ser-sem-o-nada” (um outro Todo independente do universo e que se 

basta a si mesmo). Este, para Maritain, “a própria face de Deus” (MARITAIN, 1962, p. 

20).  

O terceiro passo não se trata de um novo caminho de aproximação de Deus, 

mas do reconhecimento de um novo procedimento de consciência do espírito moderno: 

a recuperação da “ simplicidade e [d]o poder libertador do caráter natural” e intuitivo 

das civilizações primitivas, método inspirado nas imagens de continuidade entre o 

conhecimento físico e o conhecimento do Absoluto. Nessa perspectiva, Deus seria 

“fruto natural da intuição”; não resultado de um raciocínio intelectual, mas de uma 

vitalidade primordial esclarecedora, um raciocínio natural que “obriga a ver” 

(MARITAIN, 1962, p. 20–1). Já no quarto passo, Maritain qualifica o conhecimento 

natural como um conhecimento inocente, livre da dialética e cheio de uma certeza não 

científica porque se impõe “num estado lógico imperfeito” e, por isso, encontra-se numa 

“ditosa ignorância” (MARITAIN, 1962, p. 21). 

Percebemos, então, vastas confluências da poesia de Barros com o 

“conhecimento natural” pré-filosófico apresentado por Maritain. Não queremos, 

contudo, dizer que a poesia de Barros é uma dessas vias de busca a Deus, de um ponto 
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de vista religioso e cristão, mas sugerir que por ela passa uma experiência sagrada com 

o mundo imanente.  

Percepções primeiras, que se equivalem a impulsos de um conhecimento inato 

e instintivo, também operam nas imagens poéticas de Barros para tangenciar essa 

experiência da natureza:  

[...] Apresentei-lhe a palavra gravanha.  

Por instinto linguístico achou que gravanha seria  

um lugar entrançado de espinhos e bem 

emprenhado de filhotes de gravatá por baixo. 

E era. 

O que resta de grandezas para nós são os  

desconheceres. [...] (BARROS, 2010, p. 363) 

 

Trata-se, portanto, de um instinto primitivo (“Sou capaz de entender as abelhas 

do que alemão./ Eu domino os instintos primitivos [BARROS, 2010, p. 381]), não 

científico (“não tinha nenhuma ciência brivante” [BARROS, 2010, p. 319]) e que opera 

pela língua (“Não é por fazimentos cerebrais que se/ chega ao milagre estético senão 

que por/ instinto linguístico” [BARROS, 2010, p. 374]), isto é, conhecimento intuitivo 

das “percepções primárias”: “Mas bem ficamos sabendo que é também das percepções 

primárias que nascem arpejos e canções e gorjeios” (BARROS, 2010, p. 450). 

A poesia de Barros testemunha do despertar para a realidade da existência 

natural das coisas. A atenção do poeta participa da troca interdependente com o 

ambiente e os outros seres, bem como da beleza das coisas inexistentes (“as coisas que 

não existem são mais bonitas” [BARROS, 2010, p. 316]) e do conhecimento que se 

pode tirar delas (“Sabedoria se tira das coisas que não existem./ A tarde verde no olho 

das garças não existia/ mas era fonte do ser” [BARROS, 2010, p. 363]). Além disso, 

essa poesia pondera sobre as existências de si, de maneira que elas correspondam 

também à aproximação com a natureza (“Essas formigas pensavam em seu olho./ É 

homem percorrido de existências./ Estão favoráveis a ele os camaleões” [BARROS, 

2010, p. 240]), ou mesmo sobre a consciência da sua existência vulnerável e incompleta 

(“Pode um homem enriquecer a natureza com a sua/ incompletude?” [BARROS, 2010, 

p. 322]). 

As imagens que erigem a poesia de Barros fluem em uma espécie de 

observação que constata o paradoxo entre a simplicidade das coisas e os mistérios que 

se infligem nelas:  
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3 

[...] As coisas eram simples. 

Nem gaivotas no mar imperturbável,  

Mas havia uma pergunta que me desafiava  

E os mistérios se encontravam como dois números e se 

completavam  

Em meu rosto… Nada posso fazer, pensei. 

E fui apanhando objetos largados na tarde 

Com as ruínas do outono em que vicejo” (BARROS, 2010, p. 50–1).  

  

Além dos prolongamentos do corpo dos seres (como já visto neste Capítulo nos 

itens anteriores) em interação, há uma continuidade potencial na poesia, que sugere a 

superação dos corpos descontínuos e a abertura para um conhecimento imanente, 

primitivo e místico do mundo: “Há vestígios de nossos cantos nas conchas destes/ 

banhados./ Os homens deste lugar são uma continuação das/ águas” (BARROS, 2010, 

p. 199, grifo nosso); “Pessoas viravam árvore./ Pedras viravam rouxinóis./ [...]. As 

palavras continuam com os seus deslimites” (BARROS, 2010, p. 373, grifo nosso).  

Igualmente, a riqueza de certezas inocentes, base do conhecimento natural de 

que fala Maritain, pode ser observada na poesia de Barros na própria constatação das 

“imperfeições” (“Para ter mais certezas tenho que me saber de/ imperfeições” 

[BARROS, 2010, p. 346]), e pela presença de signos do saber inocente (a criança, o 

primitivo, o selvagem e a própria natureza: sendo ela animal, vegetal, mineral ou 

coisal): 

[...] 

A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas 

pela inocência. 

O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias 

para a gente bem entender a voz das águas e 

dos caracóis. 

A gente gostava das palavras quando elas perturbavam 

o sentido normal das ideias.  

Porque a gente também sabia que só os absurdos 

enriquecem a poesia” (BARROS, 2010, p. 450). 

 

Assim, é admissível dizer que uma espécie de “conhecimento natural” percorre 

toda a poesia de Barros, privilegiando a busca de um retorno da intuição primitiva e as 

repercussões poéticas disso no modo de ver/experimentar/interagir com o mundo.
68

 E, 

se não há interesse neste estudo de se aproximar esse conhecimento à formação 

sacerdotal, podemos, ao menos, inferir de seus poemas um aspecto de louvação do 

vínculo com a Natureza:                   
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 Veremos no decorrer da pesquisa mais exemplos. 
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[...] 

Porque sou de bugre.  

Porque sou de brejo.  

Acho agora que estas águas que bem conhecem a  

inocência de seus pássaros e de suas árvores.  

Que elas pertencem também de nossas origens.  

Louvo portanto esta fonte de todos os seres e de todas  

as plantas.  

Vez que todos somos devedores destas águas.  

Louvo ainda as vozes dos habitantes deste lugar que 

trazem para nós, na umidez de suas palavras, a boa  

inocência de nossas origens. (BARROS, 2010, p. 456) 

  

 

 

2.4.1 Vínculo 

5  

Na língua dos pássaros uma expressão tinge  

a seguinte.  

Se é vermelha tinge a outra de vermelho. 

Se é alva tinge a outra dos lírios da manhã.  

É língua muito transitiva a dos pássaros.  

Não carece de conjunções nem de abotoaduras.  

Se comunica por encantamentos.  

E por não ser contaminada de contradições  

A linguagem dos pássaros  

Só produz gorjeios. (BARROS, 2010, p. 371) 

 

O caráter metamórfico incessante do vínculo nos chama atenção para o caráter mutante 

da vida na natureza, e o aspecto sensível do vínculo (“o vínculo segue a sensibilidade de 

uma coisa” [BRUNO, 2012, p. 40]) nos adverte para a matéria indefinível do afeto e do 

encantamento, este, segundo Giordano Bruno
69

 (e em concordância com Manoel de 

Barros), o vínculo que ata o homem à arte.  

Assim, ao vínculo está também relacionado à noção de magia que, segundo o 

filósofo e poeta napolitano, é a capacidade de dominar as forças físicas e fantásticas. 

Essa capacidade passará obrigatoriamente pela percepção do mago, que se concentrará 

                                                           
69

  É possível fazer uma conexão entre Giordano Bruno e Jacques Maritain por meio de São Tomás de 

Aquino. Maritain, filósofo de orientação católica atrelada aos preceitos Tomistas remete a Bruno que se 

vinculou à Ordem Dominicana e, em sua formação teológica, pesquisou sobre a filosofia do Tomismo e a 

vida de Tomás de Aquino (pertencente à mesma ordem). Além disso, a ordem mendicante dominicana (de 

São Domingos de Gusmão) mantém estreita relação com as Ordens Mendicantes Franciscanas (Domingos 

de Gusmão e Francisco de Assis foram amigos), incorporando votos de pobreza e castidade. Jacques 

Maritain, no final de sua vida, pediu admissão na congregação dos Pequenos Irmãos de Jesus (inspirados 

pela ordem monástica dos Trapistas e pelos escritos de Charles de Foucauld), fazendo os mesmos votos 

de castidade e pobreza. Giordano Bruno também é reconhecido pelos seus escritos sobre a mnemotécnica 

e artes da memória, o que remete a outra ligação com Maritain e seus interesses no intuicionismo dos 

estudos bergsonianos acerca da evolução criadora e da memória. 
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fortemente na imaginação como acesso aos afetos existentes no mundo. O 

encantamento será, portanto, uma agudeza sensória dos afetos, porque não ignora a 

relação entre os corpos da natureza, das manifestações divinas ou dos corpos humanos. 

Tal magia será alcançada pelo contato entre corpos por meio de uma respiração cósmica 

– a consideração de que todas as coisas têm uma respiração interior. Logo, trata-se de 

uma magia natural, porque reconhece o corpus naturae, “que as árvores, as pedras, os 

animais e toda a máquina da Terra” compartilham. Como nós, “têm uma respiração 

interior. [...] Têm ossos, veias, carne”.
70

  

Não é proposta deste estudo alongar especulações do que poderia ser esse 

respiro interno, mas partir da crença na correspondência dos seres, que se dá por meio 

de um vínculo que os ata, para que possamos traçar uma linha fértil entre o pensamento 

de magia natural e o fazer poético de Manoel de Barros. 

No poema “Sobre Importâncias” do livro TGGI (2001), em que se continuará o 

desdobramento de suas observações sobre as grandezas encontradas no ínfimo, 

localizamos: “Eu, por certo, não saberei medir a importância das coisas: alguém sabe?” 

(BARROS, 2010, p. 408). Mas em MI-2 (2006) encontramos a potencial resposta: “Que 

a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza 

em nós” (BARROS, 2006, p. 27). Essa medida da importância das coisas – pelo 

encantamento – não desconhece o modo das coisas nos afetarem. Os afetos, que são 

como forças-flechas que atravessam nossos corpos (DELEUZE&GUATTARI, 1996, p. 

67), implicam na interação; e sob essa perspectiva, Giordano Bruno expõe que os 

vínculos são diversos em multiplicidade (vínculos de beleza, de alegria, de bondade) e 

em complexidade. Explica que o que ata por vínculo está no corpo, porém sem parte 

definida, e o vínculo da arte será, pois, um vínculo acidental, que se junta à natureza da 

espécie. Mas essa capacidade de se vincular, de despertar os sentidos para o afeto e a 

transmigração entre espécies, não é, para Bruno, advinda espontaneamente do corpo, 

mas sim por intermédio de uma força (uma “mão”) que age pelo corpo. 

Importante destacar também que, para Bruno, a arte, por ser imitação da 

natureza,
71

 tem o poder de multiplicar os vínculos da natureza e os variar. Os vínculos 

são determinados tanto pela variedade da força que ata quanto pela variedade de quem é 

                                                           
70

  Esta citação é fala do personagem Giordano Bruno (interpretado por Gian Maria Volonté) do filme 

“Giordano Bruno” de Giuliano Montaldo. Itália: Versátil Home Vídeo, 1973, DVD. 

 
71

  Vemos que, para Barros, a arte não será uma imitação da natureza, mas uma invenção da natureza: 

“Eu queria fazer para mim uma naturezinha particular.” (BARROS, 2010, p. 439) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gian_Maria_Volont%C3%A9
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atado, e não existe uma única coisa específica e absoluta a que podemos nos atar, ao 

mesmo tempo em que não podemos nos atar a todas as coisas. Esta é a condição de 

nossa sede humana por variados vínculos artísticos porquanto não há, para Bruno, arte 

que dê conta do Universal. A variedade diz respeito também a outras naturezas de 

coisas, como a conexão entre categorias (por exemplo, entre vínculos acidentais, onde 

estaria a arte, e essenciais, onde estaria a natureza). 

Para Giordano Bruno, o vínculo que o artista estabelece com o mundo se 

realiza como contemplação atônita e espantosa da beleza das coisas naturais e artificiais 

sem ao mesmo tempo “admirar o engenho pelo qual todas as coisas foram feitas” 

(BRUNO, 2012, p. 5). Para Bruno, isso significa admitir nessa dinâmica a presença de 

uma força maior inacessível: a glória divina e seus mistérios. A ideia de Deus, para 

Giordano Bruno, é inseparável da ideia de natureza (Deus: natureza universal), já que, 

para este, Deus é o centro do macrocosmo, que por sua vez compreende mente, alma,  

natureza e  matéria.  

Lembramos imediatamente do verso de Barros: “Com pedaços de mim eu 

monto um ser atônito” (BARROS, 2010, p. 337). Ignorar o engenho das coisas, 

reconhecer, diante de como as coisas foram feitas, o não saber absoluto do poeta, e ao 

mesmo tempo ser capaz da engenhosidade de se montar, é assumir um conflito, porque 

a surpresa e a criação costumam estar afastadas pela semântica do senso-comum: como 

é possível ter conhecimento das engenharias e engrenagens de si e se surpreender ao 

mesmo tempo? 

Poesia é também um pouco ser pego de surpresa pelas palavras. Amigo meu, 

certa vez, Nelson Nassif, poeta oral dito e ouvido, saiu-se com esta: “Hoje 

minha boca não está idônea para o beijo”. Tomei uma surpresa poética. 

Aquele adjetivo idônea saiu de seu habitual contexto de responsabilidade 

(cargo idôneo, firma idônea, etc.) e veio se encostar em uma boca! Entrou em 

contexto de volúpia. Molecou o idioma. Na verdade me preparei a vida 

inteira para fazer frases dementadas. (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 47) 

 

Por isso mesmo percebemos que os vínculos que se realizam na poesia de 

Manoel de Barros concordam com o princípio de complexidade de Bruno: de que nos 

vinculamos a “uma coisa complexa e variada em sua própria natureza, e que consiste 

mesmo de contrários” e de que, por isso, trata-se de uma atração ainda mais ardente 

(BRUNO, 2012, p. 23). Ademais, dirá que a paixão (o apetite) é fundamental para fazer 

o vínculo, e este deverá ser recíproco, pois que elos são aderências a penetrar o que está 

atado, isto é, o vínculo funcionará como um acasalamento (BRUNO, 2012, p. 69) de 

duas potências: uma, ativa, a outra, não resistente (BRUNO, 2012, p. 54). Essa cópula 
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consentida ocorre de forma que ambos “querem estar onde estão e não perder aquilo que 

têm, enquanto também querem estar em toda a parte e ter aquilo que não têm” 

(BRUNO, 2012, p. 67, grifo nosso). Segundo Bruno, espécies heterogêneas se atam por 

um cruzar das simpatias:  

os vínculos são, de modo confuso ou consistente, a forma do corpo, o porte 

do corpo, o movimento do corpo; a consonância entre vozes e discurso; a 

coerência dos comportamentos e a fortuna e o cruzar casual das simpatias que 

formam elos não só dos homens com os homens, mas também dos animais 

com os animais, e também dos animais com os homens. (BRUNO, 2012, p. 

61)  

 

O discurso de Giordano Bruno sobre esses elos de encantamento nos remete a 

imagens poéticas de Barros como “A hera veste meus princípios e meus óculos./ Só sei 

por emanações por aderência por incrustações” (BARROS, 2010, p. 170) e “Deu-se que 

o peixe se enferrujou da lata./ E penetrou em dentro nela./ O peixe estava enferrujado 

(apaixonado) na lata./ Penso que se deu um quiasmo: uma contaminação/ retórica do 

peixe com a lata” (BARROS, 2010, p. 388). E a aspiração para o acasalamento além-

espécie é vastamente observada na poesia de Barros: “Desde o começo do mundo água 

e chão se amam/ E se entram amorosamente/ E se fecundam” (BARROS, 2010, p. 455) 

ou em “Cinzas o penetravam/ como prego/ em pneus” (BARROS, 2010, p. 153). 

Cabe ressaltar que, para Bruno, no estabelecimento de vínculos não é preciso 

necessariamente seguir uma lógica da razão – que frequentemente a fantasia, por ser 

mais intensa, ata mais que a razão (BRUNO, 2012, p. 31) –, já que estamos expostos a 

fazer vínculos com o imaterial e o inalcançável (como visto com o encantamento): “que 

aquele que quer ter um vínculo creia que a razão não tem um papel nem maior nem 

mais importante para fazer o elo” (BRUNO, 2012, p. 53).  

Não é de se assombrar que, para Bruno, a possibilidade da aproximação entre 

as espécies (a teoria das correspondências) seja concedida por um ver melhor. Ele 

atribui às crianças esse olhar mais perfeito da magia natural, o olhar de reconhecer na 

matéria sua capacidade proteica de transmigrar. Conhecer esses vínculos pressupõe um 

poder de transformar a natureza e aproxima a figura do mago à imagem do sábio, que 

será, conforme Nietzsche apontará séculos mais tarde, um estado de sabedoria infantil: 

“o máximo de maturidade que um homem pode atingir é quando ele tem a seriedade que 

têm as crianças quando brincam” (NIETZSCHE, 1992, aforismo 24, p. 71). 
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Nessa perspectiva, a visão da criança se aproximaria de uma visão original e 

madura capaz de assistir
72

 à grandeza do vínculo – “imagem viva de Deus”: “Em todas 

as coisas reside certa força divina: o amor, entre ele próprio o pai, a fonte, a Anfitrite
73

 

dos vínculos” (BRUNO, 2012, p. 66).  

Há que se acrescentar que uma lógica do tempo não é necessária nessa 

dinâmica porque os vínculos, além de sutis e profundos, estão em constante 

transformação e só podem ser verificados ligeiramente na superfície daquilo que os liga, 

reconhecidos somente por um conhecimento geral e um afeto geral típicos de uma 

imprecisão: “porque às vezes não se pode saber por intermédio de qual sentido a alma 

foi capturada” ou “porque às vezes não é fácil defini-lo [o afeto]” (BRUNO, 2012, p. 

36). 

Esta força-mão que, de acordo com Bruno, é força de fora que desperta os 

sentidos de dentro dos corpos conduzindo seres para uma conjugação (vínculo), será a 

força-mão-no-lápis da construção poética de Barros. Não um ato arbitrário ou 

inconsciente, impessoal, mas de trabalho e persistência. A natureza de Manoel de 

Barros será uma “naturezinha particular./ Tão pequena que coubesse na ponta do [seu] 

lápis” e “até onde o lápis pudesse alcançar” (BARROS, 2010, p. 438–9) para provocar 

“uma mudança de comportamento gental/ para animal vegetal ou pedral”, de forma que 

seja um “descomportamento semântico” ou um desvio de finalidade: 

 

COMPORTAMENTO 

[...]É apenas um descomportamento semântico. 

Se eu digo que grota é uma palavra apropriada para 

ventar nas pedras, 

Apenas faço o desvio da finalidade da grota que 

não é a de ventar nas pedras. 

Se digo que os passarinhos faziam paisagens na 

minha infância, 

É apenas um desvio das tarefas dos passarinhos que 

não é a de fazer paisagens. 

Mas isso é a apenas um descomportamento lingüístico que  

não ofende a natureza dos passarinhos nem das grotas. 

Mudo apenas os verbos e às vezes nem mudo. (BARROS, 2010, p. 439) 

 

A “falta de polimentos para ancião” (BARROS, 2010, p. 395) da poesia de 

Barros nos remete ao elo de fantasia da criança (observado na perspectiva mística de 
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 Ou traduzir. Vemos aqui a aproximação com o pensamento de Mirandola – do homem como 

intermédio do cima (divindades) com o baixo (o mundo). 

 
73

 Anfitrite, ninfa que se uniu a Poseidon para reinar sobre os mares. A vivacidade e transformação da 

água, a capacidade de escorrer por brechas simbolizam a força de transmigração das coisas. 
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Bruno), que se aventura a fazer semelhanças entre coisas e criar vínculos de 

relacionamento insólitos como o de um passarinho e um menino que o convida para ser 

sua árvore. Em estágio de ser árvore, o menino “aprendeu para santo/ mais do que os 

padres lhe ensinavam no internato” e “aprendeu com a natureza o perfume de Deus” 

(BARROS, 2010, p. 394). O método de conhecer Deus neste poema de Barros é o 

método de se vincular poeticamente a uma espécie vegetal e, por assumir sua 

vegetalidade, seu aspecto natural, aproximar-se da fragrância da divindade. Vemos 

também em “Formigas” uma abordagem por meio do natural para se chegar a Deus: 

 

FORMIGAS 

Não precisei de ler São Paulo, Santo Agostinho,  

São Jerônimo, nem Tomás de Aquino, nem São 

Francisco de Assis – 

Para chegar a Deus. 

Formigas me mostraram Ele. 

(Eu tenho doutorado em formigas) (BARROS, 2010, p. 392) 

 

A listagem dos santos acima não é casual – há de se ver um intento 

transgressor de superar a santidade pela transposição de sua voz: ensinada não mais por 

doutores do sacerdócio (tot miraculis, quot articulis) da tradição cristã,
74

 mas por 

pequenas formigas ou sapos que “sabem divinamentos/ mais do que as árvores/ mais do 

que os homens” (BARROS, 2010, p. 416). O conhecimento natural é, portanto, um 

conhecimento sensorial, modesto, em que a exposição está superior à explicação (esta 

sugerida pelos intelectuais da Verdade); requer uma experiência de contato tão 

aproximado a ponto de ver com outro ponto de vista. O insetal, por exemplo: “Eu 

imaginava que o mundo visto de uma borboleta/Seria, com certeza, um mundo livre aos 

poemas” (BARROS, 2010, p. 393). 

A visão mágica do poeta e da criança, aproximada ao natural/animal/vegetal é 

um “privilégio”, concessão exclusiva, um “dão”, uma benção. Sabemos que o dom e as 

bênçãos são relacionados especialmente com o agraciamento divino na semântica 

religiosa, mas observamos que o dom de poetar vem de uma disposição poética ante a 

língua. O “milagre” passa a ser o da liberdade transgressora no escape das metáforas 
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 “Existem tantos milagres quanto artigos” – Frase de Tomás de Aquino em Summa Theologiae. São 

Paulo de Tarso (ou Apóstolo Paulo, o fundador do Cristianismo primitivo), Santo Agostinho (teólogo 

estudioso do desenvolvimento da fé e filosofias cristãs), São Jerônimo (historiador contemporâneo de 

Agostinho e responsável pela tradução da Bíblia para o latim vulgar e pelo aprofundamento da filosofia 

escolástica), de cuja filosofia Doutor Tomás de Aquino também foi importante representante, além de 

desenvolver a proposta de uma teologia natural que inspirou, por sua vez, São Francisco de Assis (da 

ordem dos frades menores mendicantes, com sua visão positiva da natureza).  
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pelas frinchas da língua, aprisionada pelo comportamento do código (BARROS, 1990, 

p. 323), porque “poesia é uma graça verbal” (BARROS, 2010, p. 404): 

 

AS BÊNÇÃOS  

Não tenho a anatomia de uma garça pra receber 

em mim os perfumes do azul. 

Mas eu recebo. 

É uma benção. 

Às vezes se tenho uma tristeza, as andorinhas me 

namoram mais de perto. 

Fico enamorado. 

É uma benção. 

Logo dou aos caracóis ornamentos de ouro 

para que se tornem peregrinos do chão. 

Eles se tornam. 

É uma benção. 

Até alguém já chegou de me ver passar 

a mão nos cabelos de Deus! 

Eu só queria agradecer. (BARROS, 2010, p. 478) 

 

Vale lembrar também que o ocultismo renascentista presente no pensamento de 

Giordano Bruno observa práticas da magia natural de querer almejar o inatingível, o 

aparentemente inacessível do Absoluto, as quais remetem ao desejo do poema de querer 

o impossível, querer deixar de ser mero “reflexo das coisas” (BATAILLE, 1989, p. 39). 

Os signos que, ao mesmo tempo, velam a condição do enigma, são os mesmos que o 

revelam. Assim, a adivinhação da magia corresponde a uma prática do próprio 

conhecimento do oculto porque almeja revelar o que está escondido por trás do próprio 

enigma.  

Dessa forma, podemos relacionar o processo intuitivo e “adivinhatório”
75

 de 

criação do poeta Manoel de Barros com o ocultismo da magia natural bruniana, no 

sentido de criar poemas que funcionem como enigmas por meio dessa relação 

aproximada com o natural. Em “Experimentando a manhã nos galos” (2ª. Parte de 

CUP), a partir da proposição “…poesias, a poesia é”, deflagram-se diversas imagens 

enigmáticas, porém dêiticas, e muito mais que conceituais, para “explicar” o que é 

poesia: “ — é como a boca/ dos ventos/ na harpa/ [...] floresta que oculta/ quem aparece/ 

como quem fala/ desaparece na boca [...]” (BARROS, 2010, p. 109).  Já no poema 

“VIII” (de “Sabiá com Trevas” – 1ª parte de AS), encontramos o formato das adivinhas 

populares: 
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  O poeta declara: “meu negócio é muito intuitivo, adivinhatório” (BARROS apud PIZZINI, “Manual de 

Barros” – Inédito). 
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VIII.  
— O que é o que é? (como nas adivinhas populares)  

Escorre na pedra amareluz.  

Faz parte de árvore.  

É acostumado com uma parede na cara.  

Escuta fazerem a lama como um canto. [...] (BARROS, 2010, p. 173) 

  

 Assim, a propriedade de conhecer os mistérios é dada à poesia a partir dos 

segredos da natureza, esta que se encontra aproximada do sagrado em sua forma 

desvelada, natural. Manoel de Barros se pronuncia quanto à adivinhação como forma de 

conhecimento que vem de uma cultura de “encostamento” na natureza, e mais 

aproximada do sagrado: 

Se a gente considera que cultura seja erudicão, instrução vasta e variada – 

como lá diz o Aurélio – a coisa fica um pouco difícil por aqui, em Campo 

Grande. Mas se a gente julga que cultura é o que o homem percorre para se 

conhecer, como queria Kierkegaard, na linha que vem de Sócrates – então, 

assim, a cultura fica mais fácil por aqui. Pelo simples motivo de a gente estar 

mais encostado à natureza. Penso que nessa linha Cristo, que não teve 

biblioteca, foi um homem cultíssimo. Pois as suas palavras reviçam em todos 

os seres a cada dia de todos os séculos. Aqui, ao fim de algum tempo, o 

homem também começa a adivinhar. Ontem eu adivinhei esta coisa: “Quando 

chove nos braços de uma formiga, o horizonte diminui”. Quem mora perto 

das fontes bebe água lustral 
76

(BARROS, 2010, p. 123–4). 
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 De acordo com “Dicionário da Língua Portuguesa Caldas Aulete” (digital): Referente a lustração, a 

cerimônias religiosas de purificação de lugares ou pessoas. Aquilo que purifica, que tem supostas 

propriedades purificantes. Diz-se da água us. no batismo católico. Na Roma antiga, festa realizada de 

cinco em cinco anos com propósitos de purificação. 
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ANEXO – CAPÍTULO 2 

 

 

Manoel de Barros declara sua postura quanto à religião: 

“Como a maioria das pessoas educadas em colégio de padre, reneguei a 

religião por algum tempo. Já moço, morando no Rio, entrei em contato com 

pensadores católicos como Tristão de Athayde, Gustavo Corção e Jackson 

Figueiredo que, na época, faziam a revista A Ordem. Eles me influenciaram 

muito no sentido de voltar à religião católica. Aliás, esses pensadores 

católicos vêm de uma linhagem que tem raízes em São Francisco de Assis, 

por sua vez, inspirador da escola francesa do começo do século que tem 

nomes que eu respeito muito, como Jacques Maritain (autor do livro O 

humanismo integral) e George Bernanos. Essa linha também inclui 

Kierkegaard, Heidegger, Teilhard de Chardin, desembocando mais 

atualmente em Leonardo Boff. [...] 

É, minha religião segue de perto a linha de Boff, para quem a religião tem a 

ver com a situação do homem na sociedade, não é só espiritual. Acredito no 

Cristo humano, que viveu na Terra e entendeu os problemas da gente 

comum. 

Acho que toda pessoa sensível, intelectual (não no sentido do cara chato que 

só fala difícil), chega nesse momento em que questiona a espiritualidade. 

Ricos, pobres, civilizados ou primitivos, os homens acabam procurando 

alguma saída religiosa, mística. Há muito tempo concluí que não posso viver 

sem mistério. É justamente o mistério que completa nossa incompletude e a 

religião católica é a que mais me completa (BARROS apud COSTA, [199-])” 

 

Retirado de “Manoel de Barros. O demiurgo das Terras Encharcadas – Educação pela 

Vivência do Chão” (CAMPOS, 2010). 
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CAPÍTULO 3 – FRONTEIRAS DO SAGRADO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO 

 

Era preciso deixar cair um misticismo obscuro  

sôbre as coisas. 

Um fervor litúrgico. 

Morrer com todos os mortos. 

Viver com todos os vivos. 

Transfigurar-se. 

Largar um pouco de nossos vestidos 

pelas pedras dos caminhos. 

Tal como faz o lírio 

que se entrega em brancura 

e perfume, ao pântano.  

 

(BARROS apud LOANDA, 1951, p. 58) 
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3.1- SOBRE NATÊNCIAS 

 

3.1.1 A condição de Infantia da poesia de Manoel de Barros 

 

ASCENSÃO 
Depois que iniciei minha ascensão para a infância, 

Foi que vi como o adulto é sensato! 

Pois como não tomar banho nu no rio entre pássaros? 

Como não furar lona de circo para ver os palhaços? 

Como não ascender ainda mais até na ausência da voz? 

(Ausência da voz é infantia, com t, em latim.) 

Pois como não ascender até a ausência da voz - 

Lá onde a gente pode ver o próprio feto do verbo - 

ainda sem movimento. 

Aonde a gente pode enxergar o feto dos nomes - 

ainda sem penugens. 

Por que não voltar a apalpar as primeiras formas 

da pedra. A escutar 

Os primeiros pios dos pássaros. A ver 

As primeiras cores do amanhecer. 

Como não voltar para onde a intenção está virgem? 

Por que não ascender de volta para o tartamudo! (BARROS, 2010, p. 

409) 

 

A discussão sobre o poema, diz Octavio Paz, é fundamentalmente histórica e anti-

histórica. Por um lado o poema é um produto cultural/social/histórico e, por outro, 

resultado de uma resistência ao tempo: 

Um poema é um objeto feito com a linguagem, os ritmos, as crenças e 

obsessões deste ou daquele poeta e desta ou daquela sociedade. É produto de 

uma história e de uma sociedade, mas sua maneira de ser histórico é 

contraditória. O poema é uma máquina que produz, mesmo sem que o poeta 

se proponha a isso, anti-história. A operação poética consiste numa inversão e 

numa conversão do fluir temporal; o poema não para o tempo: ele o contradiz 

e o transfigura. (PAZ, 2013, p. 11).
77

 

 

Para Paz, a poesia pertence ao tempo da imaginação, ao qual se refere como o 

“tempo da infância”: “o tempo da poesia é um tempo de antes do tempo, o da “vida 

anterior” que reaparece no olhar da criança, o tempo sem datas” (PAZ, 2013, p. 53). E 
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Em “Da utilidade e Inconveniência da História Para a Vida” (NIETZSCHE, 2009), na segunda 

intempestiva, Nietzsche segue a mesma linha de pensamento para discutir sobre uma possível 

metodologia da ciência histórica e os efeitos dela na dominação cultural e moral. De fato, este filósofo 

procura denunciar certo excesso de sentido histórico na crítica da arte na modernidade e busca, assim, 

reconciliar a história com a Vida, a fim de que a história sirva à vida e não o oposto, isto é, busca 

fundamentar uma história/cultura que considere as necessidades vitais e impulsione à força criativa (na 

qual o “alegre saber” é um impulso para o futuro). Também em “O que é filosofia” 

(DELEUZE&GUATTARI, 2013), Deleuze diferencia as condições históricas de produção da obra do 

acontecimento dela mesma. Considerando o diálogo entre estes dois filósofos e a afirmativa de Octavio 

Paz, a poesia de Manoel de Barros é anti-histórica no sentido de ser intempestiva: contra a corrente do seu 

tempo, na contramão do banal, porque se recusa a assentir o imediato do tempo histórico, ultrapassando a 

atualidade de seu tempo e suas causas antecedentes para inauguração de um tempo porvir. 
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acrescenta que esse tempo da infância corresponde à alma da natureza, parafraseando o 

poeta inglês William Wordsworth.  

Consideramos, aqui, a infância não como etapa cronológica do 

desenvolvimento humano, nem como lugar paradisíaco para onde se quer retornar com 

saudade, mas como a latência, tensão constante na passagem da experiência para 

linguagem. De origem latina infantia–ae,
78

 a palavra infância pressupõe no seu afixo 

original in a presença negada da fala.  

O filósofo italiano Giorgio Agamben explica em seu livro “Infância e História” 

(texto originalmente escrito em 1978 e que recupera o conceito de perda da experiência, 

desenvolvido por Walter Benjamin, décadas antes) que a infância “encontra seu lugar 

lógico em uma exposição entre experiência e linguagem” (AGAMBEN, 2005, p. 11), 

sendo, então, além de uma posição do Ser, também uma posição da linguagem.Contudo, 

percebemos que a infância da língua é o local onde a linguagem ainda não terá sido 

criada.  

Observamos que a poesia de Manoel de Barros – mesmo não destituída da 

palavra – quer voltar à imagem primeira que foi, ao gesto.  Este retorno é possível pela 

palavra poética que opera por imagens e, por isso, “cessa imediatamente de ser 

linguagem. Ou seja, um conjunto de signos móveis e significantes. O poema transcende 

a linguagem” (PAZ, 2012, p. 119), ultrapassa-a e adquire aspecto apodítico, dêitico e 

hierofânico,
79

 em detrimento da representação. 

A infância se encontra no lugar da ausência e da busca de uma linguagem ainda 

não originada; nasce da escuridão do caos. Da mesma forma, a poesia de Barros nascerá 

de seus cadernos de caos também chamados de “cadernos de ter infância”: “O livro 

nasce quando sinto que fiquei pleno de ovo. Pleno daqueles versos que escrevi no 

caderno de ter infância.” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 133).  

Vemos, então, que a poesia de Barros também extrapola o significado 

histórico-psicológico da infância, já que esta se desdobra em potências de retorno à 

primordialidade, da prática lúdica e da exposição de uma experiência orgânica: “Uma 

experiência humana que se expõe aos pedaços. Preciso compor os pedaços. Meus 
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De acordo com o “Dicionário etimológico da língua portuguesa” (CUNHA, 2012). 

 
79

De acordo com “Dicionário da Língua Portuguesa Caldas Aulete” (digital): Referente às ciências 

ocultas e às artes de previsão do futuro. Aquilo que se apresenta como sacralidade. 
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cadernos começam a criar nódoas, cabelos. As ervas sobem neles.” (BARROS apud 

MULLER, 2010, p. 28).   

Lembremos que, para Walter Benjamin, deveria existir um vínculo essencial 

entre a coisa e a palavra (BENJAMIN, 2013, p. 53). Todo objeto estaria carregado de 

história e a poesia estaria fertilizada pela herança; negar a tradição e perder a 

historicidade seria esquecer a origem da palavra. A essência espiritual, para Benjamin, 

será um elemento linguístico que “se comunica não através, mas antes da própria 

linguagem, de forma imediata. É tal imediatez, de fato, que caracteriza a sua “magia” 
80

 

(FELINTO, 2008, p. 38). A queda da linguagem
81

 é tê-la somente como língua 

mediadora e informativa e afastar a palavra das coisas pelo esquecimento da língua da 

experiência, esse vínculo espiritual. É interessante ressaltar que, para Barros, a criação 

poética quer recuperar a experiência mítica e de envolvimento do corpo, por meio do 

retorno a uma fala anterior à “queda”, compartilhada entre a criança e o bugre: 

Agora precisava de uma sintaxe que alcançasse as abrangências do 

promíscuo. As falas incorporantes do bugre e das crianças faziam essa 

abrangência. Penso que seja por isso que o bugre pode emprenhar uma 

árvore. Penso que seja por isso que o menino pode falar: eu vi um passarinho 

a voar fora da asa. Penso que foi por isso que o poeta pode escrever: meu 

Deus, o branco me corrompe! A palavra do poeta erudito vem eivada de seus 

desencontros. De forma que turva. O índio não tem desencontros. O índio 

fala de suas fontes. De forma inaugurante. Quando uma pessoa readquire 

qualidade de coisa de ave de água, etc. – se diz que voltou ao natural.
82

 

Deixou de sofrer os desencontros do mundo. Então essa pessoa reencontrou o 

poético e o mítico. Ela pode escrever coisas entre o primal e o erudito. 

Assim: bugre velho na tarde toca a sua flauta para inverter o ocaso. 

(BARROS apud MULLER, 2010, p. 98) 

 

Agamben indica que a junção antiga entre os sujeitos transcendental e 

cognitivo da mística-divinatória foi interrompida ou “separada” pelo ego cogito 
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 Entendo magia por mágica ou truque que desafia a lógica da razão e que se fundamenta no sentimento 

de fascínio, nos segredos da relação natureza x homem e nas práticas que visam o contato com aspectos 

ocultos a este último, por um método que não escapa da intuição ou do conhecimento imediato do mundo. 

Na linguagem, poderá ser entendida como atributo da poesia, justamente por convocar de seus 

significados etimológicos (imagem e sabedoria) o exercício da fundação de imagens e sentidos na 

ritualização dos gestos poéticos que possuem o poder de transformar uma coisa em outra (poder de 

transubstanciação). A magia não informa, nem comunica, a magia mostra. 

 
81

 Para Benjamin (BENJAMIN, 2013), trata-se da substituição de uma linguagem originária-adâmica (o 

lugar de convergência entre os nomes e as coisas) por uma linguagem instrumentalizada e informativa. A 

linguagem divina se dá no ato de nomear, em que o homem participa como criador, já a linguagem 

humana se funda quando há a “queda”: a designação das coisas sem acesso ao seu nome criador. Dessa 

forma, é dada à linguagem a situação-limite de expressar o que não pode se dar, plenamente, à expressão. 

 
82

A volta ao natural: a natureza é o lócus do mítico (Mythos – do grego: palavra expressa – CUNHA, 

2011), lugar do imagético, que demonstra a origem das coisas. Ao mito está associado também o rito: o 

mito em ação. 
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cartesiano, que diferenciou a experiência (baseada na autoridade da narração) da 

experimentação (baseada no método, controle e na previsão da ciência), privilegiando 

esta última. Experiência, na modernidade, passou a significar experimentação científica, 

por estar mais relacionada com conhecimento, transferindo a autoridade primordial do 

relato (relacionado às impressões sensíveis diretas do eu) para a autoridade legitimada 

por um saber transcendental/cognitivo indireto das determinações quantitativas. A 

ciência nasce de uma desconfiança da modernidade (AGAMBEN, 2005, p. 25) quanto à 

experiência do sujeito e esta perde seu valor por ser incompatível à certeza de um 

sujeito único padrão (a consciência). Benjamin, em “O narrador”, indica que a 

informação, no mundo moderno, passa a ter autoridade sobre a experiência (Erfahrung), 

conhecimento transmitido entre gerações, pois, no âmbito do mundo da informação, um 

evento não é mais algo que possa ser compartilhado como experiência para a vida, mas 

uma notícia acompanhada de explicações verificáveis (BENJAMIN, 2012, p. 226). 

Passamos a confiar no que a informação e a ciência nos dizem e a desconfiar das 

experiências compartilhadas. 

A falta de experiência do homem contemporâneo está na sua incapacidade de 

se relacionar com o mundo de maneira significativa e passível de tradução. A carência 

de experiência do homem contemporâneo, devido à banalidade do seu cotidiano, afasta 

a autoridade própria da experiência. É por isso que a educação será comparada ao 

elemento que garante o conhecimento do mundo por meio do inexperienciável. 

Realizando-se fora do homem, sem o seu envolvimento ativo e sensorial, a experiência 

passa a ser mediada pela informação prévia de algum regulador. A ciência, a pedagogia, 

a propaganda, a tradição e a técnica podem se tornar reguladores, privilegiando a 

experiência indireta e a repetição, garantindo a perpetuação de um sistema que tende à 

homogeneização do conhecimento enquanto desapropriação do envolvimento subjetivo 

e do contato direto e sensível.  

A poesia de Manoel de Barros, no entanto, propõe um movimento inverso à 

educação, à tecnologia, à ciência: “As coisas de tecnologia, as coisas modernas, tudo 

que aconteceu de novo no mundo para mim não têm nenhuma importância. (...) Não 

tenho nenhuma ligação com o progresso do mundo; tenho ligação com o progresso da 

minha linguagem” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 107). Vislumbra o retorno aos 

sentidos (“Muita coisa se poderia fazer em favor da poesia:⁄ [...] b – Perder a 

inteligência das coisas para vê-las.” [BARROS, 2010, p. 148]) e à palpação do mundo 
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para sua descoberta por meio de um desaprender (“Desaprender 8 horas por dia ensina 

os princípios.” [BARROS, 2010, p. 299]). A sua poesia aponta para uma proposta de 

aprendizagem que se confronta com a aprendizagem instituída pela pedagogia porque 

recai na importância da vivência. 

[A] vivência, principalmente a nossa infância, é o que a gente carrega para o 

resto da vida. Tenho um lastro de coisas ínfimas, mas sou principalmente 

criado pelas palavras. Elas inventam a gente mais do que a gente a elas. Elas 

me ocorrem. Costumo dizer que só tenho 81 anos e muita infância para trás. 

O livro está dentro da gente. Tenho a convicção de que a poesia começa no 

desconhecer, no subconsciente, e não a partir da sabedoria. (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 138) 

 

A preferência de Barros por matérias de poesia “rejeitadas pela civilização” e 

que “não [se] pode vender no mercado” (BARROS, 2010, p. 146) evidencia esse 

movimento de resistência à expropriação da autoridade e da experiência.
83

 Diante disso, 

percebemos também uma postura antimoderna
84

 porque alheia à persuasão informativa 

e progressista,já que, para Barros, a ciência não dará conta do “condão de divinar”, 

próprio da linguagem poética: 

9 

A ciência pode classificar  

e nomear os órgãos de um sabiá  

mas não pode medir seus encantos. 

A ciência não pode calcular  

quantos cavalos de força  

existem nos encantos de um sabiá. 

Quem acumula muita informação  

perde o condão de adivinhar: divinare. 

Os sabiás divinam.  (BARROS, 2010, p. 340–1) 

  

 Assim, enquanto a ciência acomoda a classificação e a ordem que pretende 

informar, a poesia se apodera do que é sem medida, do imensurável da vivência:
85
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 Uma experiência da linguagem sem palavras, que é experimentada na primeira infância, quando ainda 

não se articula uma linguagem falada. Mas podemos relacionar essa experiência também a uma 

linguagem “sem educação”: uma resistência contra as “regências” do código, da ciência, verdade, e da 

informação. 

 
84

 Fazemos referência ao que Antoine Compagnon (2011) classifica como antimodernos: artistas lúcidos 

que não fanatizam o progresso, nem o rejeitam, mas se apropriam da ambiguidade do período e têm 

postura crítica e consciente para olhar seu tempo como quem “avança olhando pelo retrovisor” (imagem 

recuperada de Sartre ao falar de Baudelaire): “Por que chamá-los de antimodernos? Primeiro, para evitar 

a conotação depreciativa geralmente associada às outras denominações possíveis dessa tradição essencial 

que percorre os dois últimos séculos de nossa história literária. Em seguida, porque os verdadeiros 

antimodernos são, também, ao mesmo tempo, modernos, ainda e sempre modernos, ou modernos contra a 

sua vontade.” (COMPAGNON, 2011, p. 12) (...) “o verdadeiro modernismo, digno desse nome, sempre 

foi antimoderno, isto é, ambivalente, consciente de si” (COMPAGNON, 2011, p. 16). 

 
85

Segundo Kant (em “Crítica da faculdade do juízo”), o imensurável seria a constituição de um tempo 

sublime que se refere ao que foge de conceitos e reflete a insuficiência das palavras diante da descrição de 

um afeto, por exemplo.   
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Gosto de usar palavras para criar despropósitos. Poesia para ser séria tem que 

alcançar o grau de brinquedo. A palavra poética tem que se desligar de 

informações. Que nem a música. Que nem as formas. Que nem as cores. 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 161) 

 

[...] Linguagem de poesia não é para informar, mas para comungar. 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 130) 

 

Vale esclarecer que não se trata de alienação da realidade moderna ou muito 

menos de um não envolvimento com o mundo, já que podemos perceber uma resposta 

crítica ativa e de insatisfação do poeta com seu tempo e de denúncia às injustiças que o 

cercam. Vemos, por exemplo, no poema “A máquina” (de seu segundo livro “Face 

Imóvel” 
86

), o olhar do poeta sobre o funcionamento do mundo moderno: a Máquina 

como sistema capitalista que se sustenta e se alimenta de indivíduos-máquina 

construídos “à sua imagem e semelhança” para “influir na Bolsa”. A Máquina como a 

imagem de uma mulher que “trabalha com secos e molhados⁄é ninfômana⁄agarra seus 

homens⁄vai a chás de caridade⁄ ajuda os mais fracos a passarem fome”, que “engravida 

pelo vento” e perpetua o “sofrimento na forma e de acordo com ⁄a lei e as possibilidades 

de cada uma”. Uma Máquina-trabalhador (às vezes indicando um trabalhador rural que 

migra para a cidade porque “deixa o cordão umbilical na província”) que se movimenta 

pelas diversas tarefas do serviço aos outros: “bota azeitona na empada dos outros” , “tira 

leite de veado correndo/ extrai vísceras do mar/ aparece como desaparece/ vai de 

sardinha nas feiras/ entra de gaiato/ não mora no assunto e no morro” (BARROS, 2010, 

p. 138-139). 

Contudo, as construções poéticas são o espaço privilegiado para mostrar que, a 

revés de uma perspectiva utilitária e de revolta, o poeta declara: 

Não sou alheio a nada. Não é preciso falar de amor para transmitir amor. 

Nem é preciso falar de dor para transmitir seu grito. O que escrevo resulta de 

meus armazenamentos ancestrais e de meus envolvimentos com a vida [...] 

“As correntes subterrâneas que atravessam o poeta, transparecem no seu 

lirismo”, - disse Theodoro Adorno. E disse mais: “Baudelaire foi mais fiel ao 

apelo das massas do que toda a poesia gente pobre de nossos tempos. Falo 

descomparando. (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 48)  

 

Assim, as máquinas privilegiadas por Barros são as “máquinas que servem para 

não funcionar:⁄quando cheias de areia de formiga e musgo — elas⁄ podem um dia 

milagrar de flores” [BARROS, 2010, p. 342]).  É dessa forma que podemos entender 

                                                                                                                                                                          
 
86

Vale ressaltar que este livro de 1942 se destaca por um olhar sobre o mundo durante o período da 

Segunda Guerra Mundial e tem como temas a paz, guerra, desesperança, dor, morte, silêncio sob uma 

visada política, numa nítida influência de Drummond e a sua “Rosa do Povo”. 
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qual a magia da poesia: uma vez apropriadas “ao abandono” de suas utilidades, podem 

assumir outros feitios (resultados de um milagre) que visam “à religação a Deus”: 

“Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus.⁄Senhor, eu tenho orgulho 

do imprestável!⁄(O abandono me protege.)” (BARROS, 2010, p. 342). 

Os poemas de Barros dão lugar a um eu que quer se aproximar da figura do 

narrador primordial de Benjamin e das características dessa dinâmica típica da presença 

de uma Voz: “encostar-se de novo nos germínios da fala. Começar do início da voz”. E 

esse privilégio de chegar ao início da voz, ao seu primeiro balbucio, – esse privilégio é 

dos poetas” (BARROS apud MÜLLER,2010, p. 98).
87

 

2.1 

Não oblitero moscas com palavras. 

Uma espécie de canto me ocasiona. 

Respeito as oralidades. 

Eu escrevo o rumor das palavras. 

Não sou sandeu de gramáticas. 

Só sei o nada aumentado. 

Eu sou culpado de mim. 

Vou nunca mais ter nascido em agosto. 

No chão de minha voz tem um outono. 

Sobre meu rosto vem dormir a noite. 

 

Observamos, neste poema “2.1” do “Segundo Dia” da 2ª. Parte (“Os Deslimites 

da Palavra”) do LI, a voz da poesia como “canto” e “rumor”, uma voz que não tem 

objetivo de comunicar um conteúdo da “gramática” (“Não sou sandeu de gramáticas”), 

mas antes, tem predomínio por “oralidades” que negam, sobretudo, o apego a uma 

lógica da significação que permite imagens impossíveis (“No chão de minha voz tem 

um outono”). 

Paul Valéry afirma que “o poeta não tem o rigor do raciocínio” (VALÉRY, 

1991, p. 201), mas oscila constantemente entre Voz e Pensamento, e exige a 

participação de reflexões, decisões, escolhas, trabalho mental. E se há mesmo um 

pensamento poético que não se opõe diretamente ao intelecto, este não poderá se separar 

do sensível. É deste poder transgressor e movente da poesia – de ser alinhavada por 

águas
88

– de que fala Arthur Rimbaud em “A alquimia do verbo”: O poema “anota o 

inexprimível”, “fixa vertigens” (RIMBAUD, 1983, p. 91). 
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 Deleuze, por sua vez, pronuncia-se sobre o balbucio como um tipo de entonação da língua, uma língua 

estrangeira criada pelos poetas na própria linguagem. O balbucio, gagueira da língua, refere-se à “sintaxe 

em devir, uma criação de sintaxe que faz nascer a língua estrangeira na língua, uma gramática do 

desequilíbrio” (DELEUZE, 2013, p. 144). Dessa forma, a poesia de Barros é um movimento do estilo que 

procura uma fala imperfeita, que desvia da fala corrente, portanto, gagueja. 
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Considerando a poesia como lugar da Voz (a forma), e o Conteúdo (espírito) 

como lugar do pensamento, percebemos na poesia de Manoel de Barros o balançar do 

pêndulo, um “exercício de magia”, que é tarefa do poeta: dar a sensação de “união 

íntima” e promíscua entre a palavra e o espírito, evidenciar a indissolubilidade entre 

som (voz) e sentido (conteúdo) (VALERY, 1991, p. 214). Esta magia acontece por um 

exercício de desvios sintáticos e semânticos em resistência à abstração do nome e da 

gramática a fim de promover uma linguagem sensorial: “Falo em desaprender pra 

chegar ao degrau da infância. Lá onde os sentidos se misturam e os reinos da natureza 

são promíscuos. Lá onde se chega ao desregramento dos sentidos – como pedia 

Rimbaud. (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 105); ou na criação de imagens insólitas 

como em “Na voz ia nascendo uma árvore” (BARROS, 2010, p. 159). Lá onde se 

realizam mistérios da magia, poderíamos acrescentar: 

[...] 

Há mistérios nascendo por cima das palavras 

desordenadamente como bucha em tapera 

E moscas portadoras de rios. 

[...] (BARROS, 2010, p. 179) 

 

Agamben acredita que a tristeza na criança nasce justamente da frustração de 

se reconhecer como incapaz de fazer mágica e acrescenta que a magia da linguagem, 

por meio da invenção, é o que fará com que ela recupere a alegria (AGAMBEN, 2005, 

p. 24).  Essa relação alegre e infantil da invenção poética como magia podemos verificar 

em diversas passagens das entrevistas de Barros: “No meu caderno, a lua encosta uma 

casa no morro – e a dorme. Existem muitas mágicas desse tipo.” (BARROS apud 

MULLER, 2010, p. 65); “Quem tem vocabulário parco tem que substituir uns termos 

por miúdas mágicas” (BARROS apud MULLER, 2010, p. 72); e em “Aquelas mágicas 

de juntar palavras para fazer novas semânticas” (BARROS apud MULLER, 2010, p. 

93). 

Jean-François Lyotard relaciona a infância com a resistência à civilização e ao 

institucional, e a compara a uma “selvageria obscura” que permanece no adulto como 

um resto, um “rasto de uma indeterminação” (LYOTARD, 1997 p. 11). Assim, 

aproxima da infância a condição inumana, contrária à plena humanidade construída pela 

efetivação integral da consciência e do conhecimento, isto é, da educação, que não deixa 

de ser uma tentativa de completar a incompletude. Essa incompletude não diz respeito 
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 “A poesia me desbrava. Com águas me alinhavo.” (BARROS, 2010, p.170) 
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somente à “faixa-etária incompleta” da criança, mas ao próprio estado de imperfeição 

do homem e da linguagem. No poema “11” de “Biografia do Orvalho” (2ª. parte do 

livro RAQC), Manoel de Barros, em consonância com Deleuze (2013, p. 11), posiciona 

a poesia no lado do inacabado, já que a própria escrita é um encadeamento de devires. 

Também Octavio Paz (2013) indica tanto a inconstância temporal e a intertextualidade 

presentes explícita e implicitamente nos poemas de Barros, pelo uso de epígrafes e notas 

explicativas que indicam a recuperação de uma ideia de inacabamento. A poesia de 

Barros é uma andança em espiral, um não fechamento, um caminho aberto que enseja o 

inacabamento do mundo. Conforme indica Ricardo Alexandre Rodrigues (2006, p. 37), 

“tal como a poesia, a espiral aponta para uma etapa anterior ao começo e posterior ao 

fim”: 

11 

A maior riqueza do homem é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou — eu não 

aceito. 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre 

portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que 

compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, 

que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. 

Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. (BARROS, 2010, p. 374) 

  

E sobre estes “Outros” seres inventados em poesia (dos quais podemos elencar 

Bernardo, Apuleio, Aniceto, Andaleço), Manoel de Barros explica: “são sempre 

melhores que nós. Eles podem apalpar o som. Eles podem pegar nos perfumes do sol. 

São criaturas ainda não pertencidas de natureza, como são as águas, o vento, as pedras. 

Eu adoto tais outros porque eles me ajudam na tarefa de entrar em estado de 

poesia.”(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 168). 

A poesia de Barros se fundamenta numa potência para o impessoal. Não é a 

generalidade, mas a singularidade do indefinido que permite o reconhecimento. Ela só 

começa quando há dissolução do eu e o aparecimento de uma terceira pessoa: o neutro
89

 

– elevando os traços individuais dos personagens a uma visão que os arrasta num 

indefinido como devir potente demais para eles (DELEUZE, 2013, p. 13). Na obra de 

Barros, notamos este movimento na criação de personagens que poderiam ser 

entendidos como o desdobramento em Outros do sujeito lírico.  Como exemplo, temos a 
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 Blanchot, recuperado por Deleuze (2013, p. 13). 
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diferenciação que ele próprio dá de seu eu, conforme suas funções profissionais: O 

poeta versus o criador de gado: “Somos diferentes. Eu mexo com palavras. O Outro é 

fazendeiro de gado. Enquanto o cidadão mantém a casa em ordem, eu cultivo 

irresponsabilidades. Eu sou o rascunho de um sonho. Ele é pessoa da terra.” (BARROS 

apud MÜLLER, 2010, p. 24). Há nesse processo de fragmentação um pouco de 

Fernando Pessoa, diz Manoel: “O melhor de mim são eles. Porque afinal de contas 

aquilo que está escrito que são os outros sou eu também. É aquele negócio de Fernando 

Pessoa, você se transfere para melhor dizer as coisas dos outros” (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p.108). 

No poema “2” de “Desejar Ser” (2ª. parte de LN), Manoel de Barros aponta 

para a “a sagração do Eu”, que poderia ser entendida como um “destaque”, uma 

diferença exemplar como a do menino que “sonhava de ter uma perna mais curta (Só 

para poder andar torto)” e, dessa forma, assemelhar-se às “linhas tortas” preferidas por 

Deus (“Prefiro as linhas tortas, como Deus” [BARROS, 2010, p. 337]). A poesia de 

Barros almeja a glória do “Eu” aproximando-a do que é resultado de um 

deterioramento, como vemos no poema “3”: “Não é por me gavar⁄ mas eu não tenho 

esplendor.⁄Sou referente pra ferrugem⁄mais do que referente pra fulgor.” (BARROS, 

2010, p. 337–8).  

Assim, observamos que a incessante luta para manter a infantia e, portanto, a 

experiência, se dará pela conquista de um modo adulto e consciente do poeta de tratar a 

linguagem inventiva. De fato, não se trata de criar um “Outro infantil”,
90

 mas de 

inscrever a língua num devir-criança na atividade de trapaça da língua (BARTHES, 

2007) e por meio dela: “Ninguém renova o mundo usando borboletas, senão os poetas e 

as crianças. Melhor.” (BARROS apud MULLER, 2010, p. 146). O poeta formaria um 

paradoxo entre o conhecer e o desconhecer: seria “sandeu” e consciente, inventor e, no 

entanto, contaminado pela inocência: “Eu sonhava de escrever um livro com a mesma 

inocência com que as crianças fabricam seus navios de papel. Eu queria pegar com as 

mãos no corpo da manhã” (BARROS, 2010, p. 453). Trata-se de uma tentativa de 

afastar da língua seu ranço limitado usando seus próprios códigos em poesia 
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 Não se trata de criar um Outro-criança ou de voltar a ser criança, de fato, para se imitar a fala delas, 

mas de realizar na língua poética a inventividade própria da potência criadora, inspirada na inventividade 

típica da criança. Um projeto de poesia em que “O homem seria metafisicamente grande se a criança 

fosse seu mestre” – frase de Kierkegaard, que serve de epígrafe ao livro “Menino do Mato” (2010), mas 

que se estende para ilustrar o pensamento poético que circula por toda obra de Manoel de Barros. 
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“desformados”, visando alcançar o inumano, isto é, o retorno àquilo que ainda não foi 

civilizado, culturalizado, (LYOTARD, 1998), e que ainda mantém “a liberdade absoluta 

de não ser ninguém” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 123). 

A busca pela experiência da infância da língua na poesia de Manoel de Barros 

passa pelo interesse de voltar ao verbum (ao lugar propriamente ativo), evidenciando o 

que Agamben dirá sobre o fazer experiência: “a experiência agora é definitivamente 

algo que se pode fazer e jamais ter” (AGAMBEN, 2005, p. 44). Assim, a palavra na 

infantia se aproximaria de uma ação e não de um nome: criar não é nomear, mas agir. 

Podemos confrontar a experiência da linguagem poética de Barros com a 

explicação de Giorgio Agamben para a tentativa de se alcançar um experimentum 

linguae, uma provocação da linguagem de se deslocar até o ponto de um devir-criança 

na busca de realização da experiência em que “aquilo que chamamos de pensamento 

seja puramente este experimentum” (AGAMBEN, 2005, p.13) e “os limites da 

linguagem não são buscados fora da linguagem, na direção de sua referência, mas em 

uma experiência da linguagem como tal, na sua pura autorreferencialidade” 

(AGAMBEN, 2005, p. 12). 

Embora a poesia como infantia em Manoel de Barros não fuja de sua condição 

de linguagem, buscará exatamente o contrário, o fora da linguagem – ele mesmo uma 

imagem –, visando ao momento em que a imagem preexistia à linguagem, já que, de 

acordo com Bergson (conforme vimos no Capítulo 1), “tudo se passa como se, nesse 

conjunto de imagens que chamo de universo, nada se pudesse produzir de realmente 

novo a não ser por intermédio de certas imagens particulares, cujo modelo me é 

fornecido por meu corpo” (BERGSON, 2006, p. 12). Assim, a poesia, gênero em estado 

de gérmen, aproxima-se da experiência, fazendo com que o constante trânsito de 

palavras posicionadas em sua nascente apresente figuras que emergem do discurso que 

atravessa a história para recolher a linguagem em estado de infância (MAIO, 2011, p. 

4).  Na arte, o lançar-se a este experimentum será sempre um risco: o homem “se 

arrisca, sem uma “gramática”, neste vazio e nesta afonia, algo como um ethos e uma 

comunidade se tornam para ele possíveis (AGAMBEN, 2012, p. 16). Lançar a 

linguagem em experimentum é estar disposto a transformar a língua radicalmente, a 

fazê-la ser imagem. Sandro Roberto Maio (2011) afirma que  

A arte traria de modo denso esta sombra muda da infância ao ser a recusa do 

pensamento cartesiano, mas antes, a morada da experiência.A infância é 

aquela capaz de se pensar fora da linguagem, na não linguagem, no signo-

coisa que negativiza todo ímpeto de significar” (MAIO, 2011, p. 11).  
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Dessa forma, a infantia em Manoel de Barros esbarra no pensamento 

(PUCHEU, 2007, p. 74) somente na medida em que ela mesma é uma forma de 

questionar a relação do ser com as coisas, com a natureza, com o próprio ser e, 

especialmente, a relação com a linguagem diante do que não pode ser dito.
91

 

Encontramos novamente o ponto móvel, o pêndulo da infantia, que não poderá 

ser demarcada pela cronologia, idade, estado psicológico, como ocorre com a infância 

histórica, mas somente por um fato humano dependente da linguagem apenasporque se 

trata da fronteira entre a ausência e o princípio da mesma. 

XVIII 

Uma palavra está nascendo 

Na boca de uma criança: 

Mais atrasada do que um murmúrio. 

Não tem histórias nem letras 

Está entre o coaxo e o arrulo. (BARROS, 2010, p. 278) 

 

A poesia de Barros quer encostar nesse limite-dimensão em que a fala 

articulada ainda não existia ou não passava de rumor. É o que lemos em: “Escrevo meus 

poemas procurando o rumor das palavras mais que o significado delas. Penso que rimo 

por dentro, e isso é coisa ínsita” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 88); ou em: 

“Penso que meus versos se sustentam no fio do ritmo. Quero que as ressonâncias 

verbais dominem o semântico. Eu escrevo o rumor das palavras. Não tenho proporção 

para episódios” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 47). Vemos que na morte da 

infância – o início da fala – está também a morte da animalidade: o nascimento da 

parole. A inclusão do sujeito histórico da língua e a criação do discurso são o que 

distingue a linguagem humana (em condição de homo sapiens loquiendi [AGAMBEN, 

2005, p. 14], que aprendeu a falar, ou seja, que transformou experiência em 

conhecimento e cumpriu o movimento histórico, cindindo langue em parole) da 

linguagem do animal (que já nasce sabendo a falar sua língua). A descontinuidade é 

presente nessa diferença entre língua e discurso, pois a “pura língua é, em si, anistórica, 

é considerada absolutamente natureza, e não tem necessidade alguma de uma história” 

(AGAMBEN, 2005, p. 64). Na poesia de Manoel de Barros, observamos esse desejo de 

retorno à animalidade, ao estado de Natureza, que assume um estado de pré-história, 

pré-parole e pré-pensamento: “[...] Essa fusão com a natureza tirava de mim a liberdade 

de pensar [...]” (BARROS, 2010, p. 2); ou em: “[...] Isso é fazer natureza. Transfazer./ 
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 Embora saibamos que a infância é tratada de diferentes modos por Benjamin, Agamben, Deleuze e 

Lyotard, consideramos relevante a recuperação dos diversos “pensamentos de infância” para esta 

pesquisa.  
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Essas pré-coisas de poesia. [...]” (BARROS, 2010, p. 197). É a partir disso que podemos 

considerar que o retorno à natureza é reflexo de uma vontade de liberdade, porque “Para 

ser escravo da natureza o homem precisa de ser independente” (BARROS, 2010, p. 

295). 

Assumir a infância enquanto experiência da língua é admitir as constantes 

transformações do ser por meio de uma postura que compreenda a incompletude– que 

não possa assumir a totalidade de um saber porque se está frequentemente diante do 

novo, diante daquilo de que não se tem um conhecimento prévio, diante do que provoca 

espanto, diante daquilo que ainda não pode ser identificado, ou diante do que se quer ter 

como conhecimento inédito. O homem foi e ainda é infante porque a experiência está 

inscrita na linguagem (AGAMBEN, 2005, p. 62), sobretudo no que há de indizível – e 

de imagem – nela. A infância povoa o discurso que não desiste de querer afastá-la, 

enquanto ela mesma persiste no próprio discurso que a concebe como perdida, ou seja, 

“o discurso, sem saber, a cobiça. A infância é seu resto. Se a infância permanece nele, é 

porque habita o adulto e não a despeito disso” (LYOTARD, 1997, p. 13). 

A infantia, portanto, é um estado-devir que está tanto para a apropriação da 

experiência quanto para a expropriação do discurso, tanto para a impropriação da 

palavra quanto para a impropriação da imagem (como vimos no Capítulo 1). Onde há 

infância como experiência pura, a identidade do eu, que se torna discurso, não existe. 

Mas a linguagem humana, como a poesia, é um pêndulo que cruza voz e conteúdo, 

experiência e conhecimento, e, necessariamente, língua-natureza, discurso-cultura.  

O devir-criança é o espaço em transformação, e é revolucionário porque resiste 

às imposições da ordem na configuração do mundo adulto. É, então, irrestrito, pois pode 

ser alcançado por qualquer idade, já que é formado por intensidades e fluxos 

descontínuos de perturbação do estado das coisas num plano imanente, em que o 

conhecimento das coisas se dá pelo experimentar, pelo provar: “Ser como as coisas que 

não têm boca!/Comunicando-me apenas por infusão/ por aderências/ por incrustações… 

Ser bicho, crianças,/ folhas secas!” (BARROS, 2010, p. 117 – grifo nosso). 

O devir-criança é um movimento aiónico, e por isso intensivo, lúdico, e que 

indica duração (temporalidade estendida não sucessiva), possibilitando o encontro e a 

abertura para novidade na experiência e no acontecimento. Referência a Aión – o tempo 

mítico brincalhão – que aparece no fragmento 52 de Heráclito de Éfeso, que compara o 

tempo (Aión) a uma criança que brinca, inocente e sem a responsabilidade moral sobre 
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as mudanças contínuas. Aión se assemelha à eternidade existente desde os primórdios 

em meio aos (e antes dos)  deuses primordiais do Olimpo. É o tempo que indica a 

permanência da diferença e das mudanças, numa perene transformação, o tempo do 

constante “é”. Aión, como a criança, mantém o poder regenerador da existência em um 

tempo sem partes, do contínuo devir e, por isso, indistinto, indiscernível, onde passado, 

presente e futuro coexistem no instante. Este, por sua vez, não é um presente que passa, 

mas a totalidade do tempo fluente. Assim, a infância será um retorno desse tempo que 

não tem antes nem depois, que é sempre um “durante” e que só muda mudando de 

natureza: se muda, muda de qualidade (conforme Bergson, tempo de heterogeneidade 

pura). Enquanto o tempo cronológico, na medida em que cada instante é exterior aos 

outros instantes, é tempo espacializado e só permite mudanças de quantidade (mais ou 

menos tempo), na duração, não há mais ou menos tempo senão outro tempo 

qualitativamente diferente e, por isso, incomensurável.  A criança estaria à escuta do 

ser, e agiria com liberdade em um espaço limiar que se recusa ao armazenamento de 

formas fixadas pela história. Sugere a potência de retorno a esse momento de criação na 

linguagem porque a infantia sobrevive ao habitar em cada palavra que não pode ser dita 

– pelo e no texto –,como um resto incapturável de “uma alteração radical possível no 

fluxo que empurra as coisas a repetir o mesmo” (LYOTARD, 1997, p. 72). 

A infância assume, portanto, uma dimensão mítica,
92

 do tempo passado que se 

presentifica. Na poética de Barros, justamente porque é o “espaço em que predomina a 

natureza intocada” (REGINO, 2011, p. 2), o poeta recupera a possibilidade de 

transgredir a ordem do tempo histórico e retomar à ordem do tempo imaginativo, o 

tempo da criação, o tempo de “dantes”, ainda sem “a ordem das coisas”: “[...] Naquele 

tempo de dantes não havia limites/para ser./ Se a gente encostava em ser ave ganhava o/ 

poder de alçar. [...]Não havia comportamento de estar./[...]Só as palavras não foram 

castigadas com/a ordem natural das coisas./ As palavras continuam com os seus 

deslimites.” (BARROS, 2010, p. 373) 

Sendo a poesia um meio de atualização dos tempos, ao se perpetuar a figura da 

criança, perpetua-se também o olhar de primeira vez, do assombro: “Sábio não é o 
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 Como vimos no Capítulo 1, para Bergson, este tempo será determinado pela função fabuladora, que 

tem por fim nos fornecer uma crença no mundo diante dos excessos da inteligência, que precisa ser 

limitada pelo instinto. É então que a natureza funciona como contraponto à inteligência, oferecendo o que 

é quase um instinto para que a inteligência se volte contra ela mesma. O homem, no movimento de 

acreditar, para criar vínculos, fabula o mito. Dessa forma, o tempo da poesia de Barros é aquele da 

fabulação: a infância como fábula do homem. 
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homem que inventou a primeira bomba atômica./ Sábio é o menino que inventou a 

primeira lagartixa” (BARROS, 2010, p. 364–5). A noção do movimento constante da 

memória pode ser observada, por exemplo, nas afirmações do poeta: “Tenho um lastro 

de infância. Tudo o que a gente é mais tarde vem da infância” (BARROS em entrevista 

a André Luís de Barros, 2002); e “Eu não caminho para o fim, eu caminho para as 

origens” (BARROS em entrevista a Revista Caros Amigos, 2008). Assim, sem que a 

linguagem de Barros seja limitada pela rememoração inventada da infância biográfica, 

sua poesia reconquista a infantia como devir e a “natência” da linguagem poética. 

 

 

3.1.2 Natência: voz de fazer nascimentos 

 

1.2 

Eu hei de nome Apuleio.  

Esse cujo eu ganhei por sacramento.  

Os nomes já vêm com unha?  

Meu vulgo é Seo Adejunto – de dantes cabo-adjunto  

por servimentos em quartéis.  

Não tenho proporções para apuleios.  

Meu asno não é de ouro.  

Ninguém que tenha natureza de pessoa pode esconder  

as suas natências. Não fui fabricado de pé.  

Sou o passado obscuro destas águas? 
(BARROS, 2010, p. 306) 

 

A arte é potência de vida
93

 e no centro da potência poética está o encantamento da 

palavra, sua força de formar e se transformar: sua “natência” – palavra inventada por 

Manoel de Barros no “Livro das Ignorãças” (1993) e que remete à nascente, retorno, 

semente, primordialidade, primitividade, essência, autenticidade, “passado obscuro de 

águas” (BARROS, 2010, p. 306). No entanto, é a natência da língua o principal 

interesse de Manoel de Barros, e por isso entende-se aqui potência de fazer nascimentos 
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 Conceito de vontade de potência, de Nietzsche em “Eterno Retorno”: “A arte e nada mais do que a arte! 

Ela é a grande possibilitadora da vida, a grande sedutora para a vida, o grande estimulante da vida. A arte 

como a única força reativa superior contra toda a vontade de negação da vida, como o anticristo, o 

antibudista, o antiniilista por excelência. A arte como a redentora daquele que conhece, – daquele que vê 

o caráter assustador e questionador da existência, que quer ver, do conhecedor trágico. A arte como a 

redentora daquele que age, – daquele que não apenas vê o caráter assustador e questionador da existência, 

mas vive, quer viver, do homem guerreiro e trágico, do herói. A arte como a redentora daquele que sofre, 

– como o caminho para estados nos quais o sofrer é querido, redimido, transfigurado, onde o sofrer é uma 

forma de um grande encanto” (NIETZSCHE, “Der Wille zur Macht”, apud GEN, Cadernos Nietzsche 21, 

2006.) 
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com palavra poética e de, para além, inventar novos mundos: “Poesia pode ser que seja 

fazer outro mundo” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 68).  

Sobre este aspecto da linguagem poética, fala-nos Paul Valéry: a poesia 

“comunica a impressão de um estado nascente” (VALÉRY, 1991, p. 201 – grifo nosso).  

Esse estado do fazer poético é capaz de “descobrir novos lados de uma palavra” (“Notei 

que descobrir novos lados de uma/palavra era o mesmo que descobrir novos lados do 

Ser.” [BARROS, 2010, p. 280]) e de configurar novos usos, conforme o “belo fazer 

novo” de que nos fala João Cabral de Melo Neto em “Morte e Vida Severina” (“Belo 

porque tem do novo/a surpresa e a alegria/Belo como a coisa nova/na prateleira até 

então vazia/Como qualquer coisa nova/inaugurando o seu dia./Ou como o caderno 

novo/quando a gente o principia” [MELO NETO, 1955]). 

Encontramos, então, consenso com o que Octavio Paz chamará de en esto ver 

aquello: “Uma das funções centrais da poesia é nos mostrar o outro lado das coisas, o 

maravilhoso cotidiano: não a irrealidade, mas a prodigiosa realidade do mundo” (PAZ, 

2013, p. 59). Isso será possível por meio do “des-cobrimento” da palavra prática, 

cotidiana, isto é, pelos novos sentidos dados à palavra, pela recuperação de seu estado 

de novidade, a memória da primeira imagem: “O puro da palavra é a sua primeira vez” 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 84). Esse fragmento revela tanto o aspecto erótico 

da primeira experiência sexual quanto o aspecto de recuperação do estado de novidade 

da palavra, a memória da primeira imagem encontrada na voz de fazer nascimentos – 

uma voz com traços de inocência.  

Vale destacar aqui mais uma tensão encontrada no processo criativo de Barros: 

descoberta x invenção. Nota-se que a descoberta, como “ver o outro lado das coisas”, 

não será o mesmo que “fazer um outro mundo”.  Enquanto nesta a criação do novo é 

potencializada, naquela ação pressupõe-se um novo que já está – enterrado, escondido 

pela opacidade do uso clichê. No entanto, na poesia de Barros, ambas as ações 

provocam a chegada a um estado nascente da língua: lá de onde se pode chegar a uma 

origem esquecida (descoberta) ou a um momento inicial de manipulação da língua que o 

que nascer de lá se torne inédito (invenção). Assim, no mesmo tempo em que Manoel 

de Barros sugere uma espontaneidade ao se aproximar do que seria primordial – a 

criança da linguagem (“Lá onde a gente pode ver o próprio feto do verbo” [BARROS, 

2010, p.410]) –, apresenta também um processo criativo de “elaboração e reelaboração” 

muito conscientes, uma atitude deliberada e de agricultor da língua. Para ser arte, diz, 
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tem que se ter “consciência artística”. É à maneira de cultivo, do lavrar as palavras, que 

a poesia brotará da terra
94

: 

 

O ROCEIRO 

No clarear do dia vou para o roçado 

A capinar. 

Até de tarde eu tiro o meu eito. 

Arranco inços, tranqueiras, juás e bosta de macaco 

que não serve nem pra esterco. 

Abro a terra e boto as sementes. 

Deixo as sementes para a chuva enternecer. 

Dou um tempo. 

Retiro de novo as pragas, dejetos de anta, 

adjetivos. 

Retiro os adjetivos porque eles enfraquecem 

as plantas. 

E deixo o texto a germinar sobre o papel: em 

pura masturbação com as pedras e rãs. (BARROS, 2010, p. 380-381). 

 

Para Manoel de Barros, a palavra de poesia é a palavra descascada, em estado 

de semente, pois o poeta é o ente “que enxerga semente germinar” (BARROS, 2010, p. 

182). É importante notar que o germinar da poesia se dá pela masturbação em 

detrimento da reprodução, pois se trata de um ato autônomo de estímulo por puro 

prazer, que revela o deleite do inútil, por assim dizer: agrar no “nadifúndio” de onde não 

saem utilidades. O poeta prepara a terra para um poema, um “inutensílio”, sem 

finalidades de germinar. Esse germinar da poesia se orienta pela figuração da linguagem 

como agente de invenção e recomeço, em oposição às noções de propriedade, utilidade 

e memória (como registro histórico e legítimo, um registro da verdade). É por isso que, 

na obra poética de Manoel de Barros, as memórias terão um aspecto inovador, gerando 

a tensão entre tradição e inovação: serão memórias inventadas.
95

 

A criação de Manoel de Barros parte do já existente no código da língua – uma 

língua gasta que ele mesmo acaba por não poupar em suas frequentes repetições: árvore, 

sapo, lesma, antro, musgo, rã, água, pedra, parede, pássaro, etc. Contudo, por bulir no 

                                                           
94

 Essa tensão também aponta para outro paradoxo que culmina nas metáforas agrícolas escolhidas pelo 

poeta: enquanto a descoberta sugere a espontaneidade (tal qual a de uma germinação), a invenção 

pressupõe a intenção.  Não se trata, pois, de distinguir esses aspectos da natência de maneira 

inconciliável; ao contrário: trata-se de localizar a poesia de Barros na fronteira dessas tensões. 

 
95

 As memórias inventadas de Barros se relacionam com o verso de Quintana: “Uma vida não basta 

apenas ser vivida. Deve ser sonhada.” A vida e a memória são criações/ invenções na medida em que se 

confrontam com a ideia de verdade porque partem sempre de uma experiência individual e, por isso, 

variável. 
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verbum
96

das palavras sem sujeito, dá chance para que a força nascente (a novidade – a 

capacidade de germinar que não é enunciável na linguagem cotidiana) emerja: “Um 

desvio no verbo pode produzir um assombro poético” (BARROS apud MÜLLER, 2010, 

p. 73 – grifo nosso). 

Igualmente nos deparamos com o que o poeta e crítico português António 

Ramos Rosa, lendo Octavio Paz, verificará a respeito da lírica moderna, 

compreendendo-a como “o retorno ao espaço em que a língua, corpo vivo, poderá 

alcançar combustão verbal, a ‘tentativa de unir o que está cindido, de estabelecer a 

unidade perdida e reconquistar uma nova consciência original, elementar” (ROSA, 

1986, p. 22 – grifo nosso). 

Novidade é condição ínsita da poesia e toda palavra nova é uma palavra poé-

tica, uma inauguração. O escritor argentino Jorge Luís Borges também nos convida a 

pensar na novidade como uma virtude primitiva da linguagem. Para Borges, cabe ao 

poeta restituir a virtude da palavra: “promover o retorno da linguagem a seu estado pré-

conceitual” (FELINTO, 2008, p. 153), isto é, ao estado em que a palavra não pretende 

conter uma ideia ou noção, não pretende ser uma representação geral ou abstrata de uma 

realidade. Essa virtude emana como potência latente da linguagem, uma antiga magia.  

Há na poesia de Manoel de Barros uma tendência ao desafio de harmonizar 

confluência de pensamentos, inclusive clássicos. Encontramos sim uma tensão entre 

revelar x esconder – proeminente na hermenêutica romântica. Há interesse pelo escuro, 

opaco, pelos fundilhos da palavra, pelas encolhas, abismos do ser, o que traz algo de 

enigmático: quer “esconder-se por trás das palavras para mostrar-se” (BARROS, 2010, 

p. 148). Ainda assim, o mistério presente na poesia de Barros não é apenas um 

sentimento de desvendar uma aproximação ‘mais verdadeira’ à essência das coisas, e 

sim, especialmente, o mistério que permanece incomunicável (o silêncio infante). 

Podemos traçar uma aproximação de Borges com Manoel de Barros ao 

considerar que ambos compartilham da obsessão pelo primordial, pela etimologia (do 

grego, ἐτυμολογία, o puro da palavra) e pelo descobrir⁄descascar⁄desvendar a linguagem. 

Contudo, por mais que ambos reconheçam o papel do inconsciente no processo criativo, 

vemos que, enquanto para Borges o processo criativo é – menos que um criar – um ato 

de descobrir a essência da língua, em Manoel de Barros a invenção assume grau 

superior de importância: “Tudo o que não invento é falso” (BARROS, 2010, p. 345).  
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 Parte agente das palavras, o puro devir das palavras. 
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O método de Manoel de Barros, sabemos, é o de inventar. Mas ele inventa para 

des-cobrir (no sentido de tirar a cobertura de um sentido morto – pelo uso cotidiano e 

pelo gasto da abstração do nome), para permitir surgir vida inusitada pelas frinchas do 

sedimento seco. Assim, lança-se na prática de des-velar e inventar suas surpresas porque 

quer que sua invenção resulte com encanto. Um encanto da descoberta das coisas que 

nunca se viu (em consonância com Oswald de Andrade no poema “3 de maio”), 

descoberta porque é olhar com os “olhos verdes” da criança, um olhar para a novidade. 

Mais que descobridor de essências, Manoel de Barros se configura como um inventor de 

essências. 

Giorgio Agamben aponta também para a característica da invenção como 

resposta da humanidade em linguagem para “sua insuportável ausência de voz”. O 

inefável causa angústia por lidar com o mistério, logo, a formação das diversas línguas 

históricas seria essa tentativa de dar voz ao que não se sabe falar. É assim que afirma 

que “toda obra escrita pode ser considerada como prólogo de uma obra jamais escrita” 

(AGAMBEN, 2005, p. 9). E completa: “o indizível é precisamente aquilo que a 

linguagem deve pressupor para significar” (AGAMBEN, 2005, p. 11). O indizível é a 

palavra que não pode ser dita, palavra em estado de infância, a que a invenção 

responderá com seus desvios; marca o limite no qual a linguagem se confronta consigo. 

O poema convoca o dizível e o indizível jamais alcançado, evidenciando o fracasso da 

linguagem. Manoel de Barros nos convoca a demorarmos na sensação sem palavra, a 

habitar a primeira perplexidade (a perplexidade física do gesto), onde não habitam 

palavras.
97

 

A “natência” também é convocada pela característica da poesia moderna de 

romper com a tradição. Apesar do diálogo com o desvelamento romântico, a proposta 

poética de Manoel de Barros é especialmente moderna. A diferença entre esses 

posicionamentos (romântico x moderno) se apresenta quando observamos que a poesia 

de Barros destaca a pura invenção da palavra até o seu esgotamento. Mesmo as suas 

des-cobertas serão resultado da invenção de um novo relacionamento dado às palavras, 
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  Valorizar o ato do não-dito, conforme Clarice Lispector o faz em Água Viva:“Há muita coisa a dizer 

que não sei como dizer. Faltam as palavras. Mas recuso-me a inventar novas: as que existem já devem 

dizer o que se consegue dizer e o que é proibido. E o que é proibido eu adivinho. Se houver força. Atrás 

do pensamento não há palavras: é-se. Minha pintura não tem palavras: fica atrás do pensamento. Nesse 

terreno do é-se sou puro êxtase cristalino. É-se. Sou-me. Tu te és. Ouve-me, ouve o meu silêncio. O que 

falo nunca é o que falo e sim outra coisa. Quando digo "águas abundantes" estou falando da força de 

corpo nas águas do mundo. Capta essa outra coisa de que na verdade falo porque eu mesma não posso. Lê 

a energia que está no meu silêncio. Ah tenho medo do Deus e do seu silêncio. (LISPECTOR, 1980, p. 29)  
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isto é, um esbarro da linguagem contra a linguagem. Ainda assim, trata-se de tarefa 

muito difícil confiná-la em uma geração, já que observamos um caminhar que atravessa 

o século XX, como a vida do poeta. Mas, para fins de evitar um acostamento 

equivocado nos poetas do Romantismo, tentemos afastá-lo dessa proposta. 

Não podemos esquecer, por exemplo, que Cabeludinho – personagem de seu 

primeiro livro – nasce como Macunaíma e “bem diferente de Iracema” (BARROS, 

2010, p.11) (figura do romantismo indianista alencariano e do idealismo do selvagem).  

A relação da poesia de Barros com o primitivo se difere da do neo-romantismo, já que 

não passa pelo resgate saudosista do topoi do bom selvagem ou da configuração da 

natureza como simples extensão do sujeito idealista (ANDRADE JR apud PEDROSA, 

2006, p. 51), pois a natureza da poesia de Barros não se conforma em ser cenário, e se 

mostra em sua complexidade: com toda a sua linguagem grotesca e bestial à mostra. Em 

Manoel de Barros, selvagem é a palavra. É o que encontramos em LN e LI: “A palavra 

é bonita e selvagem. Não está registrada nos léxicos. Ouço nela um rumor de espinheiro 

com água. Tem tudo para ser ninho e altar de um socó- boca-d’água.” (BARROS, 2010, 

p. 231); ou em: “Não era mais a denúncia das palavras que me importava mas a parte 

selvagem delas, os seus refolhos, as suas entraduras” (BARROS, 2010, p. 324).  

A natureza funciona principalmente como outro-paisagem, que solicita mais 

que a simples participação do sujeito, mas a sua dissolução na transfiguração em 

natureza. O clássico poeta demiurgo, típico individualista e dominador aparece em 

Barros (muitas vezes caracterizado pela criança) de forma muito mais branda: ainda 

com poder de criar um mundo, sendo este um mundo natural que se estende por dentro 

do sujeito lírico, o que privilegia o poder superlativo da natureza em detrimento do 

homem.  

Por isso, é possível dizer que na poesia de Barros há uma tentativa de 

equalização dos poderes: enquanto a natureza tende a se expandir com sua exuberância, 

o poeta, como um jardineiro, apara as arestas, cria formato, põe cerca, ajusta, ainda 

respeitando o fluxo próprio das transformações dos ciclos e estações. Essa equalização 

é, sobretudo, reflexo das tensões entre clássico x moderno, tradição x ruptura, 

evidenciadas na fusão entre o arcaico e o erudito: 

XV  

Aos blocos semânticos dar equilíbrio. Onde o 

abstrato entre, amarre com arame. Ao lado de um  

primal deixe um termo erudito. Aplique na aridez  

intumescências. Encoste um cago ao sublime. E no  

solene um pênis sujo. (BARROS, 2010, p. 302) 
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Essa fusão delicada pode ser encontrada também na escolha sugestiva do nome 

de seus personagens: Apuleio (BARROS, 2010, p. 306), o simples canoeiro de águas 

pantaneiras retoma Lucius Apuleius, o clássico autor dos XI  Metamorphoseon Libri (O 

asno de ouro), estudioso da mitologia eulesina e dos ritos dedicados às deusas agrícolas. 

O canoeiro de Barros é sua forma bastarda, inocente e em proporções simplificadas, 

mas que pronuncia sabedorias de “natências” – de onde se pode atingir o estado 

contínuo de mudanças, de que a natureza é exemplo –, conhecimento que ressoa nas 

frases das entrevistas de Barros:  

Buscar esse estado de inocência há de ser uma fuga. E também procura de 

essência. Busca de minadouros. Aventura humana atrás de natências. Nossa 

palavra se dá bem quando acha suas natências. Penso que arte, em todos os 

tempos, é busca do adâmico em nós” (...) “Talvez tudo que dentro de mim 

quer ser natência, quer ser pré-coisa.” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 

145 e 159).   

 

No poema “4” de “Retrato do artista quando coisa” (1ª. parte do livro RAQC), 

observamos o processo criativo do poeta que utiliza a “natência” (“voz deformante”) da 

mesma forma que Deus, por meio de um “forte encanto” de invenção, um “gozo de 

criar” “irresponsabilidades” que desafiam a lógica e o conhecimento. É por atingir o 

verbo, por abandonar o eu a ser diluído em devires, que se pode chegar na disfunção de 

se incorporar o Outro. À “natência” (assim como a uma magia) se atribui a função de 

matar o sujeito (“[...] o artista tem origem nesse ato suicida” [BARROS, 2010, p. 262]) 

para dar-lhe um novo nascimento: de palavras, de sentidos, de imagens e de seres. Ser 

poeta é ser por profissão “encantador de palavras” (BARROS, 2010, p. 125). 

 

 

3.1.3 Um olhar voltado para o mininum
98

 

 

MUNDO PEQUENO 

O mundo meu é pequeno, Senhor. 

Tem um rio e um pouco de árvores. 

 (BARROS, 2010, p. 315) 

 

Segundo Walter Benjamin, na história do brinquedo, o estilo e seu tamanho reduzido 

surgiram de um estreito relacionamento da produção com sua importância secundária. A 
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Mininum é vocábulo criado para comungar os termos menino e minimum (raiz etimológica de mínimo).  
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fabricação era artesanal e restrita (já que cada ramo da indústria poderia somente 

produzir o que lhe competia) especialmente na província de Nuremberg, Alemanha. 

Benjamin relaciona à decadência da miniatura e ao avanço da indústria do brinquedo 

(meados do século XIX) a perda do elemento sonhador do brinquedo. Este passa a ter 

tamanho maior e um espaço próprio para comportá-lo, não mais compartilhado com 

outros objetos da casa, evidenciando-se, assim, a separação dos interesses entre adulto e 

criança: confirmava-se o afastamento de seus espaços. 

A fabricação de objetos para crianças é feita por adultos e, portanto, feita de 

acordo com uma interpretação sobre a criança. Benjamin, na sua reflexão sobre o 

brinquedo, destaca que, para a criança, os materiais simples são, além de adequados e 

inocentes, elementos férteis em suas mãos para uma produção exuberante de diferentes 

figuras. E nos demonstra que a produção de brinquedos não revela necessariamente a 

essência da experiência infantil, mas testemunha a produção estabelecida de acordo com 

uma concepção já distanciada (produzida por adultos) do que é essa experiência.  

O teórico alemão afirma que é importante reconhecer que as mais simples 

ofertas de objetos afetam a atenção infantil: os produtos residuais da marcenaria, da 

construção, as miniaturas, as ínfimas coisas do chão, todo um mundo com que 

estabelecem uma “relação nova e incoerente entre esses restos” (BENJAMIN, 2002, 

p.58); inclusive destaca o conto maravilhoso como resíduo do processo de constituição 

e decadência da saga humana. De suas impressões sobre sua infância em Berlim 

registradas em Einbahnstrasse (traduzido como “Rua de Mão Única”), o fragmento 

“Criança desordeira” confirma esse pensamento sobre a atenção da criança ao diminuto, 

ao que, como ela, está mais próximo do chão. 

 

CRIANÇA DESORDEIRA. Cada pedra que ela encontra, cada flor colhida e 

cada borboleta capturada já é para ela princípio de uma coleção, e tudo que 

ela possui, em geral, constitui para ela uma coleção única. Nela essa paixão 

mostra sua verdadeira face, o rigoroso olhar índio, que, nos antiquários, 

pesquisadores, bibliômanos, só continua a arder turvado e maníaco. Mal entra 

na vida, e já é caçadora. Caça os espíritos cujo rastro fareja as coisas; entre 

espíritos e coisas ela gasta anos, nos quais seu campo de visão permanece 

livre de seres humanos. Para ela tudo se passa como em sonhos: ela não 

conhece nada de permanente; tudo lhe acontece, pensa ela, vai-lhe de 

encontro, atropela-a. Seus anos de nômade são horas na floresta do sonho. De 

lá ela arrasta a presa para a casa, para limpá-la, fixá-la, desenfeitiçá-la. Suas 

gavetas têm de tornar-se casa de armas e zoológico, museu criminal e cripta. 

“Arrumar” significaria aniquilar uma construção cheia de castanhas e 

espinhos que são maçãs medievais, papéis de estanho, que são um tesouro de 

prata, cubos de madeira que são ataúdes, cactos que são totens e tostões de 

cobre que são escudos. No armário de roupas da casa da mãe, na biblioteca 
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do pai, ali a criança já ajuda há muito tempo, quando no próprio distrito ainda 

é sempre anfitrião inconstante, aguerrido (BENJAMIN, 2013b, p. 36). 

 

Essa passagem, ou montagem literária em formato de aforismo, dialoga muito 

proveitosamente com o poema “Apanhador de desperdícios” de Manoel de Barros (do 

Livro MI1). A imagem do colecionador (“pesquisadores, bibliômanos”) que mantém em 

seu espírito a alegria da infância se relaciona com o olhar do “apanhador”. A criança 

desordeira de Benjamin, que quer capturar, como um índio, a essência espiritual das 

coisas, relaciona-se com a figura de catador de restos de Manoel de Barros, que 

permanece na “nascença” e de “barriga no chão”, procurando no ínfimo e na 

proximidade com a natureza a possibilidade de inventar o inefável (“o silêncio”).   

A criança de Benjamin e de Manoel de Barros são nômades, andarilhas de 

sonhos e dos ambientes da casa. Inventoras de “zoológico”, “museu”, “cripta” 

(brincadeiras típicas de uma infância em Berlim) ou testemunhas da abundância de 

contato com seres e “coisas desimportantes” do quintal – uma infância exposta ao rio 

(“entendo bem o sotaque das águas”), aos insetos e ao canto das aves (como a infância 

vivida no pantanal): 

O APANHADOR DE DESPERDÍCIOS  

[...]. 

Tenho em mim um atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

como as boas moscas.[...] (BARROS, 2003,  p. 36) 

 

O quintal é espaço frequente na poesia de Barros e funciona como lugar 

próprio de sua escrita: “um terreno sujo” da infância que encarde sua poesia (BARROS 

apud MÜLLER, 2010, p. 101) de “coisinhas dos [...] armazenamentos ancestrais” 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 124) que se depositam no poeta. Trata-se de um 

espaço especialmente ligado a terra, o simbólico ventre gerador de formas e da vida: 

 

Urbanos ou não, estamos ligados fisiologicamente à mãe-terra. Ao nosso 

quintal. Ao quintal da nossa infância – com direito a árvores rios e 

passarinhos. O poeta promana desses marulhos. Nossa infância, explicou 

mestre Gilberto Freyre, ainda vai dar canga-pés nos ribeiros por muitos 

séculos. Nossos centros urbanos ainda não proíbem rios de correr e de ter 

peixes. E nem irão proibir que relvas cresçam do chão. Água e chão 

amorosamente entram-se. O poeta se escura em natureza. E será um escravo 

da terra, fisiologicamente. Sendo essa uma escravidão redentora (BARROS 

apud MÜLLER, 2010, p. 73). 
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Ouvimos uma ressonância entre a terra e o rio: escutamos a agitação 

permanente das águas sobre a terra confundindo-se uma com a outra, como no Pantanal. 

Esta imagem sugere o contato direto (intimidade) com o ambiente natural, com o que 

flui e o que é gerado espontaneamente. Assim, é possível aproximar “Meu quintal é 

maior que o mundo e as pedrinhas do meu quintal também são maiores do que as pedras 

do mundo.” (BARROS, 2006, p. 36) com a liberdade expressa no verso de Alberto 

Caeiro: “É mais livre e maior o rio da minha aldeia” (PESSOA, 2001, p. 150). A 

intimidade – essa relação de afeto com algo ou alguém – sugere a expansão dos espaços 

“meu quintal” e “o rio da minha aldeia”, afinal, a medida da importância nesses dois 

poemas será necessariamente regida por um perspectivismo subjetivo: 

 

ACHADOUROS 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só 

descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas 

há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como 

acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre 

maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade. 

(BARROS, 2003, p. 53) 

  

Ambas as crianças (a desordeira, de Benjamin, e a apanhadora, de Barros) 

recusam a ordem: uma, a da arrumação, e a outra, a da evolução da ciência e da 

modernidade (“aviões”, “mísseis”, “informática”). Manter a infância histórica é manter 

a “visão fontana” dos princípios, dar passos para chegar na criança que se foi, na qual “a 

paixão mostra sua verdadeira face: o rigoroso olhar índio” (BENJAMIN, 2013, p. 36). 

Vale indicar a observação da professora Betty Mindlin no filme “Língua de Brincar” (de 

direção de Gabriel Sanna e Lúcia Castello Branco [2006]), que arrola a imagem do 

índio ao lúdico do ser criança, por meio de suas relações com a 

inutilidade/improdutividade: 

O indígena é a relação com o ato, com os animais e com o tempo. [A poesia 

de Manoel de Barros] é uma poesia lúdica e para os índios tudo é lúdico... 

pelo não produtivismo, a questão da inutilidade. A história de Manoel, que 

evoca essa proximidade com os índios, é um ato deliberado de viver esse lado 

[improdutivo] da vida (MINDLIN em “Língua de Brincar”, 2006). 

 

Assim, a linguagem poética de Barros se relaciona com a figura do índio como 

imagem dessa primitividade desejada: 

Eu sou apaixonado pelo primarismo das coisas. A minha palavra é primitiva. 

Eu gosto que ela seja primitiva. Que ela seja o início dos cantos da 

humanidade. Que a palavra seja uma palavra inicial. Isso é importante pra 

mim porque as primeiras percepções do mundo a criança é que tem quando 

nasce, e essas primeiras percepções são usadas por mim, pra minha poesia e 
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completadas com o conhecimento que eu adquiri através de leitores do 

mundo. Andei por aí tudo pela Bolívia, Peru, Equador, pra conhecer, e vivi 

no meio de índios, pra conhecer a vida primitiva, que pra mim é um negócio 

muito importante  (BARROS em “Língua de Brincar”, 2006). 

 

O “olhar índio” do fragmento de Benjamin se relaciona com o olhar para baixo, 

um olhar mininum para as aprendizagens com o primeiro e com o menor, como vemos 

em “6”, da 1ª. parte de RAQC: 

6 

Aprendo com abelhas do que com aeroplanos.  

É um olhar para baixo que eu nasci tendo. 

É um olhar para o ser menor, para o 

insignificante que eu me criei tendo.  

O ser que na sociedade é chutado como uma  

barata — cresce de importância para o meu  

olho.  

Ainda não entendi por que herdei esse olhar 

para baixo.  

Sempre imagino que venha de ancestralidades 

machucadas.  

Fui criado no mato e aprendi a gostar das  

coisinhas do chão —  

Antes que das coisas celestiais.  

Pessoas pertencidas de abandono me comovem:  

tanto quanto as soberbas coisas ínfimas.(BARROS, 2010, p. 361) 

 

A “gulliverização”,99 processo de miniaturização do olhar (expresso nas 

“imagens do íntimo, do princípio ativo que subsiste na intimidade das coisas” 

[DURAND, 2012 p. 257]), é evidenciada pela relação de afeto com “o ser” mal quisto 

pela sociedade, as minorias de civilizações indígenas exploradas na história da 

colonização brasileira. A herança bugre do poeta100 (“Qual, sou bugre mesmo/ só sei 

pensar na hora ruim” [BARROS, 2010, p. 15]), revelada desde seu primeiro livro PCSP, 

reverencia com seus diversos personagens (Teotônio, Aniceto, Sombra-Boa, Felisdônio, 

Rogaciano) a figura do índio, especialmente os originários das regiões pantaneiras 

(guatós, kadiwéus, terenas, chiquitanos), além das imagens poéticas recuperadas dessas 

cosmologias oralizadas.  

                                                           
99

 De acordo com Gilbert Durand (2012), no Regime Noturno Místico das Imagens, caracterizado pelo 

“retorno à mãe-terra”, a gulliverização “reaparece sempre, mais cedo ou mais tarde, no panorama 

substancialista, ou melhor, uma teoria dos “fluidos”, das “ondas” escondidas e constitutivas da própria 

eficácia das substâncias. [...] Porque é a interioridade “superlativa” que constitui a noção de substância. 

“Para o espírito pré-científico, a substância tem um interior, melhor, é um interior", e o alquimista, como 

o poeta, só tem um desejo: o de penetrar amorosamente as intimidades.” (DURAND, 2012 p. 257) A 

partir disso, poderíamos vincular a poesia de Barros a um processo “antropológico de imaginário” que se 

interessa por símbolos e imagens que indicam uma volta íntima às origens. 

 
100

 Nota-se que aqui a biografia do poeta se evidencia. Manoel de Barros, nascido na região Centro-Oeste 

brasileira, tinha pai com genealogia indígena e mãe com genealogia portuguesa. 
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Em “XI” de “Mundo Pequeno” do LI, encontramos uma cosmologia guató que 

explica o nascimento do mundo, longe das palavras (“alfabeto”) e afastada da mitologia 

cristã. O aparecimento do homem primitivo (“índio”) valoriza a ignorância na relação 

de descoberta, revelando um conhecimento natural que se dá pela proximidade entre os 

espíritos das matérias (“a alma da chuva” e o homem). 

XI  

O mundo não foi feito em alfabeto. Senão que  

primeiro em água e luz. Depois árvore. Depois 

lagartixas. Apareceu um homem na beira do rio.  

Apareceu uma ave na beira do rio. Apareceu a  

concha. E o mar estava na concha. A pedra foi  

descoberta por um índio. O índio fez fósforo da 

pedra e inventou o fogo pra gente fazer boia. Um 

menino escutava o verme de uma planta, que era  

pardo. Sonhava-se muito com pererecas e com 

mulheres. As moscas davam flor em março. Depois  

encontramos com a alma da chuva que vinha do lado  

da Bolívia — e demos no pé. 

(Rogaciano era índio guató e me contou essa cosmologia.) (BARROS, 2010, 

p. 322) 

 

Outra cosmologia primitiva pode ser vista no poema “36” de “Caderno de 

Aprendiz” (2ª. parte de MM). Neste, testemunhamos o nascimento do “primeiro 

poema”, que, como um canto azul (o assobio do apito de um primitivo), poderia ser, 

então, entendido pelo pássaro. Tal exemplo indica que, para Barros, poesia é aquilo que 

mantém relações de avizinhamento com o mundo natural, e esta relação é mais 

facilmente dominada por aquele indivíduo que tem com a natureza intimidade. 

36  

O primeiro poema:  

O menino foi andando na beira do rio 

e achou uma voz sem boca.  

A voz era azul.  

Difícil foi achar a boca que falasse azul.  

Tinha um índio terena que diz-que  

falava azul.  

Mas ele morava longe.  

Era na beira de um rio que era longe.  

Mas o índio só aparecia de tarde.  

O menino achou o índio e a boca era  

bem normal.  

Só que o índio usava um apito de  

chamar perdiz que dava um canto 

azul.  

Era que a perdiz atendia ao chamado  

pela cor e não pelo canto.  

A perdiz atendia pelo azul (BARROS, 2010, p. 466) 

 

A noção de herança também pode ser percebida em outra figura recorrente na 

poesia de Barros: o avô. Essa imagem, dotada de conotações que remetem aos saberes 
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ancestrais, sugere o homem primitivo. O avô, aquele que é também ave (“Meu avô 

agora estava bem, sorrindo de pura/liberdade, pousado nas frondes da árvore, ao 

ar/livre, com o seu Gramofone” [BARROS, 2010 p. 273]), e quer ser árvore (“meu avô 

começou a dar germínios.” [BARROS, 2010 p. 331]), assume a missão de conectar terra 

e céu e reconectar as palavras à sua “natência” porque o avô é também capaz de retornar 

às fontes da linguagem, por compartilhar das peraltagens linguísticas infantis: “Ser 

poeta é aprender ignorãças, no sentido de ver as coisas com o “assombro das crianças e 

dos primitivos” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 91). 

De acordo com Ricardo Alexandre Rodrigues (2006), em sua dissertação de 

mestrado “A Poética da Desutilidade. Um passeio pela poesia de Manoel de Barros”, a 

atenção ao menor indicaria também a atenção ao menos, de forma que “debruçar-se 

sobre o pormenor desestabiliza o foco principal, “o centro das atenções”, porque cada 

detalhe atua como uma subtração (–1, menos um) do inteiro, fazendo espalhar e 

dispersar até tirar do centro” (RODRIGUES, 2006, p. 29). Isso corrobora a noção de 

Walter Benjamin de que a origem não cessa de se afastar, em constante movimento, e é 

como um centro movendo num redemoinho. Na poesia de Barros, o movimento de 

origem é excêntrico, as palavras afastam-se de um único ponto originário e recuperam 

espaços e tempos primordiais diversos, muitas vezes esquecidos. O mininum é um ponto 

peregrino que transita pelo mínimo do brinquedo (os objetos reduzidos), pelas 

cosmologias de grupos sociais “menores”, bem como pela identificação entre o poeta e 

o menino. 

Para Barros, ser poeta é ser como “o menino que carregava água na peneira”, 

que enchia “o vazio com suas peraltagens”, que era “capaz de interromper o vôo de um 

pássaro, colocando um ponto final no fim da frase”, ou que modificava “uma tarde 

botando uma chuva nela” (BARROS, 2010, p. 469). Menino é alegoria sugestiva para o 

aspecto edênico da liberação, ainda sem a posterior mácula do pecado original. Não é 

surpresa que a noção de retorno ao primordial da palavra passará pelo estado da infância 

caracterizado pela dimensão criadora das ações infantis, capaz de trocar os sentidos 

léxicos e dar novo arranjo sintático às palavras que assumem “grau de brinquedo”: 

“Hoje completei 10 anos. Fabriquei um brinquedo com/palavras. Minha mãe gostou. É 

assim:/De noite o silêncio estica os lírios” (BARROS, 2010, p. 336). 

Convém, portanto, relacionar o ser infante da poesia com a poética da 

imaginação criadora, do pensamento de Gaston Bachelard, explicitada especialmente 
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em “A poética do devaneio” (1988): “Há uma infância potencial que habita em nós. 

Quando vamos reencontrá-la nos nossos devaneios, mais ainda que na sua realidade, nós 

a revivemos em suas possibilidades. Sonhamos tudo o que ela poderia ter sido, 

sonhamos no limite da história e da lenda” (BACHELARD, 1988, p. 85). Assim, a 

habilidade poética para a invenção – a “invencionática” (BARROS, 2006, p. 36) – se 

desdobra no poder poético de manobrar as palavras para retornar a certa vivacidade 

infantil: 

Uso as palavras mais para inventar e para mentir do que para dizer alguma 

certeza. Posso voltar à criança que fui, ao moleque que gostaria de ter sido e 

que não fui, posso chegar, manobrando palavras, onde quiser. Posso voltar 

até a infantice. Não tenho outra saída para brincar senão fazendo peraltagens 

com palavras. Não posso mais virar cambalhotas nem saltar obstáculos 

porque me arrisco a quebrar os ossos, mas faço isso com palavras e nem saio 

ferido. Essa é a maneira com que alcanço os meus tatibitatis. (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 151) 

 

 Desta maneira, um verso como “o menino de ontem me plange” se relaciona 

tanto com o “menino do mato” (BARROS, 2010, p. 449) quanto com a “menina 

avoada” (BARROS, 2010, p. 447), porque menino se configura em um passado 

recuperado pela memória de um ontem, mas também como uma existência que ainda 

habita em si, um “menino que resta de nós” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 145): 

Acho que todo poeta tem um menino nele que fantasia com palavras. O 

menino é irresponsável e só gosta de coisas gratuitas. Até hoje eu tenho 

vergonha de não ser um ente sério. Não gosto de perder tempo com trabalho. 

Só gosto de aproveitar o meu tempo com nada. Igualzinho aos meus 

netos.(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 91) 

 

A falta de sobriedade, a irresponsabilidade e um desejo pelo absurdo conectam 

as linguagens da criança, do bêbado e do louco: 

 

Poesia, s.f (...)  

Designa também a armação de objetos lúdicos  

com emprego de palavras, imagens, cores, sons  

etc. geralmente feitos por crianças, pessoas  

esquisitas, loucos e bêbados (BARROS, 2010, p. 181).   

 

Essa aproximação se dá por conta de uma desarrumação sintática avessa ao 

aspecto de normalidade, atingindo o que o poeta chama de criançamento do idioma: 

Sempre achei de importância a natência das palavras. Penso que só com a 

desarrumação sintática se consegue atingir o criançamento do idioma. Eu 

queria chegar ao borrão de cada palavra, aos primeiros vagidos delas. Chegar 

aos coaxos, aos primeiros sussurros da forma. Usei, por vezes, nesse intento, 

a sintaxe torta das crianças, dos bêbedos e dos loucos. Isso poderia quem 

sabe me levar a um texto adâmico. Também o encostamento meu na 
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natureza: as duas coisas. Ah, ter a voz de um lagarto escurecido! (BARROS 

apud MÜLLER, 2010, p.103) 
 

A poesia como uma língua da infância e sem idioma, estranha porque não 

cotidiana, leva a pensar na imagem construída pelo escritor francês Pascal Quignard no 

conto “O recém-nascido” (QUIGNARD, 2013), que se desenrola a partir da acusação de 

São Brício, sob suspeita de ter engravidado uma fiel trabalhadora de seu convento. O 

então bispo, diante do povo, resolve inquirir a criança recém-nascida para resolver o 

dilema “–Fui eu quem te semeou?”. A criança não responde até ser inquirida em latim 

“–Si ego te genui?” e responde “– Non tu es pater meus” (QUIGNARD, 2013, p. 11). O 

latim, visto como língua materna do francês, será então reconhecido como língua 

originária a ponto de ser falada e entendida pela criança, isto é, a criança entende uma 

língua restrita e afastada do uso comum.  

Para Deleuze, a literatura será mesmo a criação de outra língua (nova língua), 

restrita, “de algum modo estrangeira” (DELEUZE, 2013, p. 9) porque delira com os 

novos arranjos gramaticais ou sintáticos que, por sua vez, apontam para um fora da 

linguagem – o que é agramático e assintático: um novo ver e ouvir, um descortínio para 

o enigmático: “o limite não está fora da linguagem, ela é o seu fora: efeito de visões e 

audições não-linguageiras, mas que só a linguagem torna possível” (DELEUZE, 2013, 

p. 9). 

 O poeta “desforma” a língua como resultado de um armazenamento da in-

fância que usa “para transfazer a natureza.” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p.40), 

injeta “insanidade nos verbos para que eles transmitam aos nomes seus delírios” 

(BARROS, 2010, p. 312), ou ainda cria objetos lúdicos a partir de “frases dementadas” 

(BARROS, 2010, p. 312). Neste poema, o poeta fala da doença de lonjuras, de exílio, 

que o olho portava: 

A DOENÇA 

Nunca morei longe do meu país. 

Entretanto padeço de lonjuras. 

Desde criança minha mãe portava essa doença. 

Ela que me transmitiu. 

Depois meu pai foi trabalhar num lugar que dava 

essa doença nas pessoas. 

Era um lugar sem nome nem vizinhos. 

Diziam que ali era a unha do dedão do pé do fim 

do mundo. 

A gente crescia sem ter outra casa ao lado. 

No lugar só constavam pássaros, árvores, o rio e 

os seus peixes. 

Havia cavalos sem freios dentro dos matos cheios 

de borboletas nas costas. 
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O resto era só distância. 

A distância seria uma coisa vazia que a gente 

portava no olho 

E que meu pai chamava exílio. (BARROS, 2010, p. 390) 

 

É possível compreender a poesia como adoecimento
101

 do olho (padecimento 

de “lonjuras”) e compará-la ao estado de convalescença de que fala Baudelaire em “O 

pintor da vida moderna”. Baudelaire compara o gozo do convalescente ao gozo infantil 

“de se interessar pelas coisas, mesmo por aquelas que aparentemente se mostram as 

mais triviais” (BAUDELAIRE, 2006, p. 856). O restabelecimento da saúde é o 

restabelecimento da vida e da alegria de viver. Ele afirma que o inebriamento poético se 

compara ao “olhar matinal” infantil, inventivo porque insano, inspirador porque alegre: 

“Nada se parece tanto com o que chamamos inspiração quanto a alegria com que a 

criança absorve a forma e a cor” (BAUDELAIRE, 2006, p. 856). Uma alegria 

conhecida por Barros, que ele atribui à boa visão adquirida após o uso de óculos, 

conforme confessa em uma entrevista: “eu não enxergava as coisas no quadro negro, era 

míope. Depois me botaram óculos e eu virei um menino alegre” (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 313). 

Uma visão melhorada é capaz de se debruçar nos detalhes, observar a nitidez 

do contorno, permitir diagnóstico das coisas observadas. Como num plano de detalhe 

(close-up), o olhar voltado para o mininum poderá ser compreendido por uma relação 

sinédoque de totum pro pars mais aproximada da relação anatômica– de análise pelas 

partes. Essa visão aumentada nos faz lembrar da técnica da visão microscópica. Por 

exemplo, a que encontramos nos versos de Barros que aproximam nosso olhar para o 

que é pequeno: “Um canteiro de larvas estrábicas, o brejo”, “Marandovás me ensinam, 

com seu corpo de sanfona, a andar em telhas”, “Raiz de caracol, no lodo, dilui-se”, 

“Minhocas arejam a terra; poetas, a linguagem”, “Caracol é uma casa que se anda/E a 

lesma é um ser que se reside”.
102

  

A relação com o mínimo está também evidenciada no gosto por poemas não 

extensos de versos livres e curtos e pelo formato aforístico, que o poeta atribui a um 

                                                           
101

Isso nos lembra o que Bataille disse sobre a atribuição de uma patologia: será sempre “um 

comportamento exterior a sua própria experiência” (BATAILLE, 2013, p. 253), isto é, um julgamento 

feito de fora, um olhar outro que exclui a própria experiência. Para Deleuze, os desvios da linguagem 

literária são indício de saúde, como já visto no Capítulo 1 sobre a relação entre a transvisão e o 

“anômalo” e “parvo” do olho do poeta. 

 
102

Todos os fragmentos retirados do LPC, respectivamente, nas páginas de BARROS (2010): 220, 223, 

223, 219, 371. 
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modo magro de dizer: “Se encontro uma expressão muito enfeitosa – desconfio. Preciso 

me dizer de um modo magro.” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 23); “As palavras 

compridas se devem cortar como nós de lacraia” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 

66).  

A síntese típica desse formato traz a perspectiva de totalidade (pars pro toto), 

de um olhar que por vezes se afasta por meio de exames gerais, muitas vezes 

culminando em frases sintéticas. O uso recorrente da síntese do todo por poemas-frase 

aforísticos remete à autoridade existente nos provérbios, ditos populares que indicam 

saberes partilhados, memorização e exemplaridade. Contudo, indicam também a 

presença viva da contradição, pois, no mesmo tempo em que sugerem totalidade e 

tendem ao absoluto de um saber, indicam o súbito que revela o inquietante abalar das 

certezas. Ou seja, apontam para uma unidade, mas se realizam pela abertura – na 

multiplicidade de hipóteses.  

Fabrício Carpinejar diz em seu texto “Pedras que pensam” (CARPINEJAR, 

2004) que o aforismo tem natureza híbrida (poesia-filosofia), herdando da poesia o 

ritmo e a captação dos contrários (“nas relações entre objetos e seus díspares”), e da 

filosofia “o alentado poder de interrogar e definir o espanto”. Assim, o aforismo 

convoca, por sua própria natureza, a disposição para olhar o inusitado, típica do olhar do 

menino. 

Manoel de Barros privilegia o mundo pequeno. Sua poesia é como as lentes de 

aumento que apelam para a visão daquilo que jaz imperceptível. A visão do menino se 

confunde com a do poeta que vê melhor porque vê de perto a exuberância pulsante da 

pequenez, que reina, tal qual as brincadeiras de criança, nos fundos do quintal. Ver mais 

além pode significar ver deslocado, em delirium (do latim: de- “fora” da lira: “sulco do 

arado”), para cometer ilógicos devires, como os de um rio com poder de se transformar 

em “coisa”, em “rã”, em “árvore”. É preciso “ver de torto”, de onde murmura o 

primitivo, para que se “invertam os ocasos” (BARROS, 2010, p. 315). 
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3.1.4 Repetição e o jogo 

 

III 

Repetir, repetir – até ficar diferente.  

Repetir é um dom do estilo. (BARROS, 2010, p. 300) 

 

A repetição, diz Walter Benjamin, é a “grande lei que, acima de todas as regras e ritmos 

particulares, rege a totalidade do mundo dos jogos” (BENJAMIN, 2002, p. 101). O jogo 

do “mais uma vez” para a criança é uma compulsão que pode ser aproximada do 

impulso sexual, como qualquer experiência que “deseja insaciavelmente, até o final de 

todas as coisas, repetição e retorno, restabelecimento da situação primordial da qual ela 

tomou o impulso inicial” (BENJAMIN, 2002, p. 101).  

Para a criança, a retomada do início é o que sugere o domínio da prática, o 

aprendizado, o tornar-se senhora “das terríveis experiências primordiais” (a angústia do 

não conhecer). A repetição é especialmente preferida para “saborear, sempre de novo, e 

de maneira mais intensa, os triunfos e vitórias”. Assim, brincar é não mais um “fazer de 

conta”, mas em especial, um “fazer de novo”, de “transformar a experiência mais 

comovente em hábito” (BENJAMIN, 2002, p. 101). Para a poesia, está no jogo com sua 

infantia e na brincadeira com as palavras o dom aiónico de regeneração.
103

 

A repetição se manifesta na língua como um procedimento participante na 

construção do sentido. Os jogos de reiterações permitem um deslocamento na 

racionalidade na linguagem: Guaraciaba Micheletti afirma que, sendo "efeito de sentido, 

a repetição em geral é apontada como intensificadora de determinado traço criando 

expectativa e tensão” e Koch explica que a reiteração, além de associar emoção ao que 

se repete, tem habilidade de criar familiaridade entre o enunciador e o enunciado, bem 

como apresenta a tendência de “sacralizar” fórmulas. (apud LANDEIRA, 2010, p. 40–

1). 

Não é, portanto, infrequente perceber a retomada de temas, palavras, ou até 

versos inteiros na obra de Manoel de Barros. O autor se diz repetidor de si e seu 

processo criativo se reflete como um exercício de sua existência – coleciona em seus 

“cadernos de caos” as partes que lhe servirão para compor os pedaços de sua poesia e 

essas partes terão que ser carregadas de significação próxima, terão antes que encostar 

                                                           
103

 É curioso notar que Agamben também aproxima a infantia da figura do ambystoma mexicanum 

(axolotl), espécie de salamandra que se recusa à evolução e mantém como suas características de neotenia 

a manutenção, em sua fase adulta, da capacidade de regeneração típica de seu estado larval (no caso, suas 

brânquias). 
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nele: “Tudo que repercute em mim de fora, faz alguma alquimia verbal onde me espojo. 

Acabo que sou repetidor de mim por isso. Não tenho forças para desencostar-me.E tudo 

que falo é sempre de mim que falo.” (BARROS apud MULLER, 2010, p.64). 

Não podemos perder de vista que o verso “Repetir, repetir até ficar diferente. 

Repetir é um dom do estilo” dialoga com o químico francês Antoine Laurent 

de Lavoisier e a ideia de que em um sistema fechado (na natureza) nada se cria, mas se 

conserva em novos arranjos, em um novo modo. Assim é a poesia, que usa o código da 

língua para rearranjá-la em outro modo. No entanto, diferentemente da natureza fechada 

de Lavoisier, a poesia está aberta para o novo da alteridade, porque fere o igual para 

atingir o diferente, avesso à conservação.
104

 Aqui encontramos o grande paradoxo desse 

verso: em poesia, a repetição da língua não produz algo igual (representação), mas 

diferente, porque se articula de infinitas maneiras em experiências de linguagem (um 

jogo criativo), que já não se limitam ao código e ao sentido, ao contrário, transgride-os. 

A diferença entre a repetição e a criação no jogo está nos limites entre conhecer o 

mundo e recriá-lo à maneira do sujeito que o experimenta, pois a criação revela uma 

atitude positiva de resposta frente ao mundo.
105

 

O jogo é circunscrito, desde tempos primórdios, na relação de compreensão do 

mundo e do sentido de uma experiência vivida. Lembremos dos jogos infantis que 

permitem uma simulação da vida com fins educativos ou jogos cujas regras – das mais 

restritas às mais livres – permitem a compreensão de uma sociedade em sua estrutura, 

pois incorporam o imaginário simbólico de uma determinada cultura. Eles podem se 

utilizar de palavras ou dispensá-las, mas sempre culminam na repetição (de uma 

estrutura, de uma fala, de uma ação, que permitem aos envolvidos melhorarem suas 

performances).  

A relação entre a repetição e o jogo possui, de acordo com Agamben, uma 

origem nos jogos sagrados: 
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  Em tese, ao menos segundo Saussure, a língua da gramática normativa compõe um sistema fechado. 

A poesia atua sobre um sistema fechado, fazendo-s se abrir. 

 
105

 A diferença pensada como positividade (Nietzsche, Deleuze, Lyotard, Foucault) não é apontada mais 

em termos de origem (a pureza de uma ideia original que tem na sua repetição o objetivo de alcançar a 

identidade perdida – o idêntico, que não tem mudanças –, entendendo a diferença como uma negatividade 

– carência, falha), mas, ao contrário, permite pensar em uma diferença que é fruto da repetição (conforme 

Deleuze, em “Diferença e Repetição”). Assim, o que se repete é o próprio fato dos existentes se 

diferenciarem. Somente com a repetição a diferença poderá existir. É de maneira positiva que a repetição 

do emblemático verso de Barros aceita e produz a multiplicidade da diferença. 
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A maior parte dos jogos que conhecemos deriva de antigas cerimônias 

sagradas, de rituais e de práticas divinatórias que pertenciam, outrora, à 

esfera religiosa em sentido lato. A brincadeira de roda era originalmente um 

rito matrimonial; jogar com bola reproduz a luta dos deuses pela posse do 

sol; os jogos de azar são derivados de práticas oraculares, o pião e o tabuleiro 

de xadrez eram instrumentos divinatórios. (AGAMBEN, 2007, p. 66–7) 

 

Pensando a poesia de Barros como um estilo no jogo da linguagem, na medida 

em que “ocorre repetição, e na medida em que a expressão depende de mais do que só 

da palavra, a expressão efabulada corresponde a um jogo e os diferentes recursos desta 

efabulação, em conjunto, assumem a forma de um ritual” (SPERBER, 2013, p. 1). No 

entanto, no mesmo tempo em que indica para o sagrado, aponta para a inversão do 

mesmo, sua profanação. É dessa forma que a relação repetição e jogo, em Manoel de 

Barros, poderá ser aproximada e afastada do ritual.  

De fato, é atributo do mito o jogo com as palavras, enquanto o rito indicaria o 

jogo com a ação.
106

 No entanto, permanece nas palavras um resquício de ritual: a 

propriedade (ou dom) de agir/transformar/fazer, como acontece em “XX” de “Uma 

didática da invenção” (1ª. parte de LI): “Lembro um menino repetindo as tardes 

naquele quintal” (BARROS, 2010, p. 304); e no poema “Miró” de “Ensaios 

Fotográficos” (1ª. parte de EF), em que o personagem-pintor  

MIRÓ 

para atingir sua expressão Fontana 

[...]precisava de esquecer os traços e as doutrinas 

que aprendera nos livros. 

Desejava atingir a pureza de não saber mais nada. 

Fazia um ritual para atingir essa pureza: ia ao fundo 

do quintal à busca de uma árvore. 

E [...] enterrava de vez tudo aquilo/que havia aprendido nos livros. 

Depois depositava sobre o enterro uma nobre 

mijada florestal [...] (BARROS, 2010, p. 385 – grifos nossos). 

 

Assim, o “dom” de “repetir” “até ficar diferente” pode ser também aproximado 

a um jogo profano das fórmulas místicas e recitações seriadas religiosas (como os 

mantras ou os terços). Repetir as “fórmulas” do estilo na prática de dar novo uso ao 

código LINGUISTIC é meio através do qual se aparecerá o diferente (“O que não sei 

fazer desmancho em frases./ Eu fiz o nada aparecer [...]” [BARROS, 2010, p. 343 – 

grifo nosso]). Diante da palavra poética, estamos expostos à ação mágica (milagrosa) de 

transformar “([...] 7. Pelos meus textos sou mudado mais do que pelo meu existir. 8. 
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 Agamben aponta para uma quebra na unidade entre rito e mito na passagem do sagrado ao profano: “O 

jogo quebra essa unidade: como ludus, ou jogo de ação, faz desaparecer o mito e conserva o rito; como 

jocus, ou jogo de palavras, ele cancela o rito e deixa sobreviver o mito (AGAMBEN, 2007, p. 59). 
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Não é por fazimentos cerebrais que se chega ao milagre estético senão que por instinto 

linguístico” ([BARROS, 2010, p. 374 – grifo nosso]). 

À constância do ritual, e suas repetições sagradas, Giorgio Agamben (2007) 

confronta a inconstância do jogo/brincadeira, que quebra (e profana) os protocolos do 

rito e do código. O jogo é a relação lúdica com a língua (do homem como homo 

ludens
107

), um brinquedo letral resultado de uma infância que encarna no poeta não só 

pela memória das vivências de criança, mas pelo repositório de infância existente na 

própria poesia e que permite o risco da incerteza, do erro na invenção e da experiência 

da estreia, do teste: 

Meu irmão veio correndo mostrar um brinquedo que inventara  

com as palavras. Era assim: 

Besouros não trepam no abstrato (BARROS, 2010, p. 332), 

 

Destarte, a poesia será o lugar privilegiado do gesto de busca da inocência em 

jogo (“O poeta é um inocente que é ligado a essas coisas primitivas, apesar dos 

estudamentos” – BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 140) por meio da capacidade da 

natência de fazer novo, por experimentar a liberdade de uma constante geradora de 

insubmissão inventiva próxima ao olhar de descoberta das crianças: 

A inocência plena de um ser humano pode alçar ele para ave. Acho que o 

primeiro vagido de uma criança tem, pelo menos, a assistência do mistério. Já 

notei que algumas palavras que emprego têm raízes de conchas aturdidas. 

Acho que as crianças pronunciam seus primeiros cantos, como de aves 

mesmo. Os erros da infância vêm carregados de nossas ancestralidades 

enlouquecidas. Eles trazem nossos mais puros defeitos. O tatibitate inventa 

sons novos, jogos florais, brinquedos letrais” (BARROS apud MÜLLER, 

2010, p. 136). 

 

A “inocência”
108

 em Manoel de Barros poderá ser aproximada à ideia de 

ingenuidade defendida por Friedrich Schiller em “Sobre a poesia ingênua e sentimental” 

(2003), no entanto, é bom que se destaque, antes de qualquer alarde, que ingenuidade 

aqui não se compreende por “desconhecimento” ou “falta de malícia”, mas em especial 

por um conhecimento da experiência sensorial e autêntica da natureza: “O ingênuo 

exige que a natureza vença a arte” (SCHILLER, 2003, p. 46). A poética da ingenuidade, 
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 Expressão de Johan Huizinga, desenvolvida em seu livro “O jogo como elemento da cultura”, em que 

define jogo como: “uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 

limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, 

dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da “vida cotidiana”” (HUIZINGA 1980, p. 33). 

 
108

  Não há na obra poética de Barros menção ao termo “ingênuo”. No entanto, há “inocência” e seus 

derivados (onze ocorrências). 
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segundo Schiller, é, principalmente, aquela que assume uma liberdade e espontaneidade 

na produção mais evidente que sua técnica, que se aproxima da natureza (a instância 

essencialmente ingênua [SCHILLER, 2003, p.42]) de forma que natureza e cultura 

coexistam em harmonia, remetendo aos preceitos do período clássico. Em oposição ao 

poeta ingênuo (o homem natural – natürliche Mensch), estaria o poeta romântico – o 

poeta da modernidade (o homem cultural – kultiviert Mensch), fragmentado e 

incompleto –, afastado da noção de totalidade.   

Schiller indica essa distinção entre o poeta ingênuo e o sentimental. O primeiro 

será aquele que não observa uma cisão interior entre ele e seu meio, e sua arte será um 

reflexo disso; contudo, é atributo do artista ingênuo a conformidade com convenções, 

fazendo da sua arte uma arte tranquila e alegre. Sentimental é o poeta para quem a 

unidade primordial já não é viável, posto que seja resultado de uma síntese formada por 

ideias (consciência, inteligência, ideologias) e emoções, além de a natureza passar a ser 

um Ideal a ser buscado, evidenciando a cisão e a desarmonia entre ela e o sujeito. Em 

contraponto com a paz e a alegria do poeta ingênuo, o poeta sentimental é inquieto e 

evidencia as tensões e desconfianças da realidade, questionando os sentidos e se 

ocupando de assuntos éticos e políticos. 

É a partir disso que Schiller traça uma proposta de encontro (um terceiro 

momento)
109

 entre esses polos antagônicos (antigo x moderno e natureza x técnica), 

visando à situação ideal de restabelecimento da unidade perdida. No entanto, este Ideal 

é inalcançável, já que o afastamento da natureza já foi determinado a partir do uso da 

razão e da vontade, isto é, a arte já pressupõe a técnica. A arte ingênua é aquela que, 

utilizada pelo homem cultural, para se percorrer um caminho de retorno a uma “infância 

perdida”, propõe a convergência da reflexão e da liberdade: a criança não será “a 

representação das carências e limites, mas, pelo contrário, a representação da sua força 

pura e livre, da sua integridade, o que nos comove. [...]” (SCHILLER, 2003, p. 44). 

Assim, é inegável relacionar a “inocência” infantil da poesia de Barros com o 

impulso romântico dessas duas dicotomias. De fato, na procura de uma linguagem 

espontânea, infantil (“O ingênuo é uma infantilidade onde já não é esperada, não 

podendo por isso mesmo ser atribuída à infância real” [SCHILLER, 2003, p.46]) e 

vinculada a uma “natureza sã” (que culmina na generosidade, honestidade e que amplia 
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 Este terceiro momento deveria ser a ligação do que está separado – na busca de um todo que volta 

mais iluminado. Este terceiro momento será, portanto, um objeto de esperança sem que se deseje o 

retorno dos gregos. 
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“a natureza sem sair dela” [SCHILLER, 2003, p. 51]), a poesia de Barros poderá se 

aproximar da poesia ingênua, já que para Barros: “Poesia é um desenho verbal da 

inocência!” (BARROS, 2010, p. 461), lugar de onde se pode ouvir “a boa inocência de 

nossas origens” (BARROS, 2010, p. 456). 

Não se trata da nostalgia melancólica de uma sensação de completude (de 

acordo com Schiller, esta seria uma nostalgia moral), mas, sobretudo, trata-se de uma 

nostalgia sensível e alegre (“Como é bom a gente ter tido infância para poder lembrar-se 

dela/ E trazer uma saudade muito esquisita escondida no coração” [BARROS, 2010, 

p.62]) de uma palavra em plena “adesão à natureza” de que a poesia será abrigo e os 

poetas seus “conservadores”: “[...] A natureza/ avançava nas minhas palavras tipo 

assim: O dia/está frondoso em borboletas./ No amanhecer o sol/ põe glórias no meu 

olho [...]” (BARROS, 2010, p. 7). 

Mas não podemos apartar da poesia de Barros a proposta modernista (bem 

diferente de uma poesia bucólica) de transformar radicalmente essa natureza com uma 

consciência artística, que é especialmente explorada pela predominância metapoética. É 

este caráter questionador e (porque não?) revolucionário que o aproxima também de um 

poeta sentimental. Dessa forma, a inocência de Barros poderia ser localizada na 

aproximação fronteiriça entre os dois lados da dicotomia de Schiller, mas nunca 

enquanto um poeta romântico e, sim, enquanto poeta que se irmana alegremente com a 

natureza, e, ao mesmo tempo, desafia os limites das convenções, provocando uma 

reflexão poética sobre as tensões entre esta e o homem. A ingenuidade se torna uma 

espontaneidade forjada por uma consciência artística, e a infância (“natureza não 

deformada que encontramos na humanidade cultivada” [SCHILLER, 2003, p. 57]) 

passa a não ser reduzida como saudade distanciada pelo tempo, mas como uma “forma 

de sentir” possibilitada pelo jogo do devir-criança. 

Conforme indica Agamben, a criança, por meio do jogo, priva o brinquedo de 

sua condição original (profanando sua utilidade primária) para criar novos usos e 

significados. A poesia-brinquedo como resultado de uma criação “ingênua-sentimental” 

delineia o aspecto essencial no jogo, a profanação. Em termos deleuzianos, a 

brincadeira é liberdade da repetição que cria diferença positiva (multiplicidades) de 

sentidos. Dessa forma é que se poderá que a “inocência é a verdade do múltiplo” 

(DELEUZE, 1976, p. 18); o jogo inocente é onde se realiza a liberdade da criança, onde 

ela se afirma para a multiplicidade do devir. 
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A inocência é o lugar ideal para ocorrer a negligência, esta que, para Agamben, 

não quer dizer “descuido” propriamente, mas uma distração tipicamente ingênua (“uma 

atitude livre e ‘distraída’ — ou seja, desvinculada da religio
110

das normas — diante das 

coisas e do seu uso, diante das formas da separação e do seu significado” (AGAMBEN, 

2007, p. 19). Já para Nietzsche, será o termo “esquecimento”  a assumir o lugar de 

inocência na criança, porque permite o nascimento do novo olhar (olhar inventivo). O 

esquecimento  inocente é assim uma força afirmativa inerente ao jogo incessante do 

“vir-a-ser”: “Inocência, é a criança, e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma 

roda que gira por si mesma, um movimento inicial, um sagrado dizer ‘sim’” 

(NIETZSCHE, 1995, p. 44). 

 

 

3.2-FRONTEIRAS DO SAGRADO 

 

3.2.1 Nostalgia do absoluto 

 

14  

Remexo com um pedacinho de arame nas  

minhas memórias fósseis.  

Tem por lá um menino a brincar no terreiro:  

entre conchas, osso de arara, pedaços de pote, 

sabugos, asas de caçarolas etc.  

E tem um carrinho de bruços no meio do  

terreiro.  

[...]O menino é hoje um homem douto que trata  

com física quântica.  

Mas tem nostalgia das latas.  

Tem saudades de puxar por um barbante sujo  

umas latas tristes.  

Aos parentes que ficaram na aldeia esse homem  

douto encomendou uma árvore torta —  

Para caber nos seus passarinhos.  

De tarde os passarinhos fazem árvore nele. (BARROS, 2010 p. 367) 

 

Manoel de Barros poderia ser comparado a um poeta saudosista quando recupera de sua 

biografia “memórias fósseis”, fatos que são transpostos em seus poemas, mas a 

radicalidade dessa transposição faz com que a nostalgia seja vista para além: como uma 

ética existencial e fragmentada. Ele declara que é a reunião de pedaços, dentre os quais 

a saudade de Deus e a nostalgia da selva, que o fazem ser poeta (BARROS apud 

MÜLLER, p. 42). Essa nostalgia pode ser alinhada a um desejo de reformulação do 
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Religio – Religião:  que vem da raiz latina relegere e “indica a atitude de escrúpulo e de atenção que 

deve caracterizar as relações com os deuses”, isto é, significa uma observância (de reler) “a fim de 

respeitar a separação entre o sagrado e o profano.”  (AGAMBEN, 2007, p. 59) 
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mundo como resposta a um vazio típico da modernidade, um querer retornar a uma 

natureza selvagem ou a uma ingenuidade de infância, avessas às imposições 

civilizatórias e à instrumentalização da vida, um retorno à liberdade que permite o 

ilogismo – o absurdo como método de preenchimento do ser:  

Penso que os leitores desse fim de século têm sim, nostalgia do simples, do 

ingênuo, talvez até da tolice, talvez até do ilogismo. Antigamente, nas 

florestas, era preciso aumentar gente. Só tinha bicho, plantas e passarinhos. 

Então os sonhadores primitivos faziam esse trabalho de aumentar gente. Os 

urubus falavam, tatus falavam com moça, etc. Temos que ser bichos, temos 

que ser ventos, temos que ser árvores. A razão nos descompleta. (BARROS 

apud MÜLLER, p. 132). 

 

A literatura é território inventado para lidar com a desterritorialização do ser,
111

 

que transita sem certezas, carente do maravilhamento, incompleto na sua condição 

ontológica e afastado da experiência de um conhecimento do sagrado. Manoel de Barros 

propõe pelo exercício de criação poética esse preenchimento do seu próprio vazio: 

A minha vida parada eu vou enchendo de vento e versos. Com essa tarefa 

melhoro um pouco a minha incompletude. Ideias nem pensamentos nem 

conceitos não tenho. Só preciso contar nada para encher minha vida. 

Conviver com inexistências é a raiz da poesia. Na razão de viver eu jogo 

pedra. (BARROS apud MÜLLER, p. 167). 

 

Em “Nostalgia do Absoluto”, George Steiner (1974) verifica reflexos de uma 

modernidade ocidental que recupera em sua morfologia aspectos do religioso como um 

movimento de preenchimento do vazio deixado pelo enfraquecimento da teologia: “a 

decadência de uma doutrina cristã abrangente deixou em desordem, ou em branco, 

percepções essenciais de justiça social, do significado da história humana, das relações 

entre a mente e o corpo, da posição do conhecimento na nossa conduta moral” 

(STEINER, 2003, p. 12). Ele nos mostra como o marxismo, a psicanálise freudiana e a 

antropologia estrutural de Lévi-Strauss podem ser lidos como teologias substitutas, 

mitologias racionais ligadas aos três critérios básicos da estrutura da religião: a análise 

pela totalidade (que busca uma imagem completa do homem no mundo), um momento 

de revelação (ou diagnóstico súbito por meio de textos que se tornam cânones daquele 

pensamento), e a linguagem específica (um idioma característico, “seu próprio conjunto 

de imagens emblemáticas, metáforas, cenários dramáticos” [STEINER, 2003, p. 14]).  
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 Deleuze na entrevista “Abecedário de Deleuze”, afirma: “[...] Precisamos às vezes inventar uma 

palavra bárbara para dar conta de uma noção com pretensão nova. A noção com pretensão nova é que não 

há território sem um vetor de saída do território, e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, 

sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte. [...]” (Transcrição USP). 

Disponível em : http://stoa.usp.br/prodsubjeduc/files/262/1015/Abecedario+G.+Deleuze.pdf 
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Cabe salientar que Steiner colocará esses três princípios como sistemas de 

crença e argumento que não se pretendem religiosos pelo conteúdo que “pregam”, mas 

cujas estruturas, aspirações e exigências dialogam com a proposta de totalidade, além de 

serem “canonicamente organizados, imagens simbólicas do significado do homem e da 

realidade” (STEINER, 2003, p. 15). 

Razoável ou não a respeito dos três sistemas que analisa, a reflexão de Steiner 

nos valerá somente para provocar a questão: se a poesia de Manoel de Barros poderia 

ser apreciada também como sistema poético com rastros dessa nostalgia, sob a ótica de 

propor uma “teologia” substituta que traria nela os três critérios propostos por Steiner: a 

totalidade – imagem completa do mundo; a revelação – diagnóstico súbito; e a 

linguagem específica – idioma característico – conjunto de imagens. 

 

 

3.2.1.1 Do Caos e do Cosmos 

 

Podemos traçar uma relação entre a poesia de Barros e o pensamento místico oriental, 

especialmente o Taoísmo, quando observamos em ambos: um interesse pela sabedoria 

sutil e intuitiva; uma tendência à libertação de convenções; a consideração do 

movimento enérgico da natureza, o fluxo do devir da vida em constante 

transformação.
112

 A postura do taoísta é como a postura de um naturalista, o observador 

da natureza e que age em harmonia com ela – wu wei
113

); a dinâmica dos opostos (yin e 

yang); e, principalmente, a visão compartilhada da Qüidade – “a consciência da unidade 
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É claro que a transformação/transmutação é conceito básico que transpassa o Oriente, encontrando-se 

também nas práticas da Alquimia e na Magia ocidentais. Mas interessa aqui lançar uma comparação 

proveitosa com os preceitos taoístas de totalidade. 

 
113

 Princípio prático da “não ação” na filosofia taoísta. Trata-se de uma busca pela harmonia com Tao (o 

oculto regente do universo). Na poesia de Barros, observamos a inércia como correspondente a esta 

prática de harmonização diante da natureza. Na 3ª.  parte de LN, um aforismo afirma paradoxalmente a 

ação da inércia: “A inércia é meu ato principal” (BARROS, 2010, p. 346); ou no poema “9” da primeira 

parte de RAQC em que encontramos o movimento de inércia: uma “germinação” que se realiza pelo 

processo de harmonização simbiótica com o ambiente: “[...] Era um sujeito esmolambado à feição de ser/ 

apenas uma coisa./Era um sujeito esmolambado à feição de ser/apenas um trapo./ Percebi que o homem 

sofria por dentro de uma/enorme germinação de inércia./Uma inércia que até contaminava o seu andar/ e 

os seus trajos” (BARROS, 2010, p. 364) 
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e da inter-relação de todas as coisas e eventos, a experiência de todos os fenômenos do 

mundo como manifestações de uma unidade básica”
114

(CAPRA, 1983, p. 103). 

 Na poesia de Barros, essa unidade cósmica estaria relacionada aos pares de 

opostos que se entrecruzam, formando um corpo híbrido, o qual, ainda que 

fragmentado, é único.
115

 A esta coesão representativa do conceito de totalidade 

chamamos Cosmo. De acordo com Lawrence, recuperado por Deleuze, o cosmos é o 

“lugar dos grandes símbolos vitais e das conexões vivas, a vida-mais-que-pessoal” 

(DELEUZE, 2013, p. 62). “O mundo afigura-se assim como um complicado tecido de 

eventos, no qual as conexões de diferentes tipos se alternam ou se sobrepõem, ou se 

combinam, determinando, assim, a textura do todo” (CAPRA, 1983, p. 109).  

O Cosmos concebe a tendência de harmonização na formação da Unidade 

maior, porém fragmentada
116

: O Universo em seu conjunto é também um grande 

fragmento que não cessa de se fragmentar, indicando um movimento de integração com 

o meio e também sugerindo o ciclo da vida: nascimento – morte – regeneração. 

Todavia, no princípio era o Caos,
117

a ruptura, cisão e separação, o espaço vazio 

primordial.  

Tais figuras repercutem como o paradoxo desordem x ordem na poética de 

Barros, ocupando temas e até a sistematização do processo criativo do autor, que tem 

seus escritos distribuídos (ou desorganizados) em seus famosos cadernos de caos: 

                                                           
114

 Veremos mais adiante que esta inter-relação entre todas as coisas será nomeada por Giordano Bruno 

(já numa perspectiva ocidental e cristã) como vínculo. 

 
115

 Na poética inventiva de Manoel de Barros, a característica da oposição  antitética de termos não 

constitui uma negação, mas “uma unidade complementar dos contrários” e, portanto, valoriza um 

conhecimento corporal em detrimento de um conhecimento racional (em que há “separação entre o sentir 

e o pensar”, além de uma preocupação com uma verdade objetiva). José Carlos Pinheiro Prioste (2006) 

faz uma leitura crítica da poesia de Barros, utilizando-se dos opostos claro x escuro, para evidenciar “a 

contradição que se un[e] em integração indivisível”. A proposta comungante de Barros será atribuída a 

uma combinação do imaginativo com o intuitivo, que convida a repensar a lógica: “A poesia de Manoel 

de Barros apresenta um corpus propício à compreensão do humano em sua complexidade, pois por não se 

ajustar ao raciocínio retilíneo, clama por um retorno ao originário do pensar. Ou seja: um modo de 

apresentação, mais que representação, a convergir o sentir e o pensar em um impartível conjugar dos 

contrários.” (PRIOSTE, 2006, p. 13) O interesse pelo paradoxo caos-cosmos é ocorrência tanto da mística 

quanto da modernidade. A mística evidencia a potencialidade oculta e infinita da experiência e a extração 

máxima de vitalidade no instante (LOSSO, 2012, p. 293), isto é: a mística evidencia a “natência”. 

 
116

 Em consonância com diversos autores (Bergson, Nietzsche, Bataille, Deleuze), a unidade no Tao é 

fragmentada e a totalidade é sempre aberta ao devir. O mundo só pode ser fechado para um ser finitio e 

limitado (o homem da utilidade). 

 
117 

Faço referência ao poema Teogonia de Hesíodo e ao versículo bíblico do livro do Gênesis (1.2): “No 

princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do 

abismo”. 



139 
 

 

São trinta, são cinquenta cadernos de caos. Preciso administrar esse caos. 

Preciso imprimir vontade estética sobre esse material. Não acho a clave, o 

tom de entrada. Não acho o tempero que me apraz. O ritmo não entra. Há um 

primeiro desânimo. Aparecem coisas faltando. Um nariz sem venta. Um olho 

sem lua. Uma frase, sem lado. Procuro as partes em outros cadernos. Dou 

com aquele caracol subindo a escada. Era aquele mesmo, do primeiro 

caderno, que então passeava uma parede. Percebo que existe uma unidade 

existencial nos apontamentos. Uma experiência humana que se expõe aos 

pedaços. Preciso compor os pedaços. Meus cadernos começam a criar 

nódoas, cabelos. As ervas sobem neles. (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 

27) 

 

Percebemos, então, que seu processo criativo é um pêndulo que parte do caos 

para o cosmos, em uma espécie de exercício incessante de completar lacunas, espaços 

vazios. Mas sem esses vazios, não seria possível se alcançar a unidade cósmica. Manoel 

de Barros revisita “as regiões pré-lógicas da linguagem, para [tangenciar] o cerne do 

real, lugar inatingível, inalcançável pelas palavras” (REGINO, 2011, p. 5), ou seja, 

acessa a desordenação: o estado ilógico. E “o ilogismo é muito importante para o verso” 

(BARROS em entrevista a André Luís Barros, 2003), diz o poeta que prefere o 

“desanormal” ao normal dos sentidos, já que é pela “absurdez” que se poderá trapacear 

as convenções da língua e do real para alcançar o grau de liberdade do novo. E é no 

princípio, no ato da germinação, onde mora a palavra poética; é da des-ordem do caos o 

não sabido, a ignorância e o desconhecido, isto é, a possibilidade para o novo: “Há 

mistérios nascendo por cima das palavras/ desordenadamente como bucha em tapera/ E 

moscas portadoras de rios” (BARROS, 2010, p. 179). 

Vale salientar, no entanto, que a ordem estabelecida pelo Cosmos não pretende 

ser da ordem da lógica. Figuras como semente e árvore são constantes para a elucidação 

didática do processo criativo em Barros: sua busca é pela integração do homem à ordem 

cósmica da natureza por via de uma sabedoria vegetal (“Preciso de obter sabedoria 

vegetal” [BARROS,  2010, p. 340]) e de uma aprendizagem pela ignorância. 

A árvore
118

, por exemplo, é figura que sugere o Cosmos em seu amplo sentido, 

o ciclo de vida (nascimento, maturidade, reprodução, morte e regeneração). Essa 

                                                           
118

 Vimos no Capítulo 2 que a imagem de árvore que está na poesia de Barros é bem diferente da imagem 

de árvore deleuziana. De fato, é seu oposto, pois a imagem de árvore em Barros se aproxima da ideia de 

rizoma (Deleuze e Guattari), do “corpo sem órgãos” (Artaud, Deleuze) e do “corpo sem cabeça: acefalus” 

(Bataille), uma ideia de transformação num plano horizontal de imanência, ao contrário de um plano 

vertical de transcendência. Dessa visão de transcendência, aprendemos com Eliade (1992) que a árvore é 

imagem de eixo vertical que liga superfície ao céu e ao mundo subterrâneo. Não convém excluirmos da 

poesia de Barros uma imagem de árvore em detrimento da outra, mas apontar para a fronteira imanência x 

transcendência de que essa poesia se vale, pois que o sagrado tanto pode ser compreendido como um eixo 



140 
 

transfiguração se dá por processos de naturalização, desejável pertencimento à natureza, 

e, por isso, em vias de uma integração ao Cosmos. Assim, pelo estabelecimento de uma 

ordem natural de simpatia,
119

 desaparece a rígida dicotomia entre o homem (ser 

fragmentado) e o Cosmos. Essa relação de simpatia é definida por Capra como “um 

conjunto de relações que se voltam para fora em direção a outras coisas”, portanto, um 

movimento de alargamento, expansivo e mútuo (CAPRA, 1983, p. 110).
120

 A ligação 

entre a Qüidade Mística e o aspecto “transfeitor” na poesia de Barros pode ser 

observada na mudança do estado de consciência “onde o mundo dos sentidos é 

transcendido e onde a noção de “coisas” é ultrapassada” (CAPRA, 1983, p.112).  

A poesia de Barros vislumbra a harmonização do Caos e do Cosmos. Em 

“Anúncio” (da 1ª.  parte de LPC), Manoel de Barros descreve o “transfazer” da natureza 

“[...] (Atribuir-se natureza vegetal aos pregos para que eles brotem nas primaveras… 

Isso é fazer natureza. Transfazer.) Essas pré-coisas de poesia. [...]” (BARROS, 2010, p. 

197). Para que a palavra criadora crie uma nova ordem, é preciso desconstruir a 

linguagem e colocá-la no estado caótico primordial, da fragmentação suprema num 

estado de “pré-coisa”. Do Caos, “vasto depósito de coisas heterogêneas” (PAZ, 2012, p. 

119), “colcha de retalhos infinita” (DELEUZE, 2013, p. 77), compõem-se uma 

totalidade do Cosmos, uma imagem completa do mundo. Assim, a noção de corpo e 

partes é dissolvida formando um corpo sem órgãos (DELEUZE & GUATARRI, 2014, 

p. 18): o ser que comunga com o outro ser, sem saberem eles qual é o limite de cada. 

Deleuze (2013, p. 76), em análise da escrita de Whitman, destaca que “as cenas 

menores” são mais importantes que qualquer configuração de “conjunto”. O filósofo 

francês afirma que é nos fragmentos da escrita convulsiva de Whitman (e por 

“convulsiva” não se entende “trechos curtos ou aforísticos”, mas uma escrita dominada 

por travessões e intervalos que liberam “uma frase assintática infinita”, ou que 

catalogam imagens “notáveis”, “frases casuais enumerativas”, um “protocolo das 

                                                                                                                                                                          
y, como um eixo x. No entanto, o foco desta pesquisa é tratar do sagrado como uma continuidade no 

plano imanente, sendo a figura da árvore a superfície e matéria em que a fonte da vida se regenera 

compondo um cosmos vivo. 

 
119

 Recupero aqui a ideia de Borges destacada no livro de FELINTO, 2008, p. 171: “Todos os elementos 

do universo estão secretamente ligados por uma teia de simpatias cósmicas e esta simpatia é claramente o 

princípio da magia.” 

 
120 

Segundo ele, os tantras, escrituras budistas que carregam na raiz sânscrita o significado de tecer, e 

também as raízes acústicas tan (expansão_ e tra (liberação), indicam o entrelaçamento, os vínculos 

expansivos entre as coisas. 
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fases”) em que aparece o “plano oculto” do poema: o projeto de “invocar um cosmos”, 

uma “totalidade orgânica” (DELEUZE, 2013, p. 76). Observam-se também em Barros 

esses “contrastes e complementaridades” entre o todo e o fragmento, cosmos e caos.  

No poema “5”, de “Protocolo Vegetal” (1ª. parte de GEC), os fragmentos da 

“cena” que foca na figura do “desherói” são listados como em uma ata, formando a 

totalidade da imagem.  Desse modo, podemos aproximar a criação de Barros à de 

Whitman (descrita por Deleuze), como uma “polifonia”, “reunião, conclave”, na criação 

de uma natureza que não se configura como derivada do Todo, mas antes um Todo que 

deriva dessa relação “entre viventes heterogêneos de modo a criar um tecido de relações 

moventes que fazem com que a melodia de uma parte intervenha como motivo na 

melodia de uma outra [...]”(DELEUZE, 2013, p. 80): 

5. 

Antissalmo por um desherói 

a boca na pedra o levara a cacto  

a praça o relvava de passarinhos cantando  

ele tinha o dom da árvore  

ele assumia o peixe em sua solidão  

[...]comia o ínfimo com farinha 

o chão viçava no olho  

cada pássaro governava sua árvore 

Deus ordenara nele a borra 

o rosto e os livros com erva  

andorinhas enferrujadas. (BARROS, 2010, p. 125) 

 

A dispersão é função do todo, e o todo é sempre busca ascética de uma 

experiência de revelação mística que supere o vazio do mundo por meio do 

reconhecimento radical do mesmo (LOSSO, 2010, p. 62). 

 

 

3.2.1.2 Mil coisas impressentidas: a revelação poética 

 

CANTIGAS POR UM PASSARINHO À TOA  

Do alto de uma figueira  

onde pouso para dormir  

posso ver os vaga-lumes:  

são milhares de pingos de luz  

que tentam cobrir o escuro. (BARROS, 2010, p. 481) 

 

Para Steiner, o segundo atributo de um sistema de crença é a revelação – um diagnóstico 

súbito que sugere ver o que não se mostra imediatamente. A revelação induz para um 

movimento de saída, de um emergir do oculto à luz. Octavio Paz compara a revelação 

poética (bem como a religiosa) a “um salto mortal” que indica tanto um movimento 



142 
 

radical de “mudança de natureza” (por exemplo, de uma coisa que antes não vemos, 

mas que é posta a ver (que é revelada) quanto um movimento de “volta” (retorno ou 

lembrança) a uma natureza original, latente, e encoberta “pela vida profana” (PAZ, 

2012, p. 144). 

No poema de Manoel de Barros intitulado “2”, do livro P, observa-se o sujeito 

lírico diante do desconhecimento das coisas imprevistas. Neste poema as “coisas 

impressentidas” têm ouvidos para escutarem o sujeito lírico; são coisas como 

“movimento”, “silêncio”, “luz”, “susto dos pássaros”, “mãos que descobrem a terra”, 

coisas intangíveis como “ilhas submersas”, “eu redescoberto pelo bulir das folhas”. A 

revelação traz à tona as figuras obscuras e imprecisas que funcionam como mistérios e 

enigmas. 

2. 

São mil coisas impressentidas  

Que me escutam: 

O movimento das folhas  

O silêncio de onde acabas de voltar  

E a luz que divide o corpo do nascente  

São mil coisas impressentidas  

Que me escutam:  

São os pássaros assustados, assustados,  

Tuas mãos que descobrem o convite da terra  

E os poemas como ilhas submersas…  

São mil coisas impressentidas  

Que me escutam:  

Sou eu apreensivamente  

Solicitado pela inflorescência  

Redescoberto pelo bulir das folhas (BARROS, 2010, p. 49) 

 

A revelação descobre e “redescobre” a abertura: uma experiência revulsiva que 

“bota para fora” algo, que passa a se configurar como aparição à luz da visão. Apesar 

de suas distinções, as revelações poética e religiosa obedecem ao mesmo movimento: 

sustentam, pela vertigem do assombro e pela experiência da visão, a abertura para o 

emergir de um outro escondido por trás desse “eu apreensivamente solicitado”. Essa 

perspectiva de revelação (desenvolvida por Rudolf Otto e convocada por Octavio Paz – 

2012) é compreendida como a graça de um homem que se abre para si mesmo, 

confrontando-se com a imagem de um dom concedido por um ser exterior.  

Assim, nessa configuração de revelação, “Deus é o que jaz oculto no coração 

do homem” (PAZ, 2012, p. 148). Está no homem o oculto Deus que, na revelação, o 

assombra, causando o tremor do êxtase na experiência do sublime. Dessa maneira, Paz 

cria uma aproximação entre a poesia e o ato de divinizar do místico: “O homem é um 

ser que se assombra; ao assombrar-se, poetiza, ama, diviniza” (PAZ, 2012, p. 149). 
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Dessa forma, o objeto sagrado não está separado do sujeito que o sacraliza, aliás, não 

poderia ser um “objeto externo”, mas sim um objeto inerente à própria experiência do 

sagrado: os objetos têm a condição de “despertar a disposição divinizante” (PAZ, 2012, 

p. 149). Esta proposição faz todo sentido quando pensamos no que transforma um 

pedaço de jade em formato de sapo num muiraquitã: é a atitude do sujeito (a crença, a 

adoração) perante o objeto que o sacraliza. Mas esse estado de reverência vem 

acompanhado de uma estranheza que provoca “uma dependência de algo desconhecido” 

(PAZ, 2012, p. 150) e a consequente “diminuição do eu” (descontínuo) diante de uma 

força maior (e contínua). Nessa perspectiva, a diferença entre o que é sagrado e 

profanos e impõe como uma diferença quantitativa: o homem é uma “insuficiência 

original”, o pecado do homem é “ser pouco” (PAZ, 2012, p. 153) diante de Deus. 

Para o poeta Manoel de Barros, “É a voz de Deus que habita nas crianças, nos 

passarinhos/ e nos tontos./ A infância da palavra.” (BARROS, 2010, p. 455). Dessa 

maneira, a “natência” é a voz do Deus oculto revelada pelas crianças, pelos loucos e 

pela natureza – aqueles com habilidade de divinação: “Quem acumula muita informação 

perde o condão de/ adivinhar: divinare./Os sabiás divinam” (BARROS 2010, p. 341); 

“O orvalho endivina os tontos” (BARROS 2010, p. 292); “Sapos sabem divinamentos/ 

mais do que as árvores/ mais do que os homens.” (BARROS, 2012, p. 146). Ademais, 

somente ao homem que estiver “empoemado” restará também a habilidade divina como 

a de Bernardo ao “aplainar as águas”: “Bernardo está pronto a poema./ Passa um rio 

gorjeado por perto./ Com as mãos aplaina as águas./Deus abrange ele.” (BARROS, 

2012, p. 212). 

Trazer à luz o oculto é um modo de magia e, diante disso, o poema se apresenta 

como uma revelação. Contudo, em Manoel de Barros, a luminosidade de seus poemas 

somente pode ser medida diante de um paradoxo claro x escuro, que por vezes, 

assemelha-se à estética barroca: “O ESCURO ENCOSTA NELES PARA TER VAGA-

LUMES” (BARROS, 2010, p. 252). Sobre isso, encontramos no poema “Sobre 

Importâncias”, da 1ª. parte de TGCI, a ênfase dada ao “ramo de luz”, “do pingo de sol”: 

“[...]Para um artista aquele ramo de luz sobre uma lata 

desterrada no canto de uma rua, talvez para um  

fotógrafo, aquele pingo de sol na lata seja mais  

importante do que o esplendor do sol nos oceanos. 

Pois. Pois.[...]” (BARROS, 2010, p. 407) 

 

Ora, a luz diminuída que também encontramos em passagens como “Nas 

fendas do insignificante ele procura grãos de sol” (BARROS, 2010, p. 177 – grifo 
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nosso) contrasta-se ao “esplendor do sol”. Um pequeno foco de luz não é capaz de 

revelar o todo. Este parece ser o interesse do poeta: manter ainda um lugar para o 

oculto, o escuro “das horas mais apagadas” para “sentir o segredo das coisas vivas”: 

“Sair andando à toa entre as plantas e os animais./Ver as árvores verdes do 

jardim./Lembrar das horas mais/apagadas./ Por toda parte sentir o segredo das coisas 

vivas./ Entrar por caminhos ignorados, sair por caminhos/ignorados” (BARROS, 2010, 

p. 59).   

Não se trata de buscar saber qual é o grau de iluminação dos poemas de 

Manoel de Barros: se tendem para a luz da manhã, da tarde ou para o breu da noite. De 

fato, sua obra completa possui quantidade aproximadamente equilibrada de ocorrências 

dos três termos (manhã/tarde/noite), como se fosse possível observar a passagem de 

todo o dia: “No amanhecer o sol põe glórias no meu olho. O cinzento da tarde me 

empobrece” (BARROS, 2010, p. 7); “De tarde o horizonte amolece meu olho./ Põe 

breu. De manhã faço abluções com orvalho” (BARROS, 2010, p. 279); “Derrubo folhas 

de tarde. E de noite empedreço.” (BARROS, 2010, p. 213); “Os caramujos-flores são 

um ramo de caramujos que só saem de noite para passear” (BARROS, 2010, p. 191). O 

que nos interessa é saber que a revelação enquanto poética de iluminação de um 

segredo, na poesia de Barros, destaca-se mais pelo não interesse de conhecer o Todo 

(“As coisas mais importantes lhe aconteciam no escuro,/ como a surpresa de uma flor 

desabrochada à noite” [BARROS, 2010, p. 88]) e pela manutenção da “ignorãça” como 

método de criação, pois, conforme declara: “criar sempre começa do desconhecer” 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 126) para que “fique na nossa vida fresca e 

incompreensível/Um mistério suave alisando para sempre o coração” (BARROS, 2010, 

p. 43). 

Segundo Paz, a “revelação sempre desemboca numa criação: a de nós mesmos” 

(PAZ, 2012, p. 161). Em consonância com o ensaísta mexicano, diz-nos a poesia de 

Barros: “[...] Um verso se revela tanto mais concreto quanto seja/seu criador coisa 

adejante/ (Coisa adejante, se infira, é o sujeito que se quebra/até de encontro com uma 

palavra.)” (BARROS, 2010, p. 180). A revelação na poesia de Barros se realiza, pois, 

como uma abertura do sujeito “que se quebra” para encontrar-se com a palavra posta à 

luz, valorizando a existência de um “sujeito” por trás da revelação – um olho que vê, 

uma “boca” que diz – “Não pode haver ausência de boca nas palavras: nenhuma fique 

desamparada do ser que a revelou” (BARROS, 2010, p. 345). Diferente da revelação 
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transcendental e religiosa, que aponta para um infinito e sobrenatural, a poesia revela a 

vida desta vida, a nossa condição paradoxal de abarcar vida e morte em nós. “E as 

palavras, têm vida? — Palavras para eles têm carne aflição pentelhos — e a cor do 

êxtase” (BARROS, 2010, p. 249). Mas o que revela a poesia de Manoel de Barros? 

Revela a abertura do Ser para as possibilidades que decorrem “de todo nascer”. De sua 

“natência” culmina um “desejar ser” claro e escuro/ evidência e mistério. 

 

 

3.2.1.3 Estilo-estigma 

4.  

Escrevo o idioleto manoelês archaico (Idioleto é o dialeto que os idiotas 

usam para falar com as paredes e com as moscas). Preciso de atrapalhar 

as significâncias. O despropósito é mais saudável do que o solene. (Para 

limpar das palavras alguma solenidade — uso bosta.) Sou muito 

higiênico. E pois. O que ponho de cerebral nos meus escritos é apenas 

uma vigilância pra não cair na tentação de me achar menos tolo que os 

outros. Sou bem conceituado para parvo. Disso forneço certidão. 

(BARROS, 2010, p. 338) 

 

Como terceira instância do sistema de crença, George Steiner indica a “linguagem 

específica”. Como idioma característico, encontramos as marcas do estilo que será, no 

caso de Manoel de Barros, seu modo de escrita.
121

 Para esse poeta, “estilo é um modelo 

anormal de expressão: é estigma.” (BARROS, 2010, p. 346).  

A vinculação de estigma com anormalidade remete desde a conotação de 

marginalização ao simbolismo religioso das Cinco Chagas de Cristo.
122

 O estigma é, de 

fato, aquilo que separa e destaca uma pessoa de um grupo, mas representa, no sistema 

da crença cristã, um sinal de beatitude e de importante vínculo com o Sagrado, sinal de 

glória. Os estigmas do estilo de Barros são também para o poeta um motivo de orgulho: 

“Fui aclamado de idiota pela maioria/ das autoridades na entrega do prêmio./ Pelo que 

fiquei um tanto soberbo./ E a glória entronizou-se para sempre/ em minha existência” 

(BARROS, 2010, p. 474). Mas sua “glória” é pela “marca genesíaca” inconfundível de 

seu discurso poético (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 117). 

                                                           
121

É interessante recuperar da etimologia a significação de estilo: “do latim stilus-i (sm): espécie de 

ponteiro antigamente usado para escrever sobre a camada de cera das tábulas” (CUNHA, 2011).  

 
122

 e de São Francisco – primeiro santo a sofrer com o fenômeno do “milagre dos estigmas” (FRUGONI, 

2011, p. 127). 
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Ele opera na linguagem um jogo intencional que se quer ser sentido como 

disparate acidental (“Poesia é também um pouco ser pego de surpresa pelas palavras” 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 47). Cria um “idioleto” que está tanto para o “que 

os idiotas usam para falar” quanto para “idioma” – ambos os termos, aliás, derivados do 

grego idio-, indicando “próprio, pessoal, privativo”.
123

 Barros, para chegar ao grau de 

“anormalidade” desejado, busca sair do especificamente linguístico para buscar aquilo 

que é tanto um idioma reduzido (uma língua menor e privada: “manoelês”) quanto uma 

volta às origens (um arcaísmo antiquado, indicado, inclusive, pela grafia de “archaico”, 

[grifo nosso]). 

Desse modo, de um lado, seu discurso poético se empenha em transfazer o 

código da língua portuguesa para inventar “despropósitos, desvios na ortografia padrão; 

distorce noções, cria anomalias gramaticais e sintáticas (que não se encaixam em 

regências dominantes); experimenta fenômenos semânticos que criam imagens tão 

estranhas quanto impossíveis; adota uma família de palavras que o acompanha por toda 

sua obra, garantindo que sua escrita se torne timbre reconhecível e distinto de outros 

autores. De outro lado, busca feições de primordialidade para seus termos, expressões e 

versos, visitando desde a fala comum da população rural a culturas indígenas remotas, 

que, por sua vez, explicam seu apreço por registrar modulações orais regionais; usa 

determinadas figuras de linguagem que mantêm forte apelo a fala sinestésica; busca 

formas primordiais
124

 da língua como, por exemplo, as interjeições, onomatopéias, o 

jogo lúdico e primário das imagens e das palavras produzidas por crianças. Uma busca 

que parte para as “antecedências”, onde se pode encontrar com o “caos germinativo” 

das “natências” até se chegar ao Nada, um nada “nada mesmo. [...] coisa nenhuma por 

escrito” [BARROS, 2010, p. 327]) que o distingue do Nada de Flaubert (“Ele [ 

Flaubert] queria o livro que não tem quase tema e se sustente só pelo estilo”[BARROS, 

2010, p. 327]).  

Nota-se, especialmente, que seu foco está no tratamento interno dado aos 

versos, que são vistos como iluminuras pelo poeta: com olhar atento aos detalhes das 

rimas internas e às figuras de construção como as de repetição (anáfora, assíndeto), as 

figuras sonoras (aliterações e assonâncias que configuram um assobiar) e as retóricas 

(zeugma, silepse) e, em especial, aquelas que dão conta de ilustrar a metamorfose 

                                                           
123

  De acordo com CUNHA, 2011. 

 
124

  De acordo com – BOSI, 2000, p.50), 
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animal-vegetal-mineral (zoomorfização e prosopopeia). A imprevisibilidade forjada do 

“puro jogo à brinca” é que garante um enfraquecimento na tensão métrica. 

Incalculáveis são também as metamorfoses na criação de neologismos que se 

utilizam de fórmulas aglutinadoras preferidas, como os “imbróglios verbais”, “delírios 

frásicos” encontrados na criação de vocábulos por derivação: desde prefixos que 

formam substantivos opostos (des-) a sufixos que “adjetivam” verbos, “verbalizam” 

nomes, bem como as notáveis instabilidades nas regências de verbos e nomes, e 

estruturas sintáticas.  

O ritmo de sua consciência artística acompanha também o ritmo do seu 

pensamento: provocar manifestos contra os significados instituídos, trocar o céu pelo 

chão, conciliar espécies distintas, matéria e memória, coisas e seres vivos, parte para 

uma composição que será evidenciada também no nível estilístico. Podemos observar 

em “2”, de “Canção do ver” (1ª. parte de PR), algumas dessas marcas do estilo: 

2.  

A de muito que na Corruptela onde a gente 

Vivia 

Não passava ninguém 

Nem mascate muleiro 

Nem anta batizada 

Nem cachorro de bugre. 

O dia demorava de uma lesma. 

Até uma lacraia ondeante atravessa o dia 

Por primeiro do que o sol. 

E essa lacraia ainda fazia estação de recreio no circo das crianças 

a fim de pular corda. 

Lembrava a tartaruga de Creonte 

Que quando chegava na outra margem do rio 

As águas já tinham até criado cabelo. 

Por isso a gente pensava sempre que o dia 

de hoje ainda era o ontem. 

A gente se acostumou de enxergar antigamentes. (BARROS, 2010, p. 426) 

 

Observamos a exposição de um mundo rural, presente também nos termos que 

indicam oralidade regional (“mascate muleiro”, “anta batizada”), bem como as 

expressões com feições de oralidade (“A de muito”, “de uma lesma”); a sufixação para 

construção de neologismos – como a adjetivação de um substantivo (“ondeante”) ou a 

substantivação de um advérbio (“antigamentes”); a repetição de expressão popular 

recriada (“águas tinham criado cabelo”, remetendo a “criar cabelo em ovo”) e da 

anáfora (“nem”) indicando intensidade, ritmo, e semelhança em modulações da fala. 

Nota-se também o predomínio de um olhar voltado para “antigamentes”, a presença de 

um humor delicado e de um conhecimento erudito de Mitologia grega (Creonte e o mito 

de Teseu). Assim, os formados paradoxos (erudito/arcaico, sabedoria/ignorãça, entre 
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outros) distinguem sua linguagem criativa e produzem uma rede de imagens de 

“entortar a poesia” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 136) a ponto de ela alcançar a 

abrangência de significados que estigma pode ter, inclusive o de “adoecimento”, 

conforme explica o poeta: 

Acho que o estilo não provém do lugar onde se nasceu nem do clima em que 

se criou. Como também não depende dos nossos estudamentos. Estilo é 

marca genesíaca. Promana de encontros com antecedências adoecidas. Estilo 

é um fenômeno patológico da linguagem. Estilo que se preza é coisa que 

escandaliza o entendimento. Resulta ações imprevisíveis de um ser sobre o 

seu idioma, ou a sua tela, ou às suas imagens, etc. [...] O estilo é antes e por 

tudo que sei um adoecimento que ataca o verbo (BARROS apud MÜLLER, 

2010, p. 117). 

 

*** 

Não nos interessa, a partir das três instâncias descritas por George Steiner, afirmar que a 

poesia de Barros funcionaria como um sistema religioso, mas de constatar, como vimos, 

os registros que circulam pelas fronteiras do sagrado: uma poesia que deflagra uma 

dinâmica que passa pela fragmentação caótica e  pela configuração cósmica; uma 

dinâmica entre o claro e o escuro, que revela, mas mantém o mistério; e  uma linguagem 

e construção imagética próprias que confirmam sua marca distintiva. Estes três traços 

estruturais são o que, de fato, evidenciam os sistemas de organização, o sistema 

temático e o sistema de linguagem dessa poesia que, como veremos a seguir, interpela 

para o diálogo com o sangrado e o profano. 

 

 

3.2.2 Entre o sagrado e o profano 

 

1 

Retrato do artista quando coisa: borboletas 

Já trocam as árvores por mim 

Insetos me desempenham 

Já posso amar as moscas 

Como a mim mesmo 

Os silêncios me praticam 

[...] 

sapos desejam ser-me 

Quero cristianizar as águas 

Já enxergo o cheiro do sol (BARROS, 2010, p. 357) 

 

 

A poesia de Manoel de Barros trata da questão do sagrado não somente por meio da 

abordagem de mitologia ou pela referência ao divino, à eucaristia, à ascensão, à 

cristianização, à sagração, e a outros termos relativos ao cristianismo; mas, 
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principalmente, pela discussão de um sagrado como abertura – via conhecimento natural 

– para a continuidade (BATAILLE, 2013). Essa continuidade poderá ser alcançada pela 

despersonalização, expansão, transfiguração, transubstanciação, fusão, metamorfose, 

regeneração.  

No entanto, a discussão não foge do metafísico.  Afinal, estão em questão a 

ontologia, a cosmologia, a imanência e também o sagrado – campos conhecidos dos 

estudos metafísicos.  Mas, é importante esclarecer já de início, que Barros não se filia a 

uma metafísica (tà metá physiká – além da phýsis: matéria/natureza)
125

 que se quer 

transcendente, nem tampouco se apoia em umametafísica que, por um caminho afinado 

com a ciência (polo da metafísica do conhecimento), diminuiu a credibilidade da 

experiência pessoal (polo da experiência metafísica). Ora, ao contrário, a poesia de 

Barros faz fronteira com um sagrado que se configura como uma experiência de 

continuidade imanente (BATAILLE, 2013), uma força própria do mundo físico e que 

não separa a manifestação de Deus da natureza,
126

 ou o corpo do espírito: tem-se aqui 

confluência com os pensamentos de Henri Bergson e Baruch Espinoza. Para este último, 

por exemplo, essa força é Deus sive natura (Deus é natureza) e experiência que 

considera o mundo sensório.
127

 

Não se trata, portanto, neste estudo, de pensar o poeta biográfico como um 

religioso, teólogo, ou um místico, nem tampouco investigar sua relação pessoal com 

experiências do sagrado, por mais que saibamos, por suas declarações, que se nomeava 

um homem de fé católica, e do seu amplo conhecimento das escrituras cristãs (BARROS 

apud MÜLLER, 2010, p. 79). Sobretudo nos interessa observar o poeta moderno como um 

asceta secularizado e o aspecto místico de peregrinação da poesia de Barros dentro de 

um panorama de estudos da arte moderna que faz fronteira com teorias que circulam sob 

a temática da experiência mística. Para Barros, a poesia pode também proferir palavras 

sagradas:  

Penso que as palavras, vindas de um olho anômalo de poeta, podem sagrar 

também a lesma. Podem sagrar a palavra caracóis. E o restolho terá ascensão. 

                                                           
125

  De acordo com CUNHA, 2012. 

 
126

 Como exemplo das referências que aproximam a Natureza a Deus, vemos na poesia de Barros: “Deus 

disse: Vou ajeitar a você um dom:/ Vou pertencer você para uma árvore./ E pertenceu-me.” (BARROS, 

2010, p. 369); “Formigas me mostraram Ele.” (BARROS, 2010, p. 392); “Aprendeu com a natureza o 

perfume de Deus” (BARROS, 2010, p. 394).   

 
127

 Esta expressão pode ser encontrada na Parte IV do Prefácio da versão latina de “Ética, de acordo com 

Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponivel em : http://plato.stanford.edu/entries/spinoza/ 
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A boca estará ardente de chão. E as albas serão ouvidas em conchas. Minha 

roupa é o musgo. Revestir seres vivos é o sonho do musgo (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 68). 
 

O assunto do sagrado foi considerado alheio ao cânone da ciência moderna que 

partia de uma posição agnóstica em que somente a razão poderia estudar e examinar os 

fenômenos perceptíveis pelos sentidos e pela ciência. Com a não comprovação 

científica da existência de Deus, e a com a morte de Deus postulada por Nietzsche, os 

fenômenos do sagrado passam a ser buscados no próprio homem. Daí a mudança de 

postura ao relacionar a presença do Sagrado com a própria vida, de maneira que o 

princípio de imanência religiosa seja a manifestação da necessidade do homem de uma 

explicação para fenômenos que parta da sua própria experiência, o que reflete o 

envolvimento da subjetividade e a antipatia pelo intelecto. Essa intuição – que, por sua 

vez, inclui o sensorial – é resposta à necessidade da divindade, da recuperação do 

espanto e de um espaço para se pensar o não assimilável, o maravilhamento. 

Mas a revelação do divino  na modernidadepassa a ser interior e não mediada 

por uma entidade, reside imanente no mais profundo do ser humano, o que faz dela ao 

mesmo tempo natural e sobrenatural, porque dimanada da natureza humana e de uma 

divindade cativa no homem. Dessa forma, a relação moderna com a entidade sagrada é 

fatalmente atrelada ao corpo e aos efeitos sobre ele, passando a ser reconhecida como 

uma experiência fundamentalmente pessoal do incognoscível. Dá-se a quebra de um 

absolutismo e do objetivismo, típica do questionamento moderno das certezas. O 

pensamento moderno sobre o sagrado convoca o questionamento dos dogmas e 

privilegia a experiência mística à certeza intelectual. A vida passa a ser superior à 

verdade, ou melhor, a verdade está submetida à vida. A manifestação do sagrado acaba 

por ser revelada pela presença em potência de um inefável em nós; isso seria admitir 

uma presença do divino no humano, uma aproximação ou alinhamento das potências.  

O sagrado, no texto poético, habita a fenda incomensurável (ULM, 2014) entre 

as palavras e a imagem, o limite aquoso entre o ser e o não ser. E para Fernando Pessoa, 

que é recuperado por Manoel na epígrafe do livro RAQC: “não ser é outro ser”. Desse 

modo, “o sujeito se inclina e se dilui no outro, no mundo. Mas, misteriosamente, ao 

diluir-se, toma corpo, ao apequenar-se, cresce. Está na criação de limiares que se abrem 

para outra conotação, surpreendente e que beira o indizível.” (SPERBER, 2011 p. 15).  

A própria palavra “sagrado” carrega em si mesma a hybris, essa potência para 

o descomedimento, porque abarca “o profano e o sagrado, o dito, o silêncio do não-dito 
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e o interdito. A palavra carrega o poder de nomear e ocultar” (SPERBER, 2011, p. 14). 

Por isso, podemos dizer que na literatura reside um estado de sagrado, notável 

“conforme o tratamento dado à caracterização de personagens, espaços, relações, 

territórios, sempre mediante a palavra” (SPERBER, 2011, p. 14 – grifo nosso). É por 

isso que Manoel de Barros, em um de seus poemas declara que em poesia até a 

aus~encia do sim passará pelas palavras: “Com as palavras se podem multiplicar os 

silêncios” (BARROS, 2010, p. 477). 

No poema “Uns homens tão silenciosos” de FI, encontramos a imagem do 

“homem devagar”, que bem poderia ser tomada como “homem de vagar” nas “ruas”, 

sem um propósito prático, que conhece as “verdades de seus infinitos segundos”: 

UNS HOMENS TÃO SILENCIOSOS  

Eu os vejo nas ruas quase que diariamente. 

São uns homens devagar, são uns homens quase que 

misteriosos.  

Eles estão esperando.  

Às vezes procuram um lugar bem escondido para esperar. 

Estão esperando um grande acontecimento.  

E estão silenciosos diante do mundo, silenciosos.  

Ah, mas como eles entendem as verdades 

De seus infinitos segundos. (BARROS, 2010, p. 40) 

 

O silêncio desses “homens quase que misteriosos” que esperam pela grandeza 

(“grande acontecimento”) nos remete ao silêncio do “homem de lata” (“O homem de 

lata/ se faz um corte/ na boca/ para escorrer/todo o silêncio dele” [BARROS, 2010, p. 

130]) ou do menino que “encompridava rios. Andava devagar e escuro — meio formado 

em silêncio” (BARROS, 2010, p. 288). O silêncio é, para Barros, algo que preenche o 

vazio de voz das palavras, algo como um “idioma inconversável” (“Entendo ainda o 

idioma inconversável das pedras. É aquele idioma que melhor abrange o silêncio das 

palavras.”[BARROS, 2010, p. 382]), pronunciado pela “boca do bárbaro” (BARROS, 

2010, p. 411), e compreendido pelo andarilho (“Ele era um andarilho. Ele tinha um 

olhar cheio de sol [...]O silêncio honrava a sua vida” [BARROS, 2010, p. 445]) ou pelo 

poeta (“Sou livre para o silêncio das formas e das cores” [BARROS, 2010, p. 445]).  

A experiência mística passa por esse silêncio, é uma experiência pessoal de 

abandono, uma busca silenciosa e íntima e que não há meios de medida e comprovação 

que não passem por uma confirmação de ordem subjetiva. Por isso é, sobretudo, 

irrestrita e não doutrinária porque não se limita a dogmas e instituições, além de não 

resultar em nenhum valor prático de ordem social. Assim, a experiência mística é 

improdutiva e inútil em si mesma, embora possamos verificar ressonâncias místicas em 
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várias práticas culturais, como na literatura: “Isso mostra o cerne simultaneamente 

prático e improdutivo da mística, que se choca com a ligação epistemológica entre 

atividade e produtividade” (LOSSO, 2007, p. 178). A essa improdutividade da 

experiência mística podemos relacionar a inutilidade estética da poesia de Barros: 

 

 

34  

Ele sabia que as coisas inúteis e os 

homens inúteis  

se guardam no abandono.  

Os homens no seu próprio abandono.  

E as coisas inúteis ficam para a poesia (BARROS, 2010, p. 465) 

 

No poema “34” de “Carderno de Aprendiz” (2ª. parte de MM), por exemplo, 

vemos “as coisas inúteis” se apresentarem como “homens no seu próprio abandono”. 

Esses homens, na poesia de Barros, comportam-se como o menino (BARROS, 2010, p. 

460), o avô (BARROS, 2010, p.331), o sábio (BARROS, 2010, p. 387), o andarilho 

(BARROS, 2010, p. 353), o monge (BARROS, 2010, p. 386), o catador (BARROS, 

2010, p. 410), que são pessoas apropriadas a “traste” (BARROS, 2010, p. 153) e 

“pertencidas de abandono” (BARROS, 2010, p. 361), isto é, com “privilégio” do 

abandono (BARROS, 2010, p. 451, 460)128 e a qualidade de “ter grandezas” (BARROS, 

2010, p. 332). O poeta mesmo diz: “Todas as coisas apropriadas ao abandono me 

religam/ a Deus./Senhor, eu tenho orgulho do imprestável!” (BARROS, 2010, p. 342). 

Portanto, nessa perspectiva, o místico, aquele que possui uma relação de intimidade 

com o sagrado, é comparado ao poeta que nasce “para administrar o à toa/ o em vão/ o 

inútil” (BARROS, 2010, p. 340), pois a sua busca não se caracteriza por uma ordem 

prática na espera do social e econômico, ao contrário, afasta-se da exigência de uma 

produtividade útil por se tratar da busca de uma “finalidade sem fim, à semelhança do 

plano estético. (LOSSO, 2007, p. 178). A experiência ascética (místico-estética) do 

artista passa por um choque existencial e um abandono de si que desafia a razão e 

convida o sujeito a se superar e a desejar a possibilidade do impossível, quer 

dizer, a fazer sua parte para mudar algo do ofuscamento e culpabilização 

universal. Desejando algo mais que o existente, o sujeito transforma a si 

mesmo, transgride seus próprios limites, produzindo atividade crítica. Assim, 

tal indivíduo não se resigna ao status quo existente e descobre no cerne de 

sua experiência a verdadeira objetividade de algo mais que o existente. 

(LOSSO, 2007, p. 304) 

                                                           
128

 “Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de 

um gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão 

que tenha entrado para o arcaico ou mesmo de uma palavra. Uma palavra que esteja sem ninguém 

dentro.” (BARROS, 2010, p. 386) 
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Eduardo Losso (2007) defende que a relação entre a mística e o artista 

moderno é resultado de uma prática estética em que o sujeito está dissolvido e a obra de 

arte está profanada. A busca autêntica de uma experiência individual cada vez mais 

isolada (“apropriada ao abandono”, diria Barros – até do próprio sujeito) é típica da 

modernidade que se emancipou das ideologias religiosas. No entanto, vemos na poesia 

de Manoel de Barros resquícios de uma mística anterior (pré-moderna) na pretensão de 

unir-se com o Absoluto e na indistinção entre sujeito e objeto. Ao contrário de propor 

uma neomística fundamentada na ausência de Deus, do dogma e da crença, a poesia de 

Barros ainda reflete o pensamento sobre uma divindade (quer seja transcendente ou 

imanente) que possibilita um “alargamento” do sujeito lírico para as coisas e, 

principalmente, para o mundo natural que o rodeia, criando entre eles uma comunhão 

não hierarquizante.  

O ascetismo místico em Barros pode ser comparado à mística do poeta 

germânico Angelus Silesius (pseudônimo de Johannes Scheffler) quanto ao pensamento 

que se distancia de um desejo de conhecimento e quanto à percepção de uma dialética 

da grandeza em que está implícita a presença divina nas minúcias, naquilo que parece 

pequeno para o mundo. Eduardo Losso recupera de Silesius a sua atenção para a 

grandeza do ínfimo: “Quem tem olhos para só ver o que há de maior no mundo, faz o 

mundo tornar-se ainda menor do que é; mas quem tem olhos para ver as minúcias, 

saberá encontrar onde Deus ou o absoluto está escondido, e engrandecerá até mesmo o 

mundo” (LOSSO, 2007, p. 214). 

Barros e Silesius compartilham do “olhar para baixo” e uma relação com o 

franciscanismo: Barros, um interessado pelos ensinamentos do Santo, e Silesius, um 

padre e filósofo que se consagrou na Ordem Franciscana. A poesia de Silesius direciona 

o entendimento de Deus com ideias da teologia apofática,
129

 basicamente antitética e 

                                                           
129

 Teologia apofática ou teologia negativa é o ramo da teologia que descreve o Ser supremo por meio do 

uso da negação. Ter conhecimento de que Deus não é (apophasis), em vez do que Deus é, isto é, 

fundamenta-se  no fato de que Deus é superior à categorização e, por isso, argumenta que, ao afirmar o 

que Deus não é, diz-se, portanto, o que ele é. Dessa maneira, o ser divino é inefável: humanos não teriam 

condições de captar em palavras a essência e complexidade do Divino. Vale salientar que a apophasis não 

pretende negar Deus, mas questionar a possibilidade de atributos positivos e deterministas, representando, 

portanto, uma expressão de um raciocínio paradoxal.  De acordo com Ralf Stolina, recuperada por 

Eduardo Losso, “abrir-se para experiência mantendo-se oculto ao conhecimento, não tornando a 

experiência um lugar de confirmação de conceitos” é uma das características fundamentais da Teologia 

negativa.  
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paradoxal. Ainda, reconhece-se que alguns de seus escritos circulavam dentro de uma 

dinâmica panteísta ou panenteísta, o que nos faz pensar na dinâmica de horizontalidade 

e não hierarquia entre seres, encontrada em Barros (já apresentadas no Capítulo 2).   

Por sinal, não podemos desconsiderar que esta noção de igualdade entre seres 

também é cristã, encontrada tanto como imparcialidade e justiça – desde textos do 

Velho Testamento quanto nos do Novo Testamento, em que a figura de Cristo insere 

uma mediação de uma semelhança entre Deus e homem por meio da experiência da fé. 

A respeito disso, Eduardo Losso recupera de Adorno
130

 a ideia de Cristo como 

“feiticeiro divinizado”, “místico absolutizado”, pois apresenta tanto uma essência 

espiritual quanto uma essência natural/humana: “uma vida da divindade e da natureza” 

(LOSSO, 2007, p. 40)
131

. Na poesia de Barros encontramos referência a essa noção 

cristã quando é dado especial destaque (letra maiúscula) à “Humildade” (“Cristo 

monumentou a Humildade quando beijou os pés dos seus discípulos. (BARROS, 2010, 

p. 117)” ou na recriação do segundo mandamento do Decálogo de Moisés
132

: “Já posso 

amar as moscas como a mim mesmo”, que (ainda neste poema) culmina no 

aparecimento do verbo “cristianizar” para abranger a noção de igualdade e comunhão 

com a natureza: “Quero cristianizar as águas” (BARROS, 2010, p. 357). 

 

*** 

 

Rudolf Otto, teólogo e historiador, publica em 1917 o livro “Das Heilige” (“Do 

Sagrado”), em que descreve a figura do numinous (numinoso) como uma “presença 

misteriosa, majestática, inspiradora de terror e de fascinação” (SPERBER, 2011, p. 10), 

noção que percorreu os estudos religiosos e que confere presença na atuação do sagrado 

em “eventos, fatos, pessoas, em atos de autorrevelação, ou seja, que além da revelação 

interior no espírito também haja revelação exterior do divino” (OTTO, 2007, p. 178). 

Para Otto, o numinoso é uma experiência não racional e não sensorial cujo objeto 

imediato primário está localizado fora do Ser, a experiência precisa ser mediada por um 

extra-ser. A partir desse conceito, Sperber (2011) desenvolve sua teoria sobre o sagrado 

                                                           
130

 Eduardo Losso, em sua tese de doutoramento, trata da Teologia negativa do pensamento de Theodor 
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considerando que este “poderia ser apreendido por uma percepção paralela a do 

quotidiano, do profano”,que resulta “da essência que subjaz aos pensamentos e 

atividades humanas” (SPERBER, 2011, p. 10). 

Assim, podemos relacionar a experiência do sagrado à experiência da arte 

moderna e posicionar Manoel de Barros como um asceta às avessas, aquele que passará 

pelo sofrimento da transformação para que seja apto a uma desaprendizagem, em 

detrimento de uma aprendizagem, aquele que pratica os exercícios de um método 

especialmente sensorial e erótico (“Passos para a Transfiguração” [BARROS, 2010, p. 

251–6]) de relacionamento com o mundo, e que culmina na transfiguração dirigida pelo 

prazer de comunhão. Isto é, trata-se de  

uma ascese, que concilia matéria e memória, corpo e espírito, e se reconcilia 

ao corpo e à alma do mundo – e, logo, do imundo. O nome disso pode ser 

poesia ou escatologia: religar-se ao corpo da comunidade – inclusive de 

outros modos de existência – e ao corpo da natureza, num processo de 

tradução contínua: trans-substanciação (MÜLLER, 2015, Prefácio a uma 

Antologia – inédito).  

 

A escatologia, estudo do fim das coisas, apareceria na poesia de Barros na 

própria essência da transubstanciação. À vinculação com os ritos monásticos 

tradicionais de um ascetismo austero, podemos relacionar a mortificação do corpo de 

um ser que, na relação de comunhão, transfigura-se em outro ser a ponto de haver uma 

troca de substâncias: “Um passarinho me árvore. (O passarinho me transgrediu para 

árvore. Deixou-me aos ventos e às chuvas. Ele mesmo me bosteia de dia e me desperta 

nas manhãs)” (BARROS, 2010, p. 358). O apelo à transformação da matéria remete à 

transformação da carne mortificada, decomposta na terra. E a esta se ligam todos os 

resíduos do sujo, desde as relações mais objetivas com o lixo, borra, despejo, o 

imprestável, até as mais variadas conotações morais de impureza, nojo e patifaria.  

De acordo com Suzy Sperber (2011), a palavra sacer recebe da origem romana 

uma conotação daquele ou daquilo que tem contato com o poluído, sujo, bem como a 

palavra tapu (de origem polinésia) indicava algo ou alguém restrito, incomum. Duas 

palavras incorporadas à semântica do sagrado e que evidenciam os pares impuro-

puro/maculado-livre frequentes para esta discussão: “Uma pessoa que se torna pura 

entra no reino do divino e deixa o profano, o impuro, o mundo decadente.” (SPERBER, 

2011, p.14). No entanto, na poesia de Manoel de Barros, a busca de uma pureza da 

língua, pelo movimento de “natência” (ao se chegar no grau renovador da límgua), é 
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acompanhada de rituais de purificação profanados pelo sacer,  o impuro e o imundo do 

chão:  

Eu escrevo com o corpo. Eu tiro a poesia do chão e do andrajo. Isso trompa. 

Escrevo na contramão, como minha querida amiga Berta Waldman disse. Ela 

sabe das coisas. Sabe de um sabor particular que eu tenho de me encostar nas 

coisas do chão sem nome e sem glória. (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 

81) 

 

É interessante observar que, para Barros, a noção de purificação está vinculada 

justamente a um ritual de imundície: “Nos versos mais transparentes enfiar pregos 

sujos,/ teréns de rua e de música, cisco de olho, moscas/ de pensão” (BARROS, 2010, p. 

148); “A limpeza de um verso pode estar ligada a/um termo sujo” (BARROS, 2010, p. 

374). Seu interesse de se chegar à fundamental fronteira entre o fim e o início (de um 

corpo/de uma palavra/de um ser) se revela sem nenhum pudor, quando alinha, no poema 

“Pequena História Natural” de LPC, o sacrifício cristão do banquete escatológico (a 

eucaristia), que acentua o significado soteriológico da morte de Cristo para a remissão 

dos pecados, ao livro dos Levíticos, em que se encontra a orientação para proibição do 

consumo de carnes imundas. Ora, para Barros, o “modo” do impuro é que “purificará”: 

[...] 

Sobre isso diz o Livro: — Pessoa que comer carne  

de animal que morre estará imunda até de tarde — e  

desse modo se purificará. Isso está no Levítico. Urubu  

tem muita fiúza no Levítico.  

[...] (BARROS, 2010, p. 230) 

 

A morte na poesia de Manoel de Barros é a entrada para outra vida que 

continua. O nascimento da palavra poética requer inclusive a dissolução do sujeito-

poeta: “Ah, o meu morrer há de ficar perto da minha boca!” (BARROS apud MÜLLER, 

2010, p. 98) porque “Ninguém é pai de um poema sem morrer” (BARROS, 2010, p. 

174). Sobre a disposição para o sacrifício, Eduardo Losso (2012) declara: 

Se todas as vantagens materiais pretendem satisfazer o conforto, o místico 

não procura a posse de bens, mas quer transformar a experiência com a 

meditação da eternidade no instante, isto é, no cerne de nossa fraqueza mortal 

o místico quer encontrar um instante de júbilo imortal (LOSSO, 2012, p. 

289).  

  

O êxtase religioso é também um júbilo trágico, uma alegria frente à morte, 

porque esta é a promessa de uma reintegração à continuidade imanente. Esse 

enfraquecimento do corpo é o que cria nele a abertura para a transformação, pois que o 

abatimento dos contornos dilui a silhueta, rompe com o limite do Ser e colabora para a  

expansão, o espalhamento em outro ser. O rompimento é tal qual uma alteração do 
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equilíbrio sensorial, o êxtase, em que a visão se turva e delira: o que se vê se transforma 

em vidência. Estas visões, como já vimos, são qualidade da infância, do inapreensível 

da língua que se relaciona com o não-dito do sagrado e com a expressão de um 

inominável. Vemos que na poética de Barros, o ermo do olho do menino é o ermo do 

olho do poeta – esta figura andarilha que não apenas viaja pelas estradas de água do 

pantanal, mas que caminha de um estado para outro: da visão para a vidência. 

Os andarilhos são como Tirésias sem Sófocles. São sábios sem instrução, 

sem Aristóteles. São poetas que não fazem versos, mas se fazem videntes. 

(...) Era um vidente. Era um poeta. Era um fascínio para os meus cinco anos. 

Conhecia a voz das pedras e do sol. Se você é um homem, você sabe a dor do 

homem – ele dizia. E se você é uma árvore você sabe a dor da árvore. Ele era 

a natureza. (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 134) 

 

No poema “O andarilho” de “Os outros: o melhor de mim sou eles” (4ª parte de 

LN), a figura do Andaleço destaca os estigmas do próprio andarilho: um marginalizado, 

incompreendido (ou entendido apenas por loucos: “os loucos me interpretam”), um 

colecionador de coisas inúteis (“latas furadas, pregos, papéis usados”). Observador e 

estudioso das estradas, transforma-se ele mesmo num “homem percorrido de 

existências” (como é Bernardo em BARROS, 2010, p. 329–30): reconhecemos o 

andarilho na postura mendicante dos místicos franciscanos, mas ultrapassa a condição 

de ser andante, para se configurar também em qualquer homem (e menino) que admita o 

poder do silêncio e do isolamento “de influir sobre os seus gestos” ( BARROS, 2010, p. 

353),  que permita o duplo movimento de tanto se apropriar da natureza (as suas 

árvores/ as suas chuvas/ as suas pedras quanto de se deixar ser apropriado por ela 

(“revestir uma pedra à maneira do limo”). Alguém que assume os “rumos sem 

termômetro” e a voz dos pássaros e, principalmente, alguém com a habilidade para 

“prenúncios” e adivinhações.  

  

O ANDARILHO 

Eu já disse quem sou Ele.  

Meu desnome é Andaleço,  

Andando devagar eu atraso o final do dia.  

Caminho por beiras de rios conchosos.  

Para as crianças da estrada eu sou o Homem do Saco.  

Carrego latas furadas, pregos, papéis usados.  

(Ouço harpejos de mim nas latas tortas.) 

Não tenho pretensões de conquistar a inglória perfeita.  

Os loucos me interpretam.  

A minha direção é a pessoa do vento.  

Meus rumos não têm termômetro.  

De tarde arborizo pássaros.  

De noite os sapos me pulam.  
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Não tenho carne de água.  

Eu pertenço de andar atoamente.  

Não tive estudamento de tomos. 

Só conheço as ciências que analfabetam.  

Todas as coisas têm ser? 

Sou um sujeito remoto.  

Aromas de jacintos me infinitam. 

 E estes ermos me somam. (BARROS, 2010, p. 353) 

  

Mesmo por vezes figurado como Bernardo, Aristeu ou Andaleço, o andarilho-

peregrino de Barros é um ser despojado e fundamentalmente a-nônimo (sem 

identidade). Com vocação para o ócio e para errâncias, é um flâneur dos espaços rurais, 

estrangeiro de sua terra e, ao mesmo tempo, profundamente vinculado ao espaço em sua 

volta, especialmente às coisas ínfimas do chão. Trata-se de um homem que transita 

pelas fronteiras da deificação e da laicização, não sendo vinculado a dogmas religiosos, 

mas sem perder o “condão de divinare”. É um desprendido de desejos consumistas, 

abnega o conhecimento da ciência, da modernidade, da cidade, renunciando aos bens e 

aos excessos.  

O ato de andar em romaria é uma escolha por privações e um exercício asceta 

de reflexão. Toda peregrinação requer persistência e penitência e é comumente 

associada aos ritos de iniciação. O andarilho, em Barros, se transforma na imagem da 

poesia, uma vítima sacrificial da violência da transgressão da linguagem para voltar a 

sua potência de “natência” (“Escrevo como quem lava roupa no tanque, dando porrada 

nas palavras.” [BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 47]), convertendo o fazer poético 

em uma missão pela humildade de se reconhecer no outro: “Eu já disse quem sou Ele” 

(BARROS, 2010, p. 353).  

O místico é fundamentalmente um transgressor das teologias oficiais e das 

filosofias lógicas, o que o aproxima do poeta do Modernismo, movimento que, por sua 

vez, cooperou para a desmistificação da mística pré-moderna. É por isso que declara 

Eduardo Losso: “para ser absolutamente moderno é preciso ser minimamente místico” 

(LOSSO, 2012, p. 292). A poesia de Barros tem aspectos do exercício do asceta dessa 

mística secularizada revelados na sua própria rotina de escrita: caso do isolamento em 

seu escritório diariamente pelas manhãs. A escrita como ascese revela uma prática de si, 

que se configura em um questionamento sobre a existência. E o que são os poemas de 

Barros senão uma tentativa voraz de responder ao desejo de sentido na vida pela 

experiência? 
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Há aproximação dos gêneros do diário e da autobiografia com os escritos 

místicos, “pois são neles que aparecem os relatos concretos de experiências 

extáticas”(LOSSO, 2010, p. 57). Em Barros, constatamos uma preferência pela 

autobiografia e pelas memórias e relatos (mesmo que ficcionalizados), mas que, por 

serem também especialmente relacionados com as reflexões sobre a prática poética e a 

função do poeta (sobre o que é e para que serve a poesia, ou sobre o querer conhecer a 

“torpeza humana” [BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 51] por meio dela), podemos 

aproximá-la de uma escrita que propõe uma trilha para o autoconhecimento: “O jeito 

que eu tenho de me ser não é falando; mas escrevendo.” (BARROS apud MÜLLER, 

2010, p. 51). A ascese, portanto, funcionaria como um “cuidado
133

 de si”, uma filosofia 

que considera a sabedoria não como o ponto mais elevado e abstrato atingido 

pelo espírito, mas como um pôr em ato de uma reflexão, uma prática de si, 

um modo de vida. Este ponto de vista sobre a filosofia implica sair do âmbito 

da universalidade, em que a tradição idealista colocou as questões, para o 

âmbito do contingente (KLINGER, 2014, p. 53). 

 

Há neste tipo de escrita de experiência de si tanto um lado exibicionista, que se 

relaciona à pratica da ascese, quanto o do recolhimento, porque “a exteriorização da 

interioridade no escritor moderno não é outra coisa senão uma ascese da interioridade 

performatizada” (LOSSO, 2010, p. 59). Manoel de Barros, poeta conhecidamente 

tímido, não esconde, porém, que essa timidez seja um orgulho, uma tática:“esconder por 

trás das palavras para mostrar-se” (BARROS, 2010, p. 148):  

Mas o meu apagamento me exibe antes que me apaga. Me exibo através de 

ficar sob as cinzas. Sou sempre uma pose falsa tirada no escuro. Me exibo de 

costas. Pretendo que o escuro me ilumine. Isso não é um apagamento. É um 

requinte. Eu faço o nada aparecer. Uma frase antitética igual a essa me afaga, 

alivia meus conflitos. Ai que tanta impudência! Um narcisismo do avesso 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 104). 

 

Bataille (1993) nos diz que a morte não precisa ser necessariamente vinculada 

a um sacrifício sangrento, pois que “sacrificar não é matar, mas abandonar e doar” 

(BATAILLE, 1993, p. 24). Trata-se de uma passagem da ordem das “coisas reais” (a 

ordem do objeto, da necessidade e da produção do durável, a ordem do instrumento, da 

utilidade e do trabalho) para a ordem da imanência (dos espíritos: “a esfera vaga da 

imanência perdida” de onde provêm). No mundo imanente, considera-se a vida em sua 

totalidade, inclusive da morte incluída nela. Não há distinção antinômica vida/morte na 
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imanência, pois a destituição de uma consciência impede o nascimento de um “sentido 

de diferença”. Assim, a morte passa a ser, no sacrifício, a restituição d“a grande 

afirmação, e como que o grito maravilhado, da vida.” (BATAILLE, 1993, p. 23). O 

sacrifício humano é a contestação mais radical do primado da utilidade, pois 

aquele que desencadeia suas forças de destruição para fora não pode ser 

avaro com seus recursos. É preciso destruir em parte essas coisas que lhe 

servem, porque não há nada de útil perto dele que não deva responder, de 

início, à exigência de consumição da ordem mítica. Assim, um contínuo 

avanço em direção à destruição nega, ao mesmo tempo que afirma, a posição 

individual do grupo (BATAILLE, 1993, p. 29). 

 

A relação da poesia de Barros com o sagrado também pode ser vista por um 

viés da mística apofática de Meister Eckhart. Esse viés foi analisado por Cleide Maria 

de Oliveira (2011), que comenta que os motivos do caos, do escuro e do opaco em 

Barros, e os conceitos do nada, da “ignorãça” e inutilidade, são reflexos de uma 

negatividade apofática típica de uma “linguagem de defloramento” que nasce dos 

escuros, “que fala de princípios originários e ritos que inauguram o mágico e espantoso” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 166–7). A autora emparelha a dissolução do eu ao conceito de 

Abgeschiedenheit e Gelasenheit (desprendimento e abandono), articulando-os ainda 

com o projeto poético de Barros que dá lugar a uma busca incapaz de dar conta do 

inefável, do não dito, do desconhecido, isto é, o projeto que evidencia a mudez expressa 

somente no seu desdobrar (PUCHEU, 2007, p. 90).
134

 

Manoel de Barros se aproxima, portanto, da mística apofática quando questiona 

os fundamentos da realidade e aquilo que nos excede. O prefixo des-, por exemplo,  é 

uma marcação manifesta da impostura e da desconstrução. Ele aponta para a “des-

palavra” (o canto, o rumor, o gorjeio – aquilo que a palavra deixou de ser), a “des-

coberta” (o movimento de retirar a cobertura seca e gasta da língua cotidiana e a 

revelaçãodas coisas nunca vistas), o “des-conforto” ínsito dado às palavras, o “des-

anormal” da língua, a “des-importância” das coisas insignificantes, o “des-aprender” 

que renova os “des-limites” do ser. De fato, o des- evidencia uma relação com o 

desconfiar, suspeitar e testar os limites dos conceitos. 
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Outra semelhança do fazer poético com o ascetismo místico é a radicalidade que 

podemos encontrar na forma. E na poesia de Barros, a forma privilegiada do asceta-

poeta no exercício existencial é atender ao seu apelo orgástico com as palavras, para ele, 

uma necessidade: 

Trabalho às vezes dias inteiros para pescar um verso que fique em pé. Minha 

relação com as palavras é orgástica. Escrevo porque preciso ter relações com 

elas para viver em paz. Depois que uso uma palavra nova, ela me beija. Quer 

dizer que gostou de mim. Eu sou de bem com as palavras que uso porque elas 

me são (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 88). 

 

*** 

 

A distinção entre um elemento sagrado ou profano é uma questão de posicionamento do 

sujeito com relação a ele. Enquanto o sagrado mantém seu caráter discriminativo do que 

está à parte (“No interior do recinto sagrado, o mundo profano é transcendido”  

[ELIADE, 1992, p. 29]), o objeto profano configura o que é ordinário, secular e deposto 

de um significado de transcendência. No entanto, este, quando dessacralizado, não 

suprime de sua história os traços de uma significação religiosa do mundo porque, 

segundo Mircea Eliade, o homem profano descende do homo religiosus primitivo. Este 

pensamento nos interessa para identificar na poesia de Barros, os resquícios do sagrado.  

Mesmo em meio a uma secularização moderna, uma espécie de nostalgia 

persiste no seu desejo de retorno a uma origem e nas circunscrições de uma potência 

sagrada revelada na realidade que se quer arcaica: 

para os “primitivos”, como para o homem de todas as sociedades pré-

modernas, o sagrado equivale ao poder e, em última análise, à realidade por 

excelência. O sagrado está saturado de ser. Potência sagrada quer dizer ao 

mesmo tempo realidade, perenidade e eficácia. A oposição sagrado/profano 

traduz-se muitas vezes como uma oposição entre real e irreal ou pseudo real. 

(Não se deve esperar encontrar nas línguas arcaicas essa terminologia dos 

filósofos – real - irreal etc. –, mas encontra-se a coisa.) É, portanto, fácil de 

compreender que o homem religioso deseje profundamente ser, participar da 

realidade, saturar-se de poder (ELIADE, 1992, p. 14). 

Podemos relacionar tal religiosidade do homem primitivo ao eterno retorno que 

se configura como tempo sagrado porque “se apresenta sob o aspecto paradoxal de um 

tempo circular, reversível e recuperável, espécie de eterno presente mítico que o homem 

reintegra periodicamente pela linguagem dos ritos” (ELIADE, 1992, p. 39). Trata-se de 

uma “reatualização ritual do illud tempus da primeira epifania” que pode ser 

identificada nas cerimônias festivas, como, por exemplo, na reatualização do “uni-

sacramento” da eucaristia. 
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Contudo, o homem moderno assume uma existência profana na experiência do 

homem não religioso. Enquanto a poesia de Barros se relaciona com o tempo sagrado da 

memória fabulada, o tempo mítico do eterno retorno, contrapondo-se ao tempo linear 

profano, percebemos que, em termos de espaço, ela se aproxima do espaço profano que 

se caracteriza como um espaço 

homogêneo e neutro: nenhuma rotura diferencia qualitativamente as diversas 

partes de sua  massa. O espaço geométrico pode ser cortado e delimitado seja 

em que direção for, mas sem nenhuma diferenciação qualitativa e portanto 

sem nenhuma orientação – de sua própria estrutura (ELIADE, 1992, p. 18). 

 

Como já vimos no Capítulo 2, o espaço da poesia de Barros é o espaço da 

linguagem que recupera o mundo natural configurado em paisagem (com a participação 

de um sujeito agente na Natureza) e que com ela se comunga. Da mesma forma, o 

sujeito lírico quer encontrar em si uma potência de divino (a memória do fazer 

nascimentos pela “natência”, que culmina na proximidade maior entre Deus e homem 

porque Ele se realiza em presença dentro do homem), e assim encontramos também 

uma inversão do princípio de dominação da natureza, rompendo com as hierarquias. É 

interessante observar que o poder compartilhado com a natureza reconstrói a antiga 

prática de demarcação dos terrenos sagrados com o uso de animais, “o que significa que 

[em tempos arcaicos] os homens não são livres de escolher o terreno sagrado, que os 

homens não fazem mais do que procurá-lo e descobri-lo com a ajuda de sinais 

misteriosos”, manifestados e indicados pelos animais (ELIADE, 1992, p. 20). 

A coordenação alinhada entre Sujeito lírico e Natureza na linguagem poética 

de Barros permite que a relacionemos com a homogeneidade do espaço profano, que 

não possui um centro de fundação distintiva, embora observemos na poesia de Manoel 

de Barros um movimento de ressacralização desse espaço profano, de um “objeto 

qualquer” que passa a um outro estado de importância: 

Manifestando o sagrado, um objeto qualquer torna-se outra coisa e,contudo, 

continua a ser ele mesmo, porque continua a participar do meio cósmico 

envolvente. (...) Em outras palavras, para aqueles que têm uma experiência 

religiosa, toda a Natureza é suscetível de revelar-se como sacralidade 

cósmica. (ELIADE, 1992, p. 13) 

 

Logo, podemos dizer que há nas imagens poéticas de Barros um interesse em 

arrastar o espaço profano para um tempo sagrado. Esse movimento, todavia, pretende 

ressignificar o sagrado tradicional transcendente, subvertendo o “desejo de viver num 

Cosmos puro e santo, tal como era no começo, quando saiu das mãos do Criador” 

(numa proposta de misticismo cristão [ELIADE, 1992, p. 37]) e optando por um desejo 



163 
 

de criar, a partir do Caos simbiótico da “natência”, um novo Cosmos baseado na 

experiência sensorial, que não indica um equilíbrio estável da totalidade, mas que 

evidencia justamente a instabilidade vital e o incessante (devir) dessa tensão. 

*** 

 

3.2.2.1 Entre o possível e o impossível 

 

OS CARAMUJOS  

[...] 

Nunca mais deixei de saber que esses pequenos  

Moluscos 

Ajudam as árvores a crescer.  

E achei que esta história só caberia no impossível.  

Mas não; ela cabe aqui também. (BARROS, 2010, p. 406) 

 

A poesia de Barros aponta para a instabilidade permanente do Ser em constante devir. 

Testemunha a busca pela continuidade em um Outro que está ao mesmo tempo ausente 

e presente nele mesmo e que só pode ser alcançado pelo “salto mortal” (PAZ, 2012, p. 

144) na busca por uma reconciliação entre contrários: 

A experiência do Outro culmina na experiência da Unidade. Os dois 

movimentos contrários se implicam. Atirando-se para trás  já  se dá  o  salto  

para  adiante.  O precipitar-se no Outro apresenta-se como um regresso a algo 

de que fomos arrancados. Cessa a dualidade, estamos na outra margem. 

Demos o salto mortal. Reconciliamo-nos conosco (PAZ, 2012, p. 161). 

 

Mas este Outro de Paz não se reduz ao Outrem de Deleuze. Em “A lógica do 

sentido” (DELEUZE, 2013b), o filósofo expõe que Outrem é a entidade-outra que tem 

capacidade de ver o que não é visto pelo eu. Trata-se de uma estrutura que condiciona o 

conjunto do campo visual: já que é pela existência de um Outrem que a percepção (a 

possibilidade de selecionar e recortar as imagens) existe. Ora, se não houvesse a 

entidade distintiva do eu (o Outrem), não existiria um ser percebido pelo eu, tampouco 

um ser percebível do eu. É por isso que Deleuze define o Outrem como a “expressão de 

um mundo possível”´, que constitui tanto o campo perceptivo quanto a própria 

temporalidade e o próprio real. No entanto, esta entidade, por fim, coincide com o 

aniquilamento do eu estático porque a condição de ser sujeito e de ser objeto, no mundo 

da percepção, corresponde à mesma pessoa. Outrem é uma estrutura que está a priori a 

qualquer existência posteriori (sujeito, objeto). Somos, portanto, duplos de Outrem: 

sujeitos/objetos e, ao mesmo tempo, objetos/sujeitos. Deleuze afirma, inclusive, que é a 

entidade do Outrem que marca a delimitação entre esses duplos, entre esses corpos: o 
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Outrem funciona como superfície distintiva dos corpos no campo da percepção. Porém, 

quando se rompem as membranas dos corpos e o Outrem desaparece, ocorre o que é 

chamado de “liberação dos duplos”. O “nascimento” do duplo liberado (ou o Outro de 

Outrem, conforme também nomeia o filósofo) coincide com o rompimento dos limites 

do Outrem, que, por sua vez, corresponde ao Corpo sem Órgãos. 

Nessa perspectiva, enquanto o Mundo do Outrem corresponde ao mundo 

verticalizado, estratificado, da distinção dos elementos (indicando a ordem 

hierarquizante, profunda e telúrica – a ordem do transcendente – eixo y), o Mundo sem 

Outrem (ou do Outrem desaparecido ou mesmo do Duplo liberado) corresponde ao 

mundo horizontalizado, sem distinção, da comunhão de elementos (indicando a 

desordem não hierarquizante, a superficialidade extensa e de largura – a ordem do 

imanente).
135

 

Percebe-se, conforme já anotado no Capítulo 2, que as imagens poéticas de 

Barros tendem à comunidade das formas. Nessa perspectiva do Mundo sem Outrem, 

cria-se uma linguagem que almeja a gramática expositiva do chão (uma organização 

específica que prioriza
136

 o deslocamento de superfície e que culmina na 

transubstanciação entre seres). Dessa forma, o “Outro” de Octavio Paz, que indica 

unidade e implica em “dois movimentos contrários: Eu↔Outro”, equivale-se ao Outro 

de Outrem, explicitado por Deleuze.  

Mas impõe-se um problema: se pensar em um Mundo sem Outrem é pensar em 

um mundo sem possível, onde se localizaria a poesia de Manoel de Barros quando a 

estrutura do possível que organiza a percepção do mundo e viabiliza a existência de 

objetos e sujeitos é inexistente?
137
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A exposição destas explicações deleuzianas é de grande relevância para se pensar no movimento de 

metamorfose entre os seres na poesia de Barros e nos conceitos como o de deslimite e eucaristia.  

 
136

 Digo “prioriza” porque não se trata apenas de deslocamento horizontal. Como já exposto no decorrer 

deste trabalho, Manoel de Barros se interessa por imagens que remetem ao universo telúrico, da 

profundidade (como o des-cobrir, des-cascar, abismos do ser, e outras, que revelam um movimento de um 

baixo para cima ou de um cima para baixo). Mas, ainda assim, a força da horizontalidade surpreende em 

imagens como “limo”, “musgo”, “corpo”, “arrastar”, “esfregar”, que dão ideia de superfície.  

 
137

 Esta é uma condição meramente retórica, pois Deleuze indica que a organização garantida pela 

estrutura Outrem é apenas uma organização política da percepção, já que o fato de ser possível o Outro 

do Outrem [o Duplo liberado] indica que a estrutura do Outrem não é a possível. No entanto, vale 

continuar a exposição... 
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No rompimento do Outrem, há a liberação de um Duplo que são “imagens sem 

semelhança”, ou seja, são imagens não representativas que apresentam uma realidade 

que ficava obstruída pelos limites do Outrem. O Duplo não apenas vem a se confrontar 

com a ideia de possível, como vem mostrar que as “coisas existentes” não podem se 

reduzir a determinações “Sujeito” e “Objeto” e que elas podem entrar em relações 

múltiplas e não aceitas no mundo do possível.  

Assim, vemos que a poesia de Barros se configura nesse espaço fronteiriço de 

apresentar imagens que devêm sempre no “esbarro entre” a possibilidade e a 

impossibilidade. Não seria esta também a grande questão do Sagrado? 

Em concordância com Paz, podemos localizar a experiência do sagrado na 

poesia de Manoel de Barros não tanto como “uma revelação de um objeto externo a nós 

– deus, demônio, presença alheia – mas um abrir nosso coração ou nossas vísceras para 

que surja esse Outro escondido” (PAZ, 2012, p. 147 – grifo nosso). 

Assim, a busca por este estado epifânico nos sugere que a poesia talvez seja a 

busca por uma terceira margem da língua em que 

o sagrado  nos  escapa. Ao tentarmos prendê-lo, percebemos  que  ele  tem  

sua origem  em  algo  anterior  que  se  confunde  com  nosso  ser.  Assim 

ocorre com o amor e a poesia. As três experiências são manifestações de algo 

que é a própria raiz do homem. Nas três lateja a nostalgia de um estado 

anterior (PAZ, 2012, p. 143).  

 

 

*** 

 

3.2.2.2  Imagens míticas 

 

O cágado parece um bicho do Gênesis; sem 

fala nem guarda-chuva, ele procura a indireção  

dos ventos. (BARROS, 2010, p. 394) 

 

A imbricação entre literatura e mito passa por relações imediatas. A literatura é lugar 

onde o mito pode se realizar com liberdade, por ser espaço fecundo da linguagem, em 

que se pode trapacear o fascismo da língua e do real; é ambiente em que o material e o 

imaterial podem coexistir. 

Em um processo de secularização moderna, o que antes era atribuído a forças 

divinas passou a ser redimensionado no espaço profano. Assim, a literatura se apropriou 
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de imagens, discursos, vetores
138

 do sagrado e da transcendência. É de se notar a 

presença constante de figuras que remetam ao mito de origem na poética de Manoel de 

Barros. Entre eles, percebemos a presença de elementos míticos ocidentais 

fundamentais; destacam-se aqui o mito de Hermes e a explícita retomada do Gênesis 

bíblico. 

A configuração do paradoxo sagrado x profano em Manoel de Barros se dá 

também pela linguagem que descontrói a visão ocidental cristã, movendo a imagem de 

Deus para perto da natureza, de forma que Ele possa ser a própria natureza e não 

apartada dela: “Quando a parede da tarde ruiu⁄o homem falou:⁄ Hoje Ele chove!⁄ E Deus 

choveu na roça do homem” (BARROS, 2010, p. 483), lemos em “Cantigas para um 

passarinho à toa”. Mas não podemos dizer que, com isso, Manoel de Barros recuse o 

criacionismo cristão, ao contrário, ele recupera o gênesis bíblico como mito que permeia 

toda sua escrita para reconstruí-lo “à imagem e semelhança” da palavra (“Deus deu a 

forma, os artistas desformam” [BARROS, 2010, p. 350], como notado em “As lições de 

R.Q.” de LN).  

Não obstante, vemos no livro P a imagem do Deus amparador (“Ó, Deus 

amparai-me” [BARROS, 2010, p. 56]), aquele a quem se deve a gratidão (“agradecer a 

Deus, que a gente ainda não sabe amar direito” [BARROS, 2010, p. 63]), o ajudador 

(“Senhor, ajudai-nos a construir a nossa casa ⁄ Com janelas de aurora e árvores no 

quintal” [BARROS, 2010, p. 69]).  

No imaginário da modernidade, em um ambiente de morte de Deus, do Sujeito 

e da Linguagem, dedica-se atenção ao verbo: isto é, ao poder criador, o poder ativo da 

linguagem. Em movimento de sacralização da linguagem, o poeta é posto em confronto 

com Deus, igualando-se na sua força demiúrgica. Lembramos de Schelling (apud 

PUENTE, 1997) quando pensamos na noção d o homem como microcomos. Para este, o 

poema será como a integralização de um mundo, como se o poema pudesse ser 

expandido para o nível de um universo. O poder de fundar o novo mundo está no verbo 

e é este o caráter ativo atribuído à linguagem poética, capaz de criar pelo desvio 

delirante. Mas nesse transpassar do verbo sagrado para o verbo profano da linguagem 

poética, sobrevivem indícios de uma presença metafísica (FELINTO, 2008, p. 36). 

Ainda assim, no ambiente da linguagem, a recuperação e a explícita alusão a textos 

sagrados virão acompanhadas de uma “convivência conflitiva de símbolos e valores 

                                                           
138

 No sentido de transmissores. 
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pertencentes às esferas do espiritual e do profano em uma mesma moldura intelectual” 

(FELINTO, 2008, p. 37). E esta moldura, molde, casca assumirá na linguagem a 

condição de sagrada. 

Resgatando a passagem bíblica de João 1, vemos no poema “VII” de “Uma 

didática da invenção” (de LI), os ecos desconstruídos do versículo:  

 

 

VII  

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a 

criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona  

para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele  

delira. [...] (BARROS, 2010, p. 301) 

 

Nomear, segundo Walter Benjamin (1984), é um ato de tradução, já que se 

trata de atingir a essência espiritual, a que toda tradução deve aspirar. O lugar onde as 

coisas são inominadas é o lugar natural: o jardim sem o homem, onde as coisas são 

reflexos do verbo criador de Deus. No entanto, na aparição do primeiro homem, há a 

necessidade de nomeação. Deus, portanto, passa ao homem esta tarefa: de nomear, isto 

é, traduzir das coisas naturais sua essência espiritual às palavras, configurando a 

imediação da comunicação espiritual. Com efeito, essa aproximação à essência 

espiritual das coisas é tanto o que caracteriza a magia transformadora da linguagem 

quanto o que caracteriza seu problema. A nomeação, enquanto “totalidade da essência 

absolutamente comunicável” (BENJAMIN, 2002), se quebra na queda do pecado 

original: Deus destitui do homem o poder, “o dom” de traduzir a essência espiritual das 

coisas e, por consequência, faz surgir uma língua imperfeita, não mais reflexo da 

ligação entre o homem e a palavra de Deus, não mais substrato da palavra divina e 

perfeita. O homem, imerso na pluralidade linguística, está entregue à abstração dos 

nomes e palavras designadoras. 

No entanto, o que a poesia de Barros pretende é chegar a esse tempo em que a 

queda não tenha afastado do nome a essência espiritual da coisa, alcançar por meio do 

recurso de renomeação, a edificação de um novo mundo. Dessa maneira, a linguagem 

da poesia se funde à linguagem nomeadora dos primeiros homens, antes da queda, e por 

isso, em conexão com a natureza, e consequentemente, mais perto da condição 

comunicativa de/com Deus. Nessa perspectiva, Manoel de Barros desconstrói a 
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abstração do significante “enseada” para se aproximar de um nome/condição mais 

aproximado de sua essência espiritual: “vidro mole”, “cobra de vidro que fazia a volta 

atrás da casa”, de maneira que sugere um movimento de ressignificação (de significado) 

da imagem “do rio que fazia uma volta atrás de nossa casa” por meio de uma 

ressignificantização (de significante), à maneira de um dicionário avesso. Em outras 

palavras, critica o nome pobre e abstrato “enseada” para designar uma imagem viva e 

movente:   

XIX 

O rio que fazia uma volta 

atrás da nossa casa  

era a imagem de um vidro mole... 

 

Passou um homem e disse: 

Essa volta que o rio faz... 

se chama enseada... 

 

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro 

que fazia uma volta atrás da casa. 

Era uma enseada. 

Acho que o nome empobreceu a imagem. (BARROS, 2010, p. 303, grifos nossos) 
 

Notamos, em dada declaração de Manoel de Barros, que pertence ao poeta a 

capacidade de completar a criação divina. Manoel de Barros recupera do Gênesis a 

função dada ao homem de nomear a criação e acrescenta, destacando a função ativa do 

verbo, que: “É preciso propor novos enlaces para as palavras. Injetar insanidade nos 

verbos para que transmitam aos nomes seus delírios” (BARROS apud MÜLLER, 2010, 

p. 46). O desvio delirante é um deslocamento do lugar comum, e a “contaminação” dos 

nomes acarreta a dissolução das identidades carregadas pelo substantivo. Para Barros, o 

“delírio do verbo”, isto é, a possibilidade de desviar um vocábulo de seu sentido 

cotidiano, a própria potência criadora divina (segundo a tradição dos textos cristãos, a 

palavra de Deus é verbo), alcançando “grau de brinquedo”, é propriedade da poesia: 

Poesia para mim é a loucura das palavras, é o delírio verbal, a ressonância 

das letras e o ilogismo. Sempre achei que atrás da voz dos poetas moram 

crianças, bêbedos, psicóticos. Sem eles a linguagem seria mesmal. Pra ver o 

mundo com poesia boto meu olho torto. Mas eu não entendo operar sem a 

consciência estética. Eu quero desentender-me com clareza. Prefiro escrever 

o desanormal. (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 105) 

 

O delírio do verbo está lá onde está o “criançamento da palavra” (BARROS, 

2010, p. 339),lá na origem, onde está a infância, onde o impossível cabe. No entanto, o 

ato de nomear é uma esfinge, pois há que se encarar em sua essência o caráter i-

nominável. Assim, verificamos em “Prefácio” (de CCA) a nítida apropriação de mitos 

fundadores para explicar a passagem (“no princípio”) do estado das coisas inominadas 
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às nominadas. A nomeação passa a ser privilégio concedido pelo “Homem” aos poetas, 

já que nem “Ele” nem as “moscas” “davam conta de iluminar o silêncio das coisas a-

nônimas”. Manoel de Barros cria, portanto, um novo mito da linguagem se valendo do 

molde (casca) do sagrado. Cabe mencionar que a imagem do descascar ocorre na 

poética de Manoel, conforme já citado, como uma aproximação ao se despir, retirar a 

cobertura, chegar-se ao caroço da linguagem, sua semente. Assim, numa relação com a 

casca-molde do mito, a poética de Manoel de Barros se despe da significação tradicional 

da imagem sacra para vesti-la de volta pelo seu avesso, isto é, subvertendo o mito, mas 

usando seu mesmo formato. 

PREFÁCIO 

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

sem nome. 

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

Insetos errados de cor caíam no mar. 

A voz se estendeu na direção da boca. 

Caranguejos apertavam mangues. 

Vendo que havia na terra 

    dependimentos demais 

e tarefas muitas -  

os homens começaram a roer unhas. 

Ficou certo pois não 

que as moscas iriam iluminar 

   o silêncio das coisas anônimas. 

Porém, vendo o Homem 

que as moscas não davam conta de iluminar o 

silêncio das coisas anônimas -  

passaram essa tarefa para os poetas. (BARROS, 2010, p. 288) 

 

*** 

O deus Hermes é uma figura transgressora em sua essência. Por ignorar limites 

espaciais ou temporais, é um dos deuses capazes de funcionar como psicopompo (guia 

das almas) e circular pelos espaços de vida e morte; daí também a sua relação com a 

orientação de andarilhos. É um deus especialmente característico pela ambiguidade, 

pois ao mesmo tempo em que é qualificado como mastêrios, mestre das buscas, e 

hermêneutês, o intérprete e tradutor, é também klepsiphrôn, mêkhaniôtês, enganador, 

maquinador; trata-se, portanto, da sugestão das polaridades do mundo e da existência. 

De acordo com Walter Otto em “Os deuses da Grécia”: “Hermes é o espírito de uma 

forma de existência recorrente sob certas condições, que junto com o ganho, conhece a 

perda, a malícia junto com a bondade” (OTTO, 2005, p. 110). 

Apropriando-se do fragmento do poema “Mito” de Carlos Drummond de 

Andrade (“Dona, o seu vestido esconde algo?” [ANDRADE, 2012, p. 64]), substituímos 
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o vocativo “Dona”, relacionado à personagem “Fulana”, destinatária do sujeito-lírico, 

por “Poesia”. Logo, pergunta-se: o que esconde a Poesia por baixo de seus vestidos?  

Partindo das noções compartilhadas por Benjamin (2002), Rilke (2006) e Paz 

(2012, 2013), há algo de misterioso na linguagem literária. Podemos ler o trecho do 

poema de Drummond à luz da própria noção de desvelamento de sentidos, exercício da 

hermenêutica.
139

 A este desvendar em camadas, por meio da interpretação, relaciona-se 

o mito do deus grego, responsável pela decifração das mensagens dos deuses no 

Olimpo.  

De fato, de acordo com Erick Felinto (2008), há um retorno aos conceitos de 

problematização hermética no início do século XX, em que encontraremos como 

fundamentos “a lógica do paradoxo, a soberania do imaginário, a afirmação do sujeito e 

uma concepção de história cíclica, marcada por recorrências” (FELINTO, 2008, p. 46). 

Para a compreensão hermética, a oposição é paradigma fundamental. Partem daí as 

constantes modernas da negação, alteridade, paradoxo e fragmentação do sujeito – a 

identidade se desdobra em multiplicidades que se expandem e comungam, formando um 

aglomerado de partes.  Assim, os pares contrários se encontram transpostos num mesmo 

corpo. 

Recuperando a narrativa bíblica do mito de Babel, entendemos que existe um 

movimento de expansão no momento em que ocorre a quebra da linguagem única, 

criando-se a divergência (oposição) entre as línguas. O movimento babélico é, deste 

modo, um movimento expansivo de rarefação, multiplicação, distanciamento e vastidão. 

Dessa maneira, observamos que para Barros tudo já foi dito: 

Tudo creio que já foi pensado e dito por tantos e tontos. Ou quase tudo. Ou 

quase tontos. De modo que não há novidade debaixo do sol – e isso também 

já foi dito. ‘Os temas do mundo são pouco numerosos e os arranjos são 

infinitos’ – falou Barthes. Então, o que se pode fazer de melhor é dizer de 

outra forma (BARROS, apud MÜLLER, 2010, p. 46 – grifo nosso). 
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 Octavio Paz (2013) atribui à fabulação poética a função mais importante do mito: a transfiguração do 

mundo e da realidade. E mais: para Paz, as funções poética e mítica são indistinguíveis em suas naturezas. 

É pela potência poética que passa a capacidade de se acessar “o outro lado das coisas” na linguagem. 

Neste ponto, encontramos a confluência primordial da poética de Manoel de Barros com o pensamento do 

autor de Os filhos do Barro, o que permite, à parte de um trocadilho com o sobrenome do poeta brasileiro, 

identificar aí uma genealogia do pensamento moderno, em constante fricção com os paradoxos 

românticos. A preocupação de Manoel de Barros com o des-cobrir das palavras de suas funções práticas 

para revelar delas seu lado prodigioso e fundamental remete à ideia romântica de palavra poética como 

palavra de fundação. 
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Em um mundo em que tudo está dito ou já foi pensado (ou quase tudo), ao 

poeta compete o exercício de fazer a palavra germinar por meio de novos 

relacionamentos: 

Creio que a principal [função da poesia] é a de promover o arejamento das 

palavras, inventando para elas novos relacionamentos, para que os idiomas 

não morram a morte por fórmulas, por lugares comuns. Os governos mais 

sábios deveriam contratar os poetas para esse trabalho de restituir a 

virgindade a certas palavras ou expressões, que estão morrendo cariadas, 

corroídas pelo uso de clichês. Só os poetas podem salvar o idioma da 

esclerose.(...). Se a poesia desaparecesse do mundo, todos os homens se 

transformariam em máquinas, monstros, robôs. (...) (BARROS apud 

MÜLLER, 2010, p. 45) 

 

O novo está no como, no modo, no uso: é o “molecar o idioma” (BARROS 

apud MÜLLER, p.137) para salvá-lo do paladar insosso e dormente do uso cotidiano. 

Dessa maneira, dá-se aos modos (entonação para Borges – de acordo com Felinto 

(2008)– e forma para Manoel) a capacidade de novidade na poesia.   

No entanto, na linguagem poética, há também uma força oposta e simultânea 

de compressão, que é antibabélica: a capacidade que a linguagem tem de dizer tanto 

com pouco. À finitude da língua relaciona-se o modo magro de escrever de Barros: a 

preferência (ou inevitabilidade) das repetições de suas “palavras-chave”, temas e 

imagens, deve-se ao que ele atribui como a impossibilidade de fugir de seu estigma 

(BARROS apud MÜLLER, p. 157). 

Observa-se, portanto, na poética de Manoel de Barros, uma constante geradora 

do paradoxo, devido à presença afirmativa de uma negação.
140

 Ela é fundamentalmente 

antitética: a composição de imagens insólitas pela colagem de signos opostos passa a 

tomar uma dimensão de complementaridade. Dessa maneira, notamos os termos 

“Ignorãça” e “Nada” (de seus LI e LN) aparecendo como contrapontos daquilo que será 

encontrado neles: algo de uma totalidade e de um saber cosmogônico dual mostrado de 

forma intencionalmente avessa, como à maneira de quem interessa ver o outro lado das 

coisas e de si, como observamos nos versos “meu avesso é mais visível do que um 

poste”, ou em “melhor para chegar a nada é descobrir a verdade”, ou mesmo no poema 

“7” de “desejar ser” (2ª. parte de LN), em que se ressalta o valor das antíteses: 

 

7 
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De acordo com Erick Felinto, em leitura de Kenneth Burke, a negação é componente dominante das 

tensões da modernidade e uma característica ínsita da linguagem poética (FELINTO, 2008, p.33). A 

“presença afirmativa da negação” é o que vai fazer delas complementares. 
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Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras. 

Sou formado em desencontros. 

A sensatez me absurda. 

Os delírios verbais me terapeutam. 

Posso dar alegria ao esgoto (palavra aceita tudo). 

(E sei de Baudelaire que passou muitos meses tenso 

porque não encontrava um título para os seus poemas. 

Um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que 

apareceu 'Flores do mal'. A beleza e a dor. Essa antítese o 

acalmou.) 

As antíteses congraçam (BARROS, 2010, p. 339). 

 

Assim, observa-se que, na poética de Manoel de Barros, a imagem de Hermes 

passa de psicopompo (guia das almas) à psicagogo (estudioso da mente) (REGINO, 

2011) – raciocínio que se torna sugestivo para relacionar ao lugar abissal da 

subjetividade e do sonho a figura do deus nascido em uma caverna no Monte Cilene. A 

temática do enigma e do segredo é posta, por vezes, não apenas como o desejo erótico 

de penetrar por baixo dos vestidos da língua, mas também como o desejo de 

investigação dos “abismos” do Ser (BARROS, 2010, p. 82) em uma constante 

referência ao inconsciente.  

 

3.2.3 Comunhão e eucaristia 
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Para Rilke (2006), a criação é resultado de um acordo com as coisas e os animais por 

meio da memória: “recordações herdadas da geração e gestação de milhões de seres” 

(RILKE, 2006 p. 45). Verificamos aspectos dessa memória de comunhão  na poesia de 

Manoel de Barros ao tempo que ocorre uma disposição poética para a imbricação mútua 

de imagens (de seres e coisas), levando certas vezes a um extremo da linguagem: 

quando a transformação das substâncias linguísticas (substantivos, verbos e suas 

posições sintáticas) é levadas às últimas conseqüências dessa imbricação: “Uma rã me 

pedra”, “Folhas secas me outonam”, “Os jardins se borboletam” (BARROS, 2010, p. 

358). 

Na poética de Barros, acredita-se na possibilidade de realização dessa 

comunhão por meio da linguagem que permite a hibridização desses elementos: “Não 

terá mais o condão de refletir sobre as coisas ⁄ Mas terá o condão de sê-las ⁄ Não terá 

mais ideias: terá chuvas, tardes, ventos, passarinhos” (BARROS, 2010, p. 359); “Vou 

sendo incorporado pelas formas(...)⁄ Vou deixando pedaços de mim no cisco” 

(BARROS, 2010, p. 360), ; “É preciso entrar em estado de árvore” (BARROS, 2010, p. 

357). 

Assim, o homem está próximo dos seres da natureza e com ela troca e se 

envolve de maneira sensual. E esse contato íntimo é mais que um roçar, é um 

interpenetrar. Com absoluto erotismo, o fora e o dentro dos seres interagem e 

transformam essa relação, culminando também nas manifestas desconstruções sintáticas 

e semânticas. O ímpeto de penetração e conjunção na poesia de Barros pode ser 

observado na imagem da palavra que se despe e quer ser possuída: “Uma palavra abriu 

o roupão pra mim/Ela deseja que eu a seja” (BARROS, 2010, p. 347). 

A natureza em Manoel de Barros é o eu e o outro (paisagem) aglutinados em 

um eutro.
141

 Para atingir estado de árvore é preciso sofrer “de uma decomposição lírica 

até o mato sair na voz” (BARROS, 2010, p. 301); assim, é pela linguagem que se pode 

recuperar a equivalência entre o homem e a natureza:  

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 apud MÜLLER, 2010, p. 34). 

 

                                                           
141

Esta ideia foi recuperada do texto de Adalberto Müller (MÜLLER, 2003, p. 277): Essa palavra foi 

forjada num ensaio escrito pelos tradutores de Rimbaud em “Iluminuras”. Retomada em Gramática 

Expositiva do Chão (Poesia Quase Toda – 1990), na seção “Conversas por escrito”. 
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A comunhão remete não só para a relação de interposição entre os seres, como 

também para a transubstanciação referente ao simbolismo do sacramento eucarístico – 

celebração da memória de Cristo. Por isso, o corpo e o sangue de Jesus, 

transubstanciados em pão e vinho (conforme ordenação de Jesus na Última Santa Ceia), 

seriam a manifestação da presença do “Cordeiro de Deus” e do resgate pago na cruz 

para redenção da humanidade. Para Gumbrecht, 

o sacramento da eucaristia, isto é, a produção da Verdadeira Presença de 

Deus na Terra entre os vivos, era sem dúvida o ritual central da cultura 

medieval. A celebração da missa, naquele tempo, não era apenas uma 

comemoração da Última Ceia de Cristo com os seus discípulos: era um ritual 

por meio do qual a "verdadeira" Última Ceia e, acima de tudo, o corpo de 

Cristo e o sangue de Cristo poderiam tornar-se "realmente" e de novo 

presentes. (GUMBRECHT, 2010, p. 51) 

 

O sacramento eucarístico não é submetido, entretanto, a uma ordem temporal, 

mas é a produção de uma presença tangível como signo – Gumbrecht retoma o conceito 

aristotélico de signo ao falar que 

este não está fundado na distinção entre material e imaterial, “não há um 

sentido ‘imaterial’ desconectado de um ‘significante material’(...) Não existia 

qualquer problema em que o pão fosse a ‘forma’ que tornava perceptível a 

‘presença substancial’ do corpo de Cristo. (...) Também por isso podemos 

afirmar, de uma perspectiva antropológica, que a eucaristia católica pré-

moderna funcionava como um ato mágico, um ato por meio do qual uma 

substância distante no tempo e no espaço se tornava presente 

(GUMBRECHT, 2010, p. 51–3).  

 

Poderemos relacionar a eucaristia em Manoel de Barros a um retorno 

subversivo-moderno do ato mágico, típico de uma cultura de produção de presença? A 

eucaristia como produção de presença, na esteira do entendimento de Gumbrecht, 

poderá explicar uma relação com conhecimento natural? 

Como já vimos, Manoel de Barros aproxima o ver artístico a visões que, por 

sua vez, caracterizam-se justamente por um ver que se dá a ver, que torna presente o 

visto, uma projeção produzida por um novo comportamento da consciência. No poema 

“I”de MM, percorremos pelas visões-brincadeiras do olhar, traquinagem da imaginação 

infantil: 

Eu queria usar palavras de ave para escrever 

Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação 

Ali a gente brincava de brincar com palavras, tipo assim: Hoje eu vi uma 

formiga ajoelhada na pedra! 

A Mãe que ouvira a brincadeira falou:  

Já vem você com suas visões!  

Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis 

E nem há pedras de sacristias por aqui. 

Isso é uma traquinagem de sua imaginação. 

O menino tinha no olhar um silêncio de chão 
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e na sua voz uma candura de Fontes. 

O Pai achava que a gente queria desver o mundo 

Para encontrar nas palavras novas coisas de ver 

assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do 

rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão 

de uma pedra. 

Eram novidades que os meninos criavam com suas 

palavras. (BARROS, 2010, p.449, grifo nosso) 
 

O conhecimento natural se alinha ao saber que privilegia a “operação por 

semelhanças” com a natureza: “Pertenço de fazer imagens./Opero por 

semelhanças./Retiro semelhanças de pessoas com árvores/de pessoas com rãs /de 

pessoas com pedras etc/etc./ Retiro semelhanças de árvores comigo” (BARROS, 2010, 

p. 340). O gosto por “desver/transver” o mundo se relaciona com a visão como 

presença, própria do sacramento da transubstanciação: “E o que dava santidade às 

nossas palavras era/ a canção do ver!/ Trabalho nobre aliás mas sem explicação/Tal 

como costurar sem agulha e sem pano./ Na verdade na verdade/ Os passarinhos que 

botavam primavera nas palavras” (BARROS, 2010, p. 429). A santidade, qualidade do 

que está separado da carne, chega às palavras por meio de uma imagem que canta, em 

um movimento surrealista próprio do fazer poético que privilegia o invisível que quer se 

mostrar, quer se tornar presente. Assim, o olhar o mundo é trocado por um ver melhor 

que pressupõe a presença do que não pode ser visto, mas sentido. Barros confirma que  

entre o poeta e a natureza ocorre uma eucaristia. Uma transubstanciação. 

Encostado no corpo da natureza, o poeta perde sua liberdade de pensar e 

julgar. Sua relação com a natureza é agora de inocência e erotismo. Ele vira 

um apêndice. Restará preso ao corpo, às lascívias, ao vulgar, ao comum, ao 

ordinário. É nesse sentido transnominal que eu uso a palavra ordinário. Por 

daí que se pode dizer que as palavras de um poema vêm adoecidas dele, de 

suas raízes, de suas tripas, de seus desejos. Ao leitor não resta que se 

incorporar (BARROS, 1990, p. 320). 

 

O encostamento no corpo da natureza por vezes avança como incrustamento: 

uma anastomose harmônica erótica e telúrica, a eucaristia dos corpos em que as 

diferenças hierárquicas entre seres são nulas. Necessariamente passamos por conceitos 

que sugerem esse movimento de fusão: mestiçagem, metamorfose, sutura e composição.  

A palavra mestiçagem está arraigada a uma conotação social de mistura de 

etnias. O mestiço é aquele que não se arranja de uma pureza original, mas que é 

resultado de uma combinação. Podemos olhar para o caráter comungador da poesia de 

Barros como recorro à mestiçagem. Ora, verificamos que essa mestiçagem não se 

contrapõe ao puro da língua que almeja. A poesia de Manoel de Barros não se quer 

casta no sentido de se abster das comunhões sexuais, mas quer retornar a uma 
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virgindade de significados, a uma abstenção dos clichês para se chegar à língua propícia 

a conjugações inusitadas e que não impedirá a maculação de uma suposta pureza do 

sublime: “Aplique na aridez intumescências. Encoste um cago ao sublime. E no solene 

um pênis sujo.” (BARROS, 2010, p. 302) 

A metamorfose, no entanto, sugere a radicalidade da transformação e carrega 

também valor mítico. No poema “6” de “Arte de infantilizar formigas” (1ª. Parte de 

LN), as palavras são tratadas como corpos que podem ser abertos: o avô entra “para rã, 

para árvore, para pedra” (BARROS, 2010, p. 331). Este verso indica aberturas em três 

fases, marcadas pela repetição da preposição para como se progredindo de um devir-

animal, vegetal e, finalmente, mineral. O simbolismo imbricado nessas figuras há de ser 

considerado. A rã, anfíbio, movimenta-se no entre mundos terra – água e sugere a 

continuidade. A árvore, imagem do Cosmos, da vida, da totalidade e da fertilidade. A 

pedra, a completude, o estágio final da vida. As três entradas sugerem o movimento 

cíclico da vida. Só após se transfigurar, concluindo o ciclo, o avô chega ao ponto de 

“dar germínios”, aproximando as fases da infância e da velhice. A metamorfose também 

acontece no nível do verbo “folhar”, que é impessoal e indicado para ornar com 

folhagens, mas, no poema, é assumido pelo lagarto que comunga com as folhas e 

assume condição de folhar.  

6 

Depois de ter entrado para rã, para árvore, para pedra 

– meu avô começou a dar germínios. 

Queria ter filhos com uma árvore. 

(....) 

Um lagarto atravessou meu olho e entrou para o mato. 

Se diz que o lagarto entrou nas folhas, que folhou (BARROS, 2010, p. 331). 

 

Por fim, a noção de sutura compreenderá a colagem/costura de partes vivas 

como um exercício privilegiado do poeta na criação de um bestiário (ao estilo próprio 

dos bestiários medievais), em que seres e coisas formam criaturas como “caramujo-

flor”, “chevrolé-gosmento”, “prego que farfalha”, “besouro náfego”, “sabiá com 

trevas”, “manhã-passarinho”, “silêncio que põe ovo”.  

Na poesia de Manoel de Barros, podemos aproximar da sutura o Bestiaire ou 

Cortège d’Orphée de Guillaume Appolinaire (1997).
142

 O poema “Tartaruga”, por 

                                                           
142

 Trata-se de uma obra da virada do século XX, que usa a técnica de colagem cubista na formação de 

trinta poemas curtos – na sua maioria sobre animais – e que dispõe gravuras do fauvista Raoul Dufy em 

espelhamento (poema em página par seguido de gravura na página ímpar). A influência do cubismo pode 

ser vista na empreitada de alinhar no mesmo plano todas as partes do objeto. Como uma colagem de 
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exemplo, destaca o caráter mítico dos bestiários medievais, que pretendiam dar conta de 

descrever a criação divina, bem como seres fantásticos. O poema pretende, por meio de 

uma descrição insólita da besta “tartaruga-lira”, abrir da imagem a sua visualidade, 

trazê-la à visão. Em Appolinaire (1911), apesar de sua ligação com o cristianismo, 

encontramos indícios de uma relação com teorias do ocultismo, o que evidencia o 

caráter misterioso, enigmático e de íntima articulação com o sagrado (FALEIROS apud 

APPOLINAIRE, 1997)
143

: 

 

Na poesia de Barros, essa proposta de fusão de seres distintos não excluirá, ao 

contrário, priorizará seres marginalizados pela sociedade (os loucos, o lixo, o 

descartado) e uma estética da ordinariedade: “cada coisa ordinária é um elemento de 

estima/cada coisa sem préstimo/tem seu lugar/na poesia ou na geral” (BARROS, 2010, 

p. 145). Isso evidenciará, além do tom de manifesto contra um capitalismo utilitarista, a 

compaixão pungente característica dessa poesia.  

                                                                                                                                                                          
Braque ou Picasso (artistas plásticos que, inclusive, fazem parte do rol de admirados por Manoel de 

Barros). 

 
143

  Já no poema “A Tartaruga” de Barros, a besta encontrada é o “asa-dura/ (máquina avoadora que imita 

os pássaros, e tem por alcunha avião).” (BARROS, 2010, p. 406–7) 
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A LATA 

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, 2003, p. 49) 

  

Bataille (1993) indica que o instrumento veio a ser a tendência distintiva entre 

o homem e a natureza: o homem instrumentalizou a natureza, fez dela sua matéria-

prima e propriedade, e isso o afastou da noção de lhe ser imanente. Em “A lata” de MI-

1, identificamos também a relação entre o instrumento, a natureza e o homem. A 

palavra “artifícios” remete a artefato – produto resultado de uma fabricação, a lata perde 

sua utilidade de artefato, perde seu propósito.  

Vemos que a comunhão da lata com o limo e o musgo, por meio de uma 

transformação devido à exposição e oxidação na passagem do tempo, submete-a à 

integração com a natureza. A passagem de seu estado utensílio para seu estado 

inutensílio potencializa seu uso em poesia porque, nos termos de Barros, poesia é lugar 

do inutensílio, daquilo que não será ferramenta, e não terá serventia (a não ser para 

poesia). Este poema em prosa evidencia a proposta avessa ao homo faber. Se é o 

aspecto de utilidade e de capacidade de fabricação que distinguirá o homem da natureza, 

a poesia de Manoel de Barros estará mais próxima de sugerir intimidade com as outras 

espécies (mais um destaque da sua proposta de indistinção/aproximação entre homem e 

natureza). 

Junto à noção de composição (que evidencia o traço de pertencimento) 

presente no ato de comungar – tornar-se parte de uma comunidade –, encontramos a 

decomposição (que evidencia o traço de perecimento). A palavra poética, para Manoel 
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de Barros, terá as aparências da lata: precisará passar por uma desapropriação de sua 

postura burguesa por meio de um adoecimento doloroso da linguagem para que possa se 

apropriar (ou merecer o privilégio) de uma nova postura com feições nativas.  

A composição também remete à preparação de uma peça musical para a 

execução de vozes ou instrumentos. Se conferirmos ao poema a característica de ser o 

canto de uma voz, ao nos depararmos com a noção de frases musicais, podemos atribuir 

à poesia de Barros um deslimite nas cadências, que é uma progressão de acordes (ou 

intervalos) peculiar de uma finalização frásica, como a pontuação. Se a pontuação é o 

que marca o limite entre as frases, na poesia de Manoel de Barros, as imagens se 

interpolam rompendo o ritmo frásico: 

O PULO 

Estrela foi se arrastando no chão deu no sapo 

sapo ficou teso de flor! 

e pulou o silêncio (BARROS, 2010, p. 194) 

 

A composição poderá acontecer também pela comungação entre palavras e 

seus sons. Neste poema, vemos que o animal “garça”, a imagem de seu signo e o som da 

palavra se comungam na imagem poética para criar encantamento ou, se quisermos, 

graça.
144

 Para o poeta, a beleza letral da palavra se expande até a beleza do animal: 

 

GARÇA 

A palavra garça em meu perceber é bela. 

Não seja só pela elegância da ave. 

Há também a beleza letral. 

O corpo sônico da palavra. 

E corpo níveo da ave 

Se comungam. 

Não sei se passo por tantã 

Dizendo isso. 

Olhando a garça ave e a palavra garça 

Sofro uma espécie de encantamento poético. (BARROS, 2010, p. 438) 

  

Ademais, encontramos em “II” de “Sabiá com Trevas”, 1ª. parte de AA, esse 

perímetro indefinido entre as imagens que circulam de maneira a desembainhar 

molduras a fim de que os versos fluam comungados por água: “Me abandonaram sobre 

as pedras infinitamente nu,/e meu canto./Meu canto reboja./Não tem margens a palavra./ 

(...) Com águas me alinhavo” (BARROS, 2010, p. 169, grifos nossos). A repetição de 

“meu canto”, indicada pelo recurso figurativo da anadiplose (repetição da última palavra 

                                                           
144

 O deslocamento entre as letras a e r (não no poema, mas aqui no comentário) se põe proposital porque 

observamos no poema a sugestão para essa aproximação. 
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de um verso no início do seguinte) sugere fluidez. Dessa forma, observamos também, 

no âmbito frasal, o caráter expansivo da poesia de Barros.  

A transmutação em seres da natureza, bem como a associação entre espécies 

diferentes, estabelece entre essas coisas e seres um vínculo poético de expansão 

centrífuga (de se espalhar), isto é, por meio dos laços imagéticos em que se embrenham, 

criam uma familiaridade tal que passam a se dar as mãos. Mas para que se dê esse 

enlaçamento é preciso, portanto, que adquiram aptidão: que se desvistam de suas 

finalidades eminentes para assumirem outras pelo gosto de “atrelar palavras de 

rebanhos/diferentes/Só para causar distúrbios no idioma” (BARROS, 2010, p. 428). 

Observemos o seguinte poema “VIII” de “Retrato quase apagado em que se 

pode ver perfeitamente nada” do livro GA: 

 

VIII 

Nas Metamorfoses, em duzentas e quarenta fábulas,  

Ovídio mostra seres humanos transformados em  

pedras, vegetais, bichos, coisas.  

Um novo estágio seria que os entes já transformados  

falassem um dialeto coisal, larval, pedral etc.  

Nasceria uma linguagem madruguenta, adâmica,  

edênica, inaugural –  

Que os poetas aprenderiam – desde que voltassem às  

crianças que foram  

Às rãs que foram  

Às pedras que foram.  

Para voltar à infância, os poetas precisariam também de 

reaprender a errar a língua.  

Mas esse é um convite à ignorância? A enfiar o idioma  

nos mosquitos?  

Seria uma demência peregrina. (BARROS, 2010, p. 265) 

 

Vemos nesse poema que, além da explícita recuperação do mito de Ovídio 

como tema do mesmo poema, a metamorfose, na poética de Barros, é para além de sua 

temática, isto é, imagem que transita na morfologia de sua poética, pois pretende uma 

sobreposição entre Sujeito, Natureza e Linguagem, conforme já demonstrado no 

Capítulo 2. Não há, portanto, compromisso com a representação mimética da realidade, 

ao contrário, trata-se de um desafio ao modelo lógico. Contudo, a transgressão da 

realidade na poética de Barros sobrepuja a mera incursão em ambientes oníricos, pois a 

própria realidade observada (posto o voyerismo atribuído ao poeta) se impõe 

transmutante.  

Em “Os caramujos-flores”, observamos o modo de realização dessa eucaristia 

poética. É como se o poema caminhasse a movimentos lentos (acompanhando a lentidão 
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do animal) – sem o afoitamento da “devoração” – para que o leitor possa acompanhar a 

minúcia da transferência recíproca de substâncias entre os seres: 

 

OS CARAMUJOS-FLORES 

Os caramujos-flores são um ramo de caramujos 

que só saem de noite para passear 

De preferência procuram paredes sujas, onde se 

pregam e se pastam 

Não sabemos ao certo, aliás, se pastam eles 

essas paredes 

Ou se são por elas pastados 

Provavelmente se compensem 

Paredes e caramujos se entendem por devaneios 

Difícil imaginar uma devoração mútua 

Antes diria que usam de uma transubstanciação: 

paredes emprestam seus musgos aos caramujos-flores 

E os caramujos-flores às paredes sua gosma 

Assim desabrocham como os bestegos (BARROS, 2010, p. 191) 

 

A gosma dos caramujos e os musgos da parede remetem aos fluidos liberados 

no sexo. Há um sentido de equilíbrio na compensação porque já não se trata da 

consumação, mas de um compartilhar lento da intimidade. Manoel de Barros pretende, 

assim, conferir corpos às imagens, fazê-las incorporar – conforme ocorre na celebração 

da transubstanciação do corpo e do sangue de Cristo –, para criar casamentos entre eles 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 107). Um vínculo que não leva à reprodução, 

porque são de diferentes espécies, mas leva ao prazer, valorizando a soberania do lúdico 

e do inútil. 

 

 

3.2.4 Erotismo místico 

 

10 

Em passar sua vagínula sobre as pobres coisas do chão, a 

lesma deixa risquinhos líquidos... 

A lesma influi muito em meu desejo de gosmar sobre as 

palavras 

Neste coito com letras! 

Na áspera secura de uma pedra a lesma esfrega-se 

Na avidez de deserto que é a vida de uma pedra a lesma 

escorre. . . 

Ela fode a pedra. 

Ela precisa desse deserto para viver.  (BARROS, 2010, p. 260–1) 
 

Na poesia de Manoel de Barros, o erotismo ultrapassa o uso de imagens que apelam 

para a excitação sexual e o coito, alcançando um grau de afirmação “da vida até na 
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morte” (BATAILLE, 2013, p. 35), porque se manifesta como apelo à transgressão desse 

interdito. Neste ponto, encontramos em George Bataille (2013) o respaldo para 

argumentar a hipótese da experiência de continuidade (um caráter do sagrado) na poesia 

de Barros, considerando o êxtase erótico do encontro dos seres e a culminância da 

comunhão.  

 Para o filósofo francês, o erotismo é uma promessa de vida, busca de coesão 

do espírito humano em que se ponderam possibilidades santas e voluptuosas 

(BATAILLE, 2013, p. 29), já que localiza o homem como ser dentro dos movimentos 

das paixões (BATAILLE, 2013, p. 36). Podemos dizer que estes são movimentos de 

afeto que pressupõem a interação entre seres descontínuos, separados pelo abismo entre 

seus contornos. No entanto, Bataille aponta para um fascinante sentimento de vertigem 

diante do abismo, que pode ser comparado a um fulminante desejo de transgressão do 

interdito. Mantém-se no ser uma “nostalgia da continuidade” no desejo de mudança de 

estados: o desejo de unidade de dois seres na formação de um terceiro ser. Essa 

passagem implica no desfalecimento do ser inicial que assume em si o instante de 

continuidade, o próprio processo do devir: “O novo ser é, ele mesmo, descontínuo, mas 

traz em si a passagem à continuidade, a fusão, mortal para cada um deles dos dois seres 

distintos” (BATAILLE, 2013, p. 38).  

Ao erotismo batailliano podemos relacionar o desejo de comunhão entre seres 

na poesia de Barros, já discutido neste Capítulo. Nessa comunhão há implicações de 

uma violência erótica porque pressupõe a violação dos seres em questão, já que a 

“operação erótica tem por princípio uma destruição da estrutura do ser fechado que é, 

no estado normal, um parceiro do jogo” (BATAILLE, 2013, p. 41).  

Isto talvez explique porque Bataille afirma que o erotismo não pode ser 

desvinculado da experiência mística da teologia negativa, já que esta revela a ausência 

do objeto alcançada pela ruptura dos contornos do mesmo, isto é, o sentimento de 

continuidade se revela como mundo oposto ao mundo da racionalidade em que se 

habita. É uma decorrência do sagrado, daquilo que desponta para o poder de ruptura de 

um estado finito – um sentimento de eternidade, próprio da poesia que “conduz à 

indistinção, à fusão dos objetos distintos.” A poesia “nos conduz à eternidade, à morte, e 

pela morte, à continuidade: a poesia é eternidade” (BATAILLE, 2013, p. 48). 

Bataille também discute a oposição habitual dada entre morte e vida. 

Demonstra a ideia de que há afinidade entre os instantes do nascimento e da morte, 
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porque aquele é condicionado por este em um eterno ciclo vital de decomposição e 

recomposição. É assim que declara que “a morte anunciará [o] retorno à purulência da 

vida” (BATAILLE, 2013, p. 81). A vida, portanto, não cessa, mas se expande em 

intensa transformação até atingir graus ínfimos e grotescos da decomposição. Pela perda 

de suas formas, os organismos são capazes de se redimensionarem em meios 

radicalmente diferentes. 

Sobre o processo de decomposição, Bataille diz, inclusive, que o horror 

humano que justifica a rejeição e o nojo pelos corpos putrefatos se compara ao horror 

pelas obscenidades típicas dos aspectos da sensualidade de nossas “partes pudentas” 

também destinadas à dejeção (BATAILLE, 2013, p.810). Observamos, assim, que 

Manoel de Barros certamente recupera o paganismo que está do lado do impuro, 

profano. Isso nos leva a pensar no afastamento da morte e do sexo do convívio social 

cotidiano. A morte passa a ser reservada a um lugar próprio: o cemitério; enquanto o 

sexo é afastado dos olhos e dos lugares públicos, além de criminalizado quando 

explícito. Barros, porém, tem interesse em mostrar essa devassidão evitada, o grotesco 

do imundo e do erótico: 

VISGO TÁTIL 

O visgo tátil do canto é como 

a aranha que urde sua doce alfombra 

nas orvalhadas vaginas das violetas (BARROS, 2010, p. 190) 

 

Destarte, o erotismo encontrado em Barros é aprendido com os animais – 

aqueles que desconhecem a moral instituída já que a natureza está do lado da insensatez. 

É com certa inocência animal – que por sua vez indica o lado instintivo – que Barros 

admite que o poeta aprende com o mundo: 

Seu olhar é verde para as coisas. Verde de beijar as folhas, de beijar as 

fêmeas, de tocar as águas. O sentir do poeta é penetroso. É sensual. Penso 

que esse possuir pelos sentidos há de causar uma excitação nas palavras. 

Acho que é sempre uma coisa excitante olhar as formas. Isso pra mim chega 

até de molhar as palavras. (BARROS apud MÜLLER, p. 118). 
 

A natureza, portanto, tem postura ativa nessa relação erótico-mística-poética 

(“Limos[que] me desejam” [BARROS, 2010, p. 281], “Um girassol se apropriou de 

Deus: foi em Van Gogh” [BARROS, 2010, p. 301], ou em “A partir da fusão com a 

natureza esses bichos se tornaram eróticos. Se encostavam no corpo da natureza para 

exercê-la. E se tornavam apêndices dela” [BARROS, 2010, p. 248]), pois é a Natureza 

que possuiu a “habilidade de entender melhor a metafísica”: 

[...] Achava que a partir de ser inseto o homem poderia  

entender melhor a metafísica.  
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Eu precisava de ficar pregado nas coisas vegetalmente e  

achar o que não procurava.  

Naqueles relentos de pedra e lagartos, gostava de 

conversar com idiotas de estrada e maluquinhos de  

mosca.  

Caminhei sobre grotas e lajes de urubus.  

Vi outonos mantidos por cigarras.  

Vi lamas fascinando borboletas.  

E aquelas permanências nos relentos faziam-me  

alcançar os deslimites do Ser.  

Meu verbo adquiriu espessura de gosma.  

Fui adotado em lodo.  

Já se viam vestígios de mim nos lagartos.  

Todas as minhas palavras já estavam consagradas de  

pedras.  

Dobravam-se lírios para os meus tropos.  

Penso que essa viagem me socorreu a pássaros.  

Não era mais a denúncia das palavras que me importava  

mas a parte selvagem delas, os seus refolhos, as  

suas entraduras.  

Foi então que comecei a lecionar andorinhas. (BARROS, 2010, p. 324) 

 

A sexualidade e a morte se configuram como elementos do mundo sagrado 

também porque possuem os aspectos festivos da transgressão: “momentos agudos de 

uma festa em que a natureza celebra com a multidão inesgotável dos seres, uma e outra 

têm o sentido do desperdício ilimitado que a natureza procede contrariando o desejo de 

durar, que é próprio de cada ser” (BATAILLE, 2013, p. 86). Esse mundo da festa é o 

mundo exuberante do erotismo que se abre ao ilimitado, alcançado por meio de um 

estouro transgressivo (BATAILLE, 2013, p. 117), porque “o acesso ao sagrado é dado 

na violência de uma infração” (BATAILLE, 2013, p. 150). 

O vínculo entre a vida e a morte é próprio do sacrificium religioso que oferece 

a vida como maná aos deuses. A imolação de animais em rituais é emblemática da 

instabilidade incessante entre esses dois pontos de encontro (morte e vida / fim e início), 

que se encostam no círculo fundamental. A morte do animal é dedicada aos deuses que 

a consomem para garantir seu poder e continuidade. Para Bataille, o erotismo só é pleno 

se acarretar na morte carnal (BATAILLE, 2013, p. 262) da vítima oferecida em 

holocausto, a qual se reintegra à Unidade do Todo.  

Obviamente, diante do sacrifício, está estabelecida a distinção sujeito-objeto. 

Segundo Bataille, a destruição que se opera no sacrifício não é o aniquilamento do 

sujeito, mas a destruição da “coisa” na vítima – “os laços de subordinação”, os traços 

distintivos com os outros seres – na tentativa de lhe reconstituir uma intimidade da 

imanência perdida, como se dissesse: “Eu te retiro, vítima, do mundo onde estavas e 

onde só podias ser reduzida ao estado de coisa, tendo um sentido exterior à tua natureza 
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íntima. Eu te trago à intimidade do mundo divino, da imanência profunda de tudo o que 

é” (BATAILLE, 1993, p. 22). No mundo imanente, considera-se a vida em sua 

totalidade, inclusive da morte incluída nela. Bataille indica que não nos damos conta de 

nossas mortes e de que toda a vida vive às custas de outra vida. Morrer é desorganizar 

as formas para se reorganizarem em outras formas:  

“Com uma venda nos olhos, recusamos a ver que só a morte assegura 

incessantemente um ressurgimento sem o qual a vida declinaria. Recusamos 

ver que a vida é a armadilha oferecida ao equilíbrio, que ela é inteiramente a 

instabilidade, o desequilíbrio em que precipita” (BATAILLE, 2013, p. 84). 

  

Admitir a morte na vida e a vida na morte é pensar na vida como uma 

instabilidade constante ao invés de um estável equilíbrio, é admitir as paixões na vida: 

reconhecer a dança spinozista entre os afetos
145

, que são formas de excitação que nos 

percorre no corpo; processos de uma troca entre dois movimentos: contração e 

expansão, facilmente entendidos pela metáfora do metabolismo celular: uma interação 

que ocorre no limites da membrana. A vida é o constante pulsar entre essas duas 

potências. Enquanto os limites permitem organizar o caos dos afetos e das intensidades 

(pathos) que buscam constantemente se significar, a experiência erótica pressupõe o 

encontro com o deslimite – o momento em que a excitação é expansiva, culminando na 

dissipação da forma e na mistura com o ambiente. Por isso é apropriado afirmar que a 

expansão da vida culmina na expansão do corpo.   

Na 2ª.  parte de LN, encontramos a epígrafe de Padre Antônio Vieira: “O maior 

apetite do homem é desejar ser/ Se os olhos veem com amor o que não é, tem ser” 

(BARROS, 2010, p. 337). Olhar com amor é olhar com o desejo de possuir a imagem 

poética a ponto de esta ser ocupada pelo ser. O conhecimento erótico pelo desejar ser é 

a busca pelo “deslimite” e é a volta a um ponto caótico da força do instante: a 

eternidade. Neste ponto, observamos o encontro entre o êxtase de Bataille e a excitação 

da palavra de que fala Barros: “O princípio gerador” do poema é a excitação da palavra 

emprenhada pela imaginação (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 171). O êxtase na 

poesia de Manoel de Barros acontece entre o silêncio reticente e o grito. 

No poema “XLII” do livro CCA, por exemplo, observamos o silêncio como 

sinal gráfico da pontuação (.......) – uma ideia ou pensamento que ficou suspenso em 

omissão de algo que podia ter sido escrito. Os pontos também poderiam ser 

relacionados aos impulsos sonoros do código Morse ou aos pontos do sistema de braile. 

                                                           
145

  Que poderia ser chamada também de economia afetiva: Todo corpo afeta e é afetado por outros 

corpos (Spinoza). 
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Vemos que para “adivinhar” o inefável do êxtase, a leitura convoca os diversos sentidos 

que tentam incorporar o silêncio da imagem: 

 

 

 

 

 

XLII 

............................. 

.............. 

Eu vi um êxtase no cisco! 

....................... (BARROS, 2010, p. 285) 
 

Bataille afirma que “a excitação sexual e o êxtase estão sempre ligados a 

movimentos de transgressão” (BATAILLE, 2013, p. 274) e que a “experiência erótica é 

subordinada ao acontecimento de que a experiência mística libera” (BATAILLE, 2013, 

p. 275). A liberação é a expressão expansiva do transe. 

 

Esses transes, arrebatamentos e estados teopáticos que foram descritos à 

porfia por místicos de todos os credos (hindus, budistas, muçulmanos ou 

cristãos — sem falar dos que, mais raros, não pertencem a uma religião) têm 

o mesmo sentido: trata-se sempre de um desapego em relação à conservação 

da vida, da indiferença a tudo o que tende a assegurá-la, da angústia sentida 

nessas condições até o instante em que as forças do ser naufragam, da 

abertura enfim para esse movimento imediato da vida que é habitualmente 

comprimido e que se libera de repente no transbordamento de uma alegria 

infinita de ser.  (BATAILLE, 2013, p. 272) 

 

Dessa forma, Bataille (2013) acrescenta que o erotismo se aproxima da esfera 

do sagrado porque há nele um elemento de maravilha resultado de uma excitação 

intensa, um sentimento de soçobrar: o desejo de morrer ao mesmo tempo em que é 

desejo de viver, uma “morte de não morrer”,
146

 um desejo de decadência que é resultado 

da existência insubmissa e sensual: “A sensualidade é, em princípio, o domínio da 

irrisão e da impostura. Existe em sua essência um gosto de se perder, mas sem 

naufragar: isto não aconteceria sem uma trapaça, de que somos ao mesmo tempo os 

autores cegos e as vítimas.” (BATAILLE, 2013, p. 270).  

Manoel de Barros, por exemplo, apropria-se da paixão do narrador por 

Albertine em “Em busca do tempo perdido”, de Proust (no 4º. volume – “A 

prisioneira”) para criar em imagem poética o fetichismo atribuído ao olhar, sem todavia 

deixar de convocar os sentidos da audição e, principalmente, o do tato. Segundo ele, é 

pelo tato que se chega ao êxtase do grito: 

                                                           
146

 Conforme observado no poema “Vivo sem viver em mim” de Santa Teresa d’Ávila: “Vivo sem em 

mim viver/ e tão alta vida espero /que morro por não morrer”. 
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PÊSSEGO 

Proust 

Só de ouvir a voz de Albertine entrava em 

orgasmo. Se diz que: 

O olhar de voyeur tem condições de phalo 

(possui o que vê). 

Mas é pelo tato 

Que a fonte do amor se abre. 

Apalpar desabrocha o talo. 

O tato é mais que o ver 

É mais que o ouvir 

É mais que o cheirar. 

É pelo beijo que o amor se edifica. 

É no calor da boca 

Que o alarme da carne grita. 

E se abre docemente 

Como um pêssego de Deus. (BARROS, 2010, p. 442) 

  

E somente porque a “carne grita” é que se irrompe a abertura doce e sagrada. O 

movimento da abertura do ser em êxtase recai na dissolução da voz e da fala. Ao ser é 

reservado somente o grito, o rumor selvagem, o caos incivilizado da natureza, o retorno 

à infantia da língua. Isto evidencia a arte como espaço que abriga o caos.  Hernán Ulm, 

em sua tese de doutoramento (2014), afirma que 

o grito abre para alguma coisa além do Humano: grito-limiar entre a vigília e 

o sonho, entre o divino e o diabólico, entre o êxtase e o sofrimento, entre o 

animal, o vegetal, o mineral e o humano, entre a vida e a morte: no meio das 

coisas, confundindo-se entre elas e deflagrando os limites que as distinguem. 

O grito é a intemperança da língua, sua desesperação, sua impaciência. A 

língua não temperada. O modo de abandonar o seu lugar habitual e calmo 

para entrar numa aventura em que a voz que grita e tudo o que grita na voz 

serão indiscerníveis. O grito é a maneira pela qual o movimento da vida 

irrompe, o modo pelo qual a disposição das palavras é interrompida, e já não 

temos então nada para entender, senão apenas ouvir o uivo que se apresenta 

na impureza de uma violência extrema (ULM, 2014, p. 137). 

 

Na poesia de Barros, o que se quer abandonar é o domínio, o controle e o 

contorno, para que se abram novas possibilidades: a superação para chegar ao sagrado, 

já que “Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus” (BARROS, 2010, 

p. 342). Lembremos que, para Nietzsche (2009), o esquecimento de si, a dissolução do 

eu (e o que se pode nomear – a identidade) implica no nascimento do si mesmo, que é a 

experiência real de si, uma experiência que, de tão singular, é incomunicável.  A poesia 

de Barros quer dar conta do incomunicável e da recuperação do gesto. E o gesto é o 

instante, o acontecimento no presente do corpo. Admitir a presença do corpo na 

linguagem é, além de inverter a lógica platônica e negar a separação cartesiana entre 
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corpo e espírito, apresentar a contradição que nele habita. Por ser vivo, o poema é 

instável e contraditório. 

Octávio Paz (2012) declara que existe uma relação íntima de dimensão sagrada 

entre mística, erotismo e poesia, que se revela nos episódios de hierofania da 

experiência sexual e na imagem poética. Isso possibilita o diálogo entre os espaços 

profano e sagrado, pois, assim como vemos na poesia de Barros que anuncia um 

erotismo místico que comunga morte e vida. 

7. 

O rio atravessou um besouro pelo meio - e uma falena. 

Era um besouro de âmbar, hosno 

E uma falena de Ocaso. O besouro 

Enfiou na falena seu aguilhão 

E a trouxe para seu esconderijo. 

Depois esplendorou-a toda antes de comê-la. (BARROS, 2010, p. 260) 

 

No entrelaçamento dos corpos no ato sexual e na fusão do espermatozoide e do 

óvulo (dois seres distintos, por isso, descontínuos), há uma dança (a possibilidade de 

sentir a vertigem do abismo) entre dois polos: o do interdito (descontínuo) e o da 

transgressão (contínuo). Assim, o erotismo será para Bataille uma possibilidade de 

“substituição do isolamento do ser, de sua descontinuidade, por um sentimento de 

continuidade profunda” (BATAILLE, 2013, p. 39). Bataille ressalta que os estados 

místicos implicam no transbordamento e entrega (ao sacrifício da perda de si) similares 

ao desejo de comunhão da experiência amorosa-sexual. A vertigem (comparada ao 

êxtase místico e à experiência de sublime na poesia) será a experiência de excessus 

mentis, um estar fora de si, uma completa doação em que se apreende o Uno.
147

 

Bataille (2013, p. 279) conferirá uma vizinhança entre a santidade e o erotismo, 

fundada na noção de que ambos, mesmo se indicarem naturezas distintas, são 

experiências de “extrema intensidade”, o que se articula com o “êxtase” do encostar de 

outro verso :“Uma coisa que o homem descobre de tanto seu encosto no chão é o êxtase 

do nada (BARROS, 2010, p. 291). Podemos relacionar este acasalamento entre o chão e 

o corpo com o êxtase da morte, sendo ainda este êxtase uma liberação epifânica de alto 

grau (um apogeu, uma experiência de “extrema intensidade”) que indica tanto a morte 

no coito (petite mort) quanto o êxtase da morte do corpo (o rompimento do corpo e a 

liberação para a continuidade imanente). 

                                                           
147

 “Aquela da unidade do mundo com o supremo princípio ou do homem com Deus. Trata-se de uma 

experiência imediata de Deus ou do Uno” (BOFF, 1983, p. 16). 
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O êxtase místico como os descritos por Santa Teresa D’Ávila em seu “Livro da 

Vida” e o êxtase de Soror Juana Inês de La Cruz descrito em seu poema “Primer Sueño” 

remontam o encontro/a comunhão com divindades (um “serafim” e um “Alto Ser,” 

respectivamente), de maneira que o exercício de contemplação mental levaram-nas à 

experiência de um conhecimento elevado do universo que repercute no corpo. Enquanto 

em Santa Teresa, há o relato da penetração da lança de ouro do serafim, em Sor Juana, 

segundo Paz, trata-se de uma vertigem pelo grande afã por conhecer e penetrar o Ser, 

um entusiasmo (PAZ, 2010, p. 499).
148

 Ambos os relatos remetem ao êxtase erótico do 

coito e da experiência arrebatadora e de extremo prazer. Na poesia de Barros, a relação 

entre o êxtase místico e o êxtase do coito pode ser observada em “XVI” de “Uma 

didática da Invenção” (1ª. Parte de LI).  A inflamação da vertigem da luxúria se 

contrasta com termos como “castidades” e “santificado”, subvertendo a noção de 

iluminação religiosa que, no poema, é profana e imunda. Bataille (2013, p. 183) afirma 

a animalidade como a exuberância sexual que permanece no homem. O que é 

reconhecido como imundo e selvagem da sexualidade indômita há de ser o traço 

resquício da imanência em nós e, consequentemente, uma resistência à condição de 

“coisa”, típica do mundo instrumentalizado, ordenado e proibitivo. Por isso, tal 

exuberância terá, portanto, certo caráter inconsequente e perverso: 

 

XVI  

Entra um chamejamento de luxúria em mim: 

Ela há de se deitar sobre meu corpo em toda a 

espessura de sua boca! 

Agora estou varado de entremências.  

(Sou pervertido pelas castidades? Santificado pelas 

imundícias?) 

Há certas frases que se iluminam pelo opaco. (BARROS, 2010, p.303) 

 

A união entre seres da poesia de Barros sugere a deificação da tradição mística, 

união do sujeito com Deus (ou o Ser Total), um estado de “douta ignorância”
149

 em que 

há uma supressão da distinção entre os seres, convergindo assim os dois mundos 

sagrado e profano. 
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 Observa-se que a palavra entusiasmo deriva do grego enthousiasmós, que indica “flama, exaltação, 

arrebatamento” (CUNHA, 2012). 

 
149

 Cleide de Oliveira explica, a partir de Deboni (2000), que a douta ignorância seria um “esgotamento 

da razão”, isto é, subjugar-se na escuridão do desconhecido da experiência apofática para então acessar as 

razões celestes (OLIVEIRA, 2011, p.168). 
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4. 

Uso um deformante para a voz. 

Em mim funciona um forte encanto a tontos. 

Sou capaz de inventar uma tarde a partir de uma garça. 

Sou capaz de inventar um lagarto a partir de uma pedra. 

Tenho um senso apurado de irresponsabilidades. 

Não sei de tudo quase sempre quanto nunca. 

Experimento o gozo de criar. 

Experimento o gozo de Deus. 

Faço vaginação com palavras até meu retrato aparecer. 

Apareço de costas. 

Preciso de atingir a escuridão com clareza. 

Tenho de laspear verbo por verbo até alcançar o meu aspro. 

Palavras têm que adoecer de mim para que se tornem mais saudáveis. 

Vou sendo incorporado pelas formas pelos cheiros pelos sons pelas cores. 

Deambulo aos esgarços. 

Vou deixando pedaços de mim no cisco. 

O cisco tem agora para mim a importância de Catedral.  (BARROS, 2010,  p. 

360) 

 

O gozo no orgasmo sugere a morte prazerosa (petite mort) e o desprendimento 

do ser num movimento caótico de perda de identidade. Bataille (2013) explica que as 

semelhanças entre o erotismo e a mística se dão pela tensão do indivíduo diante do 

sagrado, aquilo que está além do humano civilizado. Dessa forma, o sagrado será 

sempre um inverso, aquilo que rejeita a adequação aos interditos sociais 

regulamentadores e ultrapassa as leis institucionais, do trabalho, da lógica e da 

responsabilidade, porque se fundamenta na relação com o lúdico, a desordem e a festa. 

É nessa medida que Bataille declara que o “mundo divino é contagioso e seu 

contágio é perigoso” (BATAILLE, 1993, p. 26), porque é pela presença de uma 

consciência angustiada e destituída da imanência que o retorno a ela, através do 

sacrifício, poderá se configurar em um “jorro tão pungente nas lágrimas e tão forte no 

inconfessável prazer da angústia” (BATAILLE, 1993, p. 26). O sabor prazeroso do jorro 

da intimidade restabelecida se dá pelo sacrifício, a “consumição da oferenda 

contagiosa”, porque sugere a comunhão: “a explosão da festa” que, para ser suportada, 

precisa reservar “as necessidades do mundo profano”, isto é, exige a presença vigilante 

de uma angústia de consciência. É, portanto, inevitável, em ritos sacrificiais, o 

autorreconhecimento como um ser distinto e não imanente por parte de quem assiste a  

cerimônia, para que a festa possa se tornar um escape espetacular – a experiência virtual 

de uma intimidade perdida: 

A festa é a fusão da vida humana. [...] Mas sua intimidade se resolve na 

posição real e individualizada do conjunto observado nos ritos. É visando 

uma comunidade real, um fato social dado como coisa — uma operação 

comum visando o tempo por vir — que a festa é limitada: ela está, ela 

mesma, integrada como um elo no encadeamento das obras úteis. [...] No fim, 

a própria festa é encarada como operação.[...] A festa não é um verdadeiro 
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retorno à imanência, mas uma conciliação amigável, e cheia de angústia, 

entre as necessidades incompatíveis. Evidentemente, a comunidade na festa 

não é colocada unicamente como objeto, porém, mais geralmente, como 

espírito (como sujeito-objeto) (BATAILLE, 1993, p. 26–7) 

 

 

 

3.2.5 Apogeu do chão, teologia do traste 

 

OFERTA  

Arcado ser —  

eu sou o apogeu do chão. Deixa passar o meu  

estorvo o meu trevo a minha corcova  

Senhor! (este assobio vai para todas as pessoas pertencidas 

pelos antros) (BARROS, 2010, p. 194) 

 

A palavra apogeu deriva da astrologia (do grego apógeios) e indica o ponto máximo de 

distância da Terra à Lua (ou a um satélite artificial). Dessa etimologia, definiu-se 

figurativamente como “o mais alto grau” de alguma coisa. Pensar em um apogeu do 

chão é suscitar a imagem paradoxal: o que está no alto (grau) está em baixo.
150

 

É no livro AA, de 1980, que Manoel de Barros faz a “Oferta” e declara: “eu 

sou o apogeu do chão”. O paradoxo de um Ser que é dedicado a “todas as pessoas 

pertencidas” pelas cavernas, covas,  abismos.
151

 Muito antes, em seu primeiro livro 

PCSP (1937), Manoel de Barros já explicitava no poema “Dona Maria” (BARROS, 

2010, p. 23): “Sua boca vai cair no chão”. De fato, este verso, diante de sua obra, parece 

se revelar como um prenúncio. Em GEC (1966), o “chão” recebe mesmo alto grau de 

destaque: forma uma organização da linguagem, uma gramática específica que tem 
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 Essa imagem vem a mim, acompanhada da melodia e da voz de Jorge Ben Jor nos versos da música 

“Hermes Trismegisto e sua celeste tábua de esmeralda” (Jorge Ben Jor). 

 

 

O que está embaixo é como o que está no alto,  

e o que está no alto é como o que está embaixo.  

E por essas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só.  

E como todas essas coisas são e provêm de um 

pela mediação do um, 

assim todas as coisas são nascidas desta única coisa por adaptação. 

[...]Sua força ou potência está inteira, 

se ela é convertida em terra. 

 

 
151

 Fazemos referência também ao poema “4.Um amigo” de “O personagem” (parte de LPC): “Está ali 

esse pobre-diabo./[...]Dá-me a impressão de alguém obscuro que vem de lugar nenhum e vai para nada 

todos os dias. E penso na voz de chão podre que tem nos seus abismos.” (BARROS, 2010, p. 215 – grifos 

nossos) 
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como sustento os resíduos e dejetos da sociedade que comungam com musgos (“era 

sempre arrastado para lugares com musgo” [BARROS, 2010, p. 124]) e líquenes (“o 

homem tinha 40 anos de líquenes no Parque” [BARROS, 2010, p. 123]). Essa 

preocupação com a matéria pequena é o que deflagra no projeto seguinte no livro MP, 

em que aparece pela primeira vez o traste (“A gente é preciso de ser traste/ [...] Só 

empós de virar traste que o homem é poesia...”– BARROS, 2010, p. 153). Essa 

sequência de livros (PCSP, GEC, MP e AA) revela o que poderia ser chamado de 

“genealogia do traste” e atende à “profecia” de seu primeiro livro: “sua boca vai cair no 

chão” (BARROS, 2010, p. 23). 

Ora, é no livro AA (1980), e depois em PR (2004), que o autor propõe uma 

“Teologia do traste”, sugerindo uma divinização das coisas terrestres, daquilo que foi 

desperdiçado ou marginalizado. De acordo com Fabrício Carpinejar (2001), em sua 

dissertação de mestrado sobre a “Teologia do Traste” 
152

, para Manoel de Barros, “o 

marginal é o seu estandarte, sua bandeira. Ficar longe da civilização é, na filosofia de 

Barros, estar perto de Deus” (CARPINEJAR, 2001, p. 57). No mesmo tempo em que há 

aproximação entre o poeta e a imagem de Deus pelo ato da criação, há uma reverência 

constante à grandeza da criação divina numa espécie de “estética da devoção”: “É por 

demais de grande a natureza de Deus. ⁄Eu queria fazer para mim uma 

naturezinha particular.⁄Tão pequena que coubesse na ponta do meu lápis” (BARROS, 

2010, p. 439). A diferença entre o criar divino e o criar do poeta, portanto, deixa de ser 

uma diferença de natureza para ser uma diferença de grau. De fato, e como apontou 

Carpinejar, Manoel de Barros indica (pela primeira vez) que a grandeza da criatura 

depende de um afastamento: “Depende a criatura para ter grandeza de sua infinita 

deserção” (BARROS, 2010, p.177).
153

 

Sobre a teologia do traste, Carpinejar, que compara o poeta à figura de alguém 

que coleciona palavras num relicário (algo destinado à adoração), diz que “Manoel de 

Barros se ampara na teologia (...) para afirmar sua fé na espontaneidade e idealizar a 
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Teologia do Traste: A poesia do excesso de Manoel de Barros. Porto Alegre, 2001. 

 
153

Manoel de Barros declara em entrevista a Joel Pizzini: “Eu não me incomodo com a grandeza. A 

exuberância não me interessa. O que me interessa mesmo é a migalha, é o menor, é a desimportância. 

Poderoso para mim é isso e eu acho que a minha poesia conseguiu viver só desse pequenininho. Ela não 

consegue agarrar lá em cima. A exuberância é um troço que, pra mim, é coisa de Deus.” (BARROS apud 

PIZZINI, “Manual de Barros” – Inédito). 
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natureza como meio divino” (2001, p. 35). Ademais, para este crítico, a poesia de 

Barros vegetaliza o homem por meio de um despojamento tal que 

o homem é um elemento da paisagem, valorizado no momento da indigência. 

O peso expressivo de seus arquétipos está na deserção do homem no meio 

dos homens, e na reintegração do homem em Deus. A espiritualidade emerge 

da mendicância, do processo de decadência (2001, p. 61). 

 

Enquanto nesta nova teologia ocorre o processo de dessacralização de valores 

religiosos, simultaneamente emerge a sacralização da linguagem por meio de uma 

subversão. Deste modo, nota-se que, para Barros, à poesia relacionam-se duas faces do 

ato criativo: a literária e a mística, base para sua teologia. 

A estética da devoção e a postura de deserção lembram imediatamente  Padre 

Antônio Vieira. Sobre este, Manoel de Barros diz: “O Padre Antônio Vieira pregava de 

encostar as orelhas/na boca do bárbaro./Que para ouvir as vozes do chão” (BARROS, 

2010, p. 411). A referência mais importante para a construção de uma “Teologia do 

Traste” é a do “Sermão da Quarta-Feira de Cinzas” em que Vieira diz “Pulvis es, tu in 

pulverem reverteris: Sois pó, e em pó vos haveis de converter”: 

 

O pó que foi nosso princípio, esse mesmo, e não outro, é o nosso fim, e 

porque caminhamos circularmente deste pó para este pó, quanto mais parece 

que nos apartamos dele, tanto mais nos chegamos para ele; o passo que nos 

aparta, esse mesmo nos chega; o dia que faz a vida, esse mesmo a desfaz. E 

como esta roda que anda e desanda juntamente sempre nos vai moendo, 

sempre somos pó. (VIEIRA, Domínio Público, 3ª. Parte)  

  

Desse modo, concebe-se a interlocução que é tanto confirmada pela declaração 

de Barros em suas entrevistas (por exemplo, em: “Leio muito o Padre Vieira. Foi ele 

que me desvirginou para a linguagem, foi meu iniciador.” [BARROS apud MÜLLER, 

2010, p. 139]; ou como nos versos: “Despesas para minha erudição tiro nos 

almanaques:/— Ser ou não ser, eis a questão./ Ou na porta dos cemitérios:/— Lembra 

que és pó e que ao pó tu voltarás.” (BARROS, 2010, p. 304). No poema “VII” de CPP, 

observamos esse círculo vital do pó de que fala Vieira. Interessante é observar que este 

livro é de 1960 (antes de GEC), e poderia se configurar como mais um prelúdio da 

“Teologia do traste”. 

VII  

O sapo de pau  

virou chão…  

O boi piou cheio de folhas com água.  

Eu ia no mato sozinho.  

O cocô de capivaras era rodelinhas — bola de gude.  

Eu quebrei uma com meu sapato.  
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Todas viraram chão também. (BARROS, 2010, p. 96) 

 

Para Barros, “o chão é um ensino” (BARROS, 2010, p. 184) e o 

“conhecimento de chão” recupera Vieira e Francisco de Assis para formar uma teologia: 

um estudo da divindade que inverterá o céu e o chão, em que as coisas rasteiras ocupam 

o altar (“O chão tem altares e lagartos” [BARROS, 2010, p. 156]) ou um lugar que 

extrapole medidas (“Meu desagero é de ser fascinado por trastes” [BARROS, 2010, p. 

414]), evidenciando a ascensão do que é terrestre, mundano, descartado, inútil, para 

grau de monumento, ao criar, dentro de uma estética da ordinariedade, a teologia do 

descartável: “O traste é ótimo/ O pobre-diabo é colosso” (BARROS, 2010, p. 147). 

 No poema “XII” de “Sabiá com Trevas” (1ª. parte de AA), há a listagem dos 

“bens do poeta”. Entre eles, encontra-se uma 

Teologia do traste – Manuscrito do mesmo nome, contendo 29 páginas
154

, 

que foi encontrado nas ruínas de um coreto, na cidade de Corumbá, por certo 

ancião adaptado a pedras. Contou-nos o referido ancião, pessoa 

saudavelmente insana de poesia, que sobre as ruínas do coreto BROTAVAM 

ÁRVORES / OBRAVAM POBRES / MORAVAM SAPOS / TREPAVAM 

ERVAS / CANTAVAM PÁSSAROS. E que, ali, o cansanção era muito 

desenvolvido, bem como o amarra-pinto e o guspe-de-taquarizano. 

(BARROS, 2010, p. 176) 

 

No poema “XIII” de “Mundo Pequeno” (3ª. Parte de LI), a “gula do chão” pelo 

olho do poeta indica tanto o chão, mais uma vez como imagem de um sistema vital 

circular (assim, a gula do chão = anúncio da morte inexorável) quanto um apelo do chão 

para ser visto, e mais que isso, um apelo insaciável do chão (uma gula, indicando a 

relação com os sete pecados capitais) para “comer no” olho do poeta,
155

 evidenciando 

também um desejo erótico nessa relação entre o ver e o tocar: o chão tem gula de um 

“olho vazado”, olho que tem fresta/furo, por onde passa o desejo da gula de comungar 

com o “coisário de nada” nele existente, assim como comunga com uma “lata”.  

 

[(...) 

O chão tem gula de meu olho por motivo que meu  

olho tem escórias de árvore.  

O chão deseja meu olho vazado pra fazer parte  

                                                           
154

 Há a mesma referência no poema “II” de GEC, em que se intitula a Teologia do Traste como “III. 

Páginas 13, 15 e 16 dos 29 escritos para conhecimento do chão através de S. Francisco de Assis” e onde 

se listam 10 ensinamentos do chão de São Francisco de Assis (uma referência ao Decálogo de Moisés?). 

 
155

 Devair Antônio de Fiorotti (2006) também faz uma reflexão sobre a morte, que, em sua leitura, tomará 

dimensão terrena de pó, da ligação do “olho do poeta” com a terra (o mundo), portanto, uma ligação 

corporal. A morte será o “nascimento já acontecido, um nascimento vindo do pó”, do chão-mundo que 

cobiça o retorno de seu filho. 

 



195 
 

do cisco que se acumula debaixo das árvores. 

O chão tem gula de meu olho por motivo que meu 

olho possui um coisário de nadeiras.  

O chão tem gula de meu olho pelo mesmo motivo  

que ele tem gula por pregos por latas por folhas.  

A gula do chão vai comer o meu olho.  

No meu morrer tem uma dor de árvore.] (BARROS, 2010, p. 322–3) 

 

 

3.2.6 Sancta Novitas 

 

CISCO, S.M.  

Pessoa esbarrada em raiz de parede  

Qualquer indivíduo adequado a lata  

Quem ouve zoadas de brenha. Chamou-se de  

O CISCO DE DEUS a São Francisco de Assis  

Diz-se também de homem numa sarjeta 

(BARROS, 2010, p. 181) 

 

Existe um eco ancestral entre Francesco (Giovanni) Bernardone e Manoel Wesceslau 

Leite de Barros. Para este, a poesia é conjunto de vozes e detritos de gerações, um 

empreendimento coletivo.
156

 Tratar da interlocução entre essas duas vozes não é coisa 

inédita. De fato, muitos estudos sobre a obra de Barros já estabeleceram conexões com 

o santo, convocadas tanto pelos aspectos de uma ética ambiental quanto pelas várias 

menções ao santo nos poemas e entrevistas de Barros. Não nos interessa saber se 

Manoel de Barros era devoto do franciscanismo nem comparar sua biografia a do santo 

a fim de transformá-lo num novo Assis. O que proponho é fazer deste item um elogio às 

novidades presentes no pensamento desses dois autores, a fim de que inevitáveis 

comparações suscitem um diálogo relevante, porque coerente, com o “fazer remendado 

de recolhimentos” de Barros – sua prática de encontrar o “seu chão” poético por vários 

confins: 

Poeta em mim é, pois, um sujeito que se quer remendar. Ele quer remendar-

se, ele quer redimir-se através dessas pobres coisas do chão. Escrevemos 

portanto comandados por forças atávicas, crípticas, arquetípicas ou 

genéticas.[...] O que eu descubro ao fim da minha Estética da Ordinariedade é 

que eu gostaria de redimir as pobres coisas do chão. Me parece que olhando 

pelos cacos pelos destroços e pela escória eu estaria tentando juntar 

fragmentos de mim mesmo espalhados por aí. Estaria me dando a unidade 

perdida. E que obtendo a redenção das pobres coisas eu estaria obtendo a 

minha redenção. (Só os fragmentos nos unem?). Mas o que eu gostaria de 
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 Com isso, quero dizer que a prática poética peregrina por caminhos insondáveis da vivência, a ponto 

de ser um empreendimento coletivo: “Nossa arte é feita de restos. São aproveitamentos de materiais e 

passarinhos de uma demolição” (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 110).  
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dizer é que o chão do Pantanal, o meu chão, fui encontrar também em Nova 

York, em Paris, na Itália, etc. (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 110). 

 

Esta Itália de que fala Manoel de Barros é o mesmo chão de Francesco. Em 

visita à Basílica Franciscana (no flanco ocidental do Monte Subasio, região da Umbria), 

Barros “descobre” anotações de Francesco sobre “coisinhas da natureza”, 

compartilhando com o santo esse mesmo gosto (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 

111). 

Jacques Le Goff (2013) destaca que Francesco foi o “modelo de um novo tipo 

de santidade centrado sobre Cristo a ponto de se identificar com ele como o primeiro 

homem a receber os estigmas, [...] foi uma das personagens mais impressionantes de seu 

tempo (LE GOFF, 2013, p. 9). Esse modelo é marcado pelo historiador como uma 

sancta novitas porque instaurou uma nova ordem de pensamento cristão, ao romper “de 

maneira decisiva com um monarquismo da separação”
157

e ao propor  

um ideal positivo, aberto ao amor de todas as criaturas e de toda a criação, 

enraizado na alegria e não mais na accedia mal-humorada, na tristeza(...) 

Recusando-se a ser monge ideal da tradição dedicada a chorar, ele abalou a 

sensibilidade medieval e cristã  e reencontrou um júbilo primitivo, depressa 

abafado por um cristianismo masoquista (LE GOFF, 2013, p. 114).
158

 

  

No entanto, o historiador lembra que, mesmo marcado por seu comportamento 

revolucionário, Francesco mantinha um interesse “reacionário”, por ser uma espécie de 

antiprogressista no sentido de não valorizar a ciência, a riqueza e até a educação/os 

livros mais que as relações de irmandade e respeito entre os seres. Essa postura pode ser 

explicada não somente pelos votos de pobreza, mas também por seu interesse em 

proteger seu “grupo de irmãos” de uma ordem institucional católica que pudesse 

corromper suas práticas de fé (LE GOFF, 2013, p. 114).
159
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A despeito das comuns associações de Francesco com a imagem de um homem recluso, em comunhão 

com a natureza (uma rápida pesquisa inconográfica confirmará a suspeita), em suas expedições 

missionárias, o santo peregrinava entre cidades de grande fluxo urbano. 

 
158

 Jacques Le Goff não aponta o voto de pobreza e tendência eremítica do franciscanismo como um 

ponto original, já que essas práticas remontam “no mínimo” ao estabelecimento do cristianismo no século 

IV bem como às comunidades dos Umiliati (1201), Poveri Catollici (1210) e dos Poveri Lombardi (1215) 

(LE GOFF, 2013, p. 110). 

 
159

 Ainda assim, a ordem dos frades menores foi formada, e regida pela II regra (a primeira, acusada de 

ser muito rígida, foi reformada com uma série de abrandamentos) porque, de acordo com Le Goff, 

Francesco não abria mão de estar na Igreja e de validar os sacramentos (principalmente os da Eucaristia) 

em um tempo em que muitos sacerdotes eram proclamados indignos de realizá-los. 
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Símbolo do despojamento completo, Francesco escreveu poemas, cartas, 

admonições e Regras. Mantinha em seu estilo certa coerência com a devoção em 

humildade: não se dedicava a eventos biográficos (o que representou uma dificuldade na 

remontagem de seu perfil pelos historiadores) e privilegiava a clareza de vocabulário. 

Escreveu pouco, sendo seus opúsculos curtas lições sobre os três votos (obediência, 

pobreza e castidade),
160

 “apenas contribuições a uma mesma obra: a formação espiritual 

de seus frades e, por consequência, a comunicação de uma mensagem à humanidade” 

(LE GOFF, 2013, p. 93). 

No entanto, de acordo com Le Goff (2013), antes da conversão, Francesco 

levava um ritmo de vida prodigioso. Vinha de família abastada,
161

 teve boa educação e 

dominava a língua francesa,“porque era a língua por excelência da poesia e dos 

sentimentos cavaleirosos”. E sobre isso se nota um dado interessante: Francesco 

reconhecia na língua francesa a possibilidade de traduzir seu “êxtase e júbilo” de intensa 

alegria diante da poesia ou diante de suas experiências místicas, depois de convertido. 

Francesco sofria de “doença dos olhos e afecções do sistema digestivo”, o que 

o condicionou a refletir sobre a vida e a morte do corpo. O corpo doente, a matéria 

ferida, é a marca da transposição para uma nova vida. Assim, a renúncia aos bens 

materiais – desnudamento radical – indicaria também uma renúncia ao mundo, bem 

como a mortificação indicaria uma abertura para a vida – imagem conformada em sua 

própria experiência do milagre dos estigmas (LE GOFF, 2013, p. 63). O 

reconhecimento desse “duplo” do corpo se revela na compaixão e nos atos caridosos 

para com os enfermos (um olhar dedicado voltado aos “pequeninos” (LE GOFF, 2013, 

p. 67). 

Christian Bobin, escritor francês, recupera a história de Francesco em “O 

menor de todos” (1999), ficcionalizando-a em imagens poéticas belas e delicadas. 

Compactuando com a perspectiva de Le Goff (2013) sobre a fronteira em que a vida do 

santo se encontra (entre a história e a lenda), Bobin parte de eventos biográficos do 

santo que o servem como “ocasião e pretexto” para inventar textos elogiosos muito 
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 Apesar de a pobreza – um olhar voltado para o marginal e para o despojamento – ser um ponto de 

contato entre os pensamentos de Barros e São Francisco, seria absurdo insistir numa hipótese de adesão 

da poesia de Barros ao franciscanismo. Eis a dificuldade que se impõe: não há relação da poética de 

Barros aos votos de obediência e de castidade; ao contrário, o poeta fala da “desobediência da língua” e o 

“erotismo” linguístico.  

 
161

 Apesar de o historiador indicar que se tratava de uma família de nobres comerciantes menos abastados 

do que se costuma pensar. 
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aproximados das parábolas bíblicas e das reflexões litúrgicas à perspectiva franciscana. 

Sua escrita movimenta imagens como a do “Deus Baixíssimo” (o Deus a quem 

Francesco – e as crianças – servem): “nada pode ser conhecido pelo Altíssimo a não ser 

pelo Baixíssimo, por esse Deus à altura da infância, por esse Deus em nível da terra das 

primeiras quedas, com o nariz na grama” (BOBIN, 1999, p. 28); reflete sobre a 

condição do corpo e do espírito: “o crescimento do espírito é inversamente proporcional 

ao crescimento da carne. O corpo cresce tomando forma. O espírito cresce perdendo 

altura. A santidade inverte as leis da maturidade:o homem é a flor, a infância é o fruto” 

(BOBIN, 1999, p. 29); ou também sobre a santidade: “o santo tem seu rosto voltado ao 

que virá do futuro para fecundar o presente – o pólen de Deus transportado por todas as 

espécies de anjos. O santo nunca pára de ligar o próximo ao distante, o humano ao 

divino, o vivo ao vivo” (BOBIN, 1999, p. 56). Essas imagens tomam a nossa leitura 

parecendo querer dizer o quanto do imaginário franciscano cabe nelas. Da mesma 

forma, Barros nos convida a ouvir tais repercussões, por exemplo, a poesia de Barros 

poderá se encontrar com esse imaginário do “Deus à altura da infância” quando declara 

em seus poemas que no tempo de sua infância “A terra era santa e adubada” (BARROS, 

2010, p. 164) porque “Ali até santos davam flor nas pedras. Porque todos estávamos 

abrigados pelas palavras. Usávamos todos uma linguagem de primavera” (BARROS, 

2010, p. 453).   

Francesco de Assis propõe a irmandade entre o homem e o mundo natural em 

“Cântico do irmão Sol ou das criaturas”. E essa sua Canção do sol repercute na Canção 

de ver de Barros, pois, para este, a conversão dos seres se dá pelo ver: “O que desabre o 

ser é ver e ver-se” (BARROS, 2010, p. 246); “E o que dava santidade às nossas palavras 

era a canção do ver!” (BARROS, 2010, p. 429). Barros, em uma de suas brincadeiras de 

subversão dos textos bíblicos
162

, aponta para o olhar miúdo desse santo [“FRANCISCO 

(cumprimentando aos arbustos) — Olhai os cogumelos pondo as bocas!” (BARROS, 

2010, p. 138)]. 

A conversão, em seu significado religioso cristão, é a transformação do ser 

carnal em santidade: uma vida velha deixada para trás na aceitação de uma nova vida 

futura alcançada com a morte: a vida com Cristo. Na poesia de Barros, é a palavra que 

tem a santidade e o poder de consagrar: transformar algo em sagrado. E, para ele, o 

                                                           
162

 Neste caso, faz paródia com o Sermão da Montanha  relatado nos evangelhos de Mateus 6:24–33 

e Lucas 12:20–32 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serm%C3%A3o_da_Montanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelhos
http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/VI#6:24
http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/XII#12:20
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lugar do sagrado é a Natureza: “O que sou de parede os caramujos sagram” (BARROS, 

2010, p. 170); “Todas as minhas palavras já estavam consagradas de pedras” 

(BARROS, 2010, p. 324); “Sabe plantas e peixes mais que os santos” (BARROS, 2010, 

p. 215); “No estágio de ser árvore meu irmão aprendeu para santo mais do que os padres 

lhes ensinavam no internato” (BARROS, 2010, p. 394). Assim, o movimento 

abandono→santidade se dá por meio da intimidade com a Natureza (lugar sagrado de 

Deus), pelo despojamento, como o de um andarilho: “São essas intimidades com a 

natureza que me seduzem nos andarilhos. Eu bem quisera sê-los. Mas eu não tenho essa 

tanta força de amor” [BARROS, 2010, p.181]) 

Vemos, portanto, que o fenômeno da conversão, na poesia de Barros, revela-se 

como um resultado de uma “força de amor”
163

 que se explica pelo “desejar ser”: desejo 

que leva ao êxtase da interpenetração e do apagamento da imagem
164

 do ser anterior 

para o surgimento de uma nova imagem. Desse desejo de “apagamento” de São 

Francisco, Manoel de Barros se distingue: 

 

São Francisco só queria o apagamento. Eu, no fundo, quero a glória. Não 

tenho competência para ser Ninguém. Sentimento daminha precariedade é 

que anula os meus voos. O que eu faço é esconder-me por trás da humildade. 

E isso é o orgulho maior. [...] O que eu sou é quase um praticante de 

charlatanismo, igual ao personagem de Dostoiévski, cuja ação era derramar 

nada no vácuo. Quanto à minha Estética da Ordinariedade, penso que ela 

acompanha o gosto do Século XX. Estão aí os deseróis, os anti-heróis 

tomando conta das artes, de toda a sensibilidade moderna. Estão aí os 

Carlitos, os Riobaldos, as Etelvinas, a barata de Kafka. Fazer o desprezível 

ser prezado é coisa do meu tempo (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 125).  

  

Ademais, a sancta novitas franciscana, resguardadas as devidas proporções, 

dispõe de interlocuções oportunas com o discurso poético de Barros. E a analogia não 

surge apenas desse debruçar-se sobre a criação e todas as criaturas, mas da partilha da 

proposta de natência,
165

 plena do “maravilhoso condutor de alegria” indispensável na 

conversão (seja ela religiosa ou poética) a uma nova vida. 

                                                           
163

 No poema “XXVI” de “Caderno de Apontamentos”, essa força interior será uma “gosma sagrada”, 

remetendo aos fluidos trocados numa relação sexual: “[...]Depois que atravessarem o muro e a tarde /os 

caracóis cessarão./ Às vezes cessam ao meio./ Cessam de repente, porque lhes acaba por /dentro a gosma 

com que sagram os seus/ caminhos [...]”. 

 
164

 Christian Bobin, em “Imagem apagada. Imagem santa” (seu último conto de “Menor de Todos”), 

também sugere a santidade como uma imagem apagada que não revela sua aparência, mas que não deixa 

de estar presente. 

 
165

 Voz de fazer nascimentos (Uma condição de Infantia na língua poética) ou uma condição de 

Sacralidade (no domínio do religioso). 
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3.2.7 Crença na alegria 

 

XIII.  

Depende a criatura para ter grandeza de sua  

infinita deserção.  

A gente é cria de frases!  

Escrever é cheio de casca e de pérola.  

Ai desde gema sou borra.  

Alegria é apanhar caracóis nas paredes bichadas!  

Coisa que não faz nome para explicar.  

Como a luz que vegeta na roupa do pássaro. 

                                   (BARROS, 2010, p. 177) 

 

“Coisa que não faz nome para explicar”, a alegria permanece sem conceituação que dê 

conta da liberação imprecisa do riso quando estamos diante de algo que percebemos 

como “engraçado”. E o que é o “engraçado”? Normalmente algo capaz de reunir um 

cômico e um ludismo que se contrasta com a razão, tanto na insensatez de se atribuir um 

sentimento a algo insólito (“Posso dar alegria ao esgoto” – BARROS, 2010, p. 339) 

quanto na surpresa da expectativa quebrada (“Até as pessoas sem eira nem vacas e 

alegram.” BARROS, 2010, p. 206 – grifo nosso). Manoel de Barros indica que  a poesia 

viabiliza a alegria que intimamente ligada às ideias de irresponsabilidade infantil e à 

brincadeira circense com a língua. O poeta diz que 

O que constrói a radiância de um verso nem é a presença do sol ou da luz, 

nem é a presença de uma alma alegre – a radiância de um verso vem das suas 

radiâncias letrais. Pode-se dar alegria ao esgoto. Escrevo não por ser 

loquente. É porque nasci com um instinto linguístico apurado. Tenho 

manchas na alma de sofrimento e de sol. Como todo mundo. Mas não são as 

ideias nem os sentimentos que fazem uma obra de arte. Isso é sabido. Acho 

que os pingos de sol em minha poesia vêm do guri que ainda brinca em mim. 

Sei de todas as espurcícias do mundo, mas do que gosto mesmo é de circo. 

(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 105) 

 

A alegria, assim, seria algo que entorta o sentido das palavras e provoca o riso, 

algo que percorre os caminhos do não-sério, permitindo atingir aquilo que o sério não 

permite: 

Nesse negócio de entortar a poesia estou inocente. Acho que uso um radar 

com defeito. As minhas percepções sensoriais captam melhor o ilógico. O 

sentido torto das palavras tem às vezes mais pungência. Sempre vi nos filmes 

engraçados do Carlitos a maior solidão. A grande solidão entortada pelo 

riso!(BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 136) 
166

 

                                                           
166

 Na perspectiva de Verena Alberti, este seria o riso destruidor porque se opõe à lógica e nega toda 

espécie de verdade, não admite significação ou reflexão: “são risos do desconhecido, da surpresa, daquilo 

que inverte subitamente as concepções estáveis do mundo. O defeito não faz rir enquanto defeito, e sim 

porque, enquanto desvio da ordem, nos revela o “outro lado” do ser[...] reconhecendo o caráter enganador 

da estabilidade” (ALBERTI, 1999, p. 202). 
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Mas a alegria é, para Barros, também um “referver de insetos”
167

 (“Incrível a 

alegria do capim. E a bagunça dos periquitos! Há um referver de insetos por baixo da 

casca úmida das mangueiras”[BARROS, 2010, p. 206]), algo que indica um reboliço, a 

“bagunça” efervescente do contentamento e do prazer como quando encontramos algo 

de que gostamos e nos comove – o olhar de Bernardo, por exemplo: “dava flor no cisco. 

Sua maior alegria era de ver uma garça descoberta no alto do rio. Ele queria ser sonhado 

pelas garças” (BARROS, 2010, p. 452). A alegria está ligada a uma satisfação motivada 

por alguma “ocasião”, mas não se esgota na existência finita de sua provocação.  

Para Clément Rosset (2000), trata-se da “força maior”, um “regozijo” 

afirmativo de “toda forma de existência, presente, passada ou por vir”. Portanto, uma 

persistência da Vida diante da morte: uma Crença. Ela não se esgota simplesmente na 

expurgação do riso. Alegria é algo que persiste e existe além da sua manifestação, pois 

o elemento revelador dessa alegria é revelador de algo que já existe: o acúmulo de uma 

única afeição168que se desdobra paradoxalmente entre alegria/tristeza, uma tragicidade 

que a faz pertencer ao terreno do ilógico/irracional e indizível. (ROSSET, 2000, p. 25). 

É, por isso, comumente relacionada à alegria dos loucos, uma loucura necessária ao 

exercício da vida, um “socorro extraordinário” na consideração da realidade. No 

entanto, é um socorro que mora no desconhecido, pois é apenas experienciável e não 

denominável (ao modo da “coisa que não faz nome para explicar” de Barros). Rosset, 

inclusive, corresponde essa incapacidade de explicação ao “vago n’alma” – algo como 

um “balbucio” que hesita na tentativa de se exprimir (ROSSET, 2000, p. 9). Isso 

permite articulações com a condição infante da poética de Barros: algo que circula pela 

impropriação da palavra de ser aquilo que deseja ser. O vago, o balbucio é a marca de 

uma dívida com o real. 

No entanto, ele complementa que a alegria não é um regozijo no vazio 

(ROSSET, 2000, p. 10), pois, muito mais que uma esperança (uma espera triste que 

revela uma falta de força do gosto de viver), a alegria é o “acúmulo de amor” – 

positividade vinculada ao sentimento de leveza que arrima a atividade do artista que diz 

sim à vida em sua totalidade.  Assim, a experiência da alegria testemunha em favor do 

                                                           
167

 Lembra a célebre frase de Bataille: “o sagrado é essa pródiga ebulição da vida” (BATAILLE, 1993, p. 

26). 
168

  Aqui, faço referência ao pensamento de Spinoza (também retomado por Rosset), de que a alegria é a 

única afeição existente junto a seu oposto (a tristeza). Desse duplo, derivam as demais afeições. 

Lembramos aqui, também, de ecos de Giordano Bruno (aliás, estudado por Spinoza) e da ideia de vínculo 

como alegria-triste e tristeza-alegre: que evidencia o paradoxo da alegria em acordo com o trágico.  
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reconhecimento da vida como devir – mobilidade indistintivamente perecível e 

renovável, puro trânsito e intermédio. Essa mesma vida em intermédio que encontramos 

nos seres-besta da poesia de Barros, a vida de “vermes de animais e plantas [em que] 

subjaz um erotismo criador genésico” que observamos em “Agroval” (poema de LPC): 

“Nas fendas do insignificante ele procura grãos de sol. A essa vida em larvas que lateja 

debaixo das árvores o sabiá se entrega. [...] no equilíbrio que ali se completa entre os 

rascunhos de vida dos seres minúsculos” (BARROS, 2010, p. 202). 

É por isso um movimento que desperta a “passagem do particular para o geral”, 

que se reconhece na superação de um “evento alegre” e se projeta para uma “alegria de 

viver” e de pertencer ao mundo, a afirmação da existência de todo ser que muda. 

Contudo, o “transporte para o expansivo” se aproxima também da alegria do êxtase 

sexual que escapa a sua causa e se excede “para a obtenção de um gozo, se não 

universal, pelo menos sentido como tal” (ROSSET, 2000, p. 15).  

Na poesia de Barros, são as imagens que sugerem a crença ávida e alegre em 

uma Vida que nasce de um coito letral: 

[...] 

Neste coito com letras!  

Na áspera secura de uma pedra a lesma esfrega-se  

Na avidez de deserto que é a vida de uma pedra a lesma  

escorre…  

Ela fode a pedra.  

Ela precisa desse deserto para viver. (BARROS, 2010, p. 261) 

 

Experimentar a “grandeza” da Vida como crença para além de sua pequenez 

material implica em assumir um despojamento total (“uma infinita deserção”) do ser, 

um exercício de conversão deflagrado pelo movimento de uma força maior (a alegria: 

uma grande saúde insistente), que enfim propõe a abertura para o transbordamento e 

consequente renascimento desse ser. Conservar a alegria na linguagem poética é fazê-la 

permanecer em “natência” – pleno condutor da alegria de viver. Na busca por uma 

imagem que atinja a fusão de superfície desses seres, Manoel de Barros engrandece o 

caráter genesíaco e vital dessa linguagem: “Pra mim é uma coisa que serve de nada o 

poema/enquanto vida houver” (BARROS, 2010, p. 174). 
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ARREMATES EM TOM DE DESCONVERSA 

 
 

 

 

Compreendo que a poesia de Manoel de Barros tem como aspecto tônico o 

deslocamento errante. Assim, minhas leituras críticas percorrem interlocuções entre o 

discurso poético de Barros e discursos teóricos que não consentem um ponto de chegada 

conclusivo. Tomamos emprestado suas “conversas por escrito” para compor o cenário e 

justificativa do presente estudo, pois foi a partir do que chamei aqui de colagens dos 

discursos que delimitamos proximidades e afastamentos entre os lugares críticos da 

poesia de Barros e os textos teóricos e filosóficos levantados, desenvolvendo o próprio 

método de que consiste esta pesquisa: um diálogo entre vínculos e aberturas do 

pensamento dinâmico e vivente dessa poesia. Certamente não se tratou de sugerir entre 

os discursos um grau de familiaridade que corresponda a influências convergentes, mas 

sim de destacar aspectos entre discursos que podem, sob a marquise dos estudos da 

poesia moderna, conversar entre si. É a conversa necessariamente estilo motivador desta 

proposta e que determinou, inclusive, a organização deste trabalho. Motivador porque 

encontramos no discurso poético de Barros, e nas diversas obras em questão (“Manoel 

de Barros: Coleção Encontros” e nos documentários “Língua de Brincar” e “Manual de 

Barros”), a entrevista/conversa como gênero de que se ocupará o pensamento poético e 

crítico do autor. 

Há, assim, nesta pesquisa, o interesse de não dar por encerrada a discussão 

sobre a poesia peregrina de Barros e as repercussões místicas e filosóficas quanto a um 

Conhecimento incorporante da Vida e da Natureza. Entendo que esta é uma leitura que 

comunga com muitas outras sobre a poesia de Barros e que contou em seu percurso com 

a constante troca com colegas pesquisadores, professores, teóricos e filósofos. 

Igualmente este estudo pode ser compreendido como um caminho de acesso da poesia 

de Barros, bem como a travessia por uma aprendizagem comprometida com os 

descobrimentos do percurso. No formato de uma desconversa
169

içada pelas próprias 

questões da poesia de Barros, alinhavo pontos que confirmam a proposta poética de 

                                                           
169

 Em tese, posso supor que toda conversa quer criar a interação de uma “conversa infinita”, na medida 

em que se trata de relação mediada pela linguagem, portanto, imperfeita, incompleta. Todavia, o termo 

desconversa quer afirmar o que foge de uma conclusão definitiva. 
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religação do homem ao mundo por meio de uma crença alegre na Vida e pela formação 

de um vínculo de potência sagrada com a Natureza. 

 

 

 — Antão me responda: quem coaxa exerce alguma raiz? 
170

 

 

— Sapo, cumpadre, enraíza-se 

em estrumes de anta, diz o poeta. Sua poesia é anfíbia e escorregadia porque assume o 

movimento fluente do rio. Escrita radical de construção gramatical líquida, e que remete 

ao devaneio e interfere na própria ideia da leitura linear. Move as coisas de seus lugares 

canônicos e não se fixa em designações temporais e históricas. As raízes da poesia de 

Barros são rizóides que concatenam movimentos de retorno à origem (os 

“remontamentos de palavras”, “as raízes da infância”), a movimentos de superfície que 

indicam expansão e múltiplas relações de troca, de forma que “raiz” será tudo aquilo 

que estabelecer um vínculo. Mas, como “o sapo que se enraíza em estrumes de anta”, a 

poesia de Barros estabelece conexões com o mundo e o imundo dos desperdícios e do 

inútil. Subverte o lugar “sublime” da poesia para que seja abrigo da reinvenção do 

cotidiano e do supérfluo. Diante do mundo instrumentalizado, o poeta aproxima sua 

poesia do mundo natural e não civilizado. 

 

 

— Há nos poetas uma aura de ralo?
171

 

 

— Manoel de Barros quer estar perto do restrito, incomum e poluído para purificar a 

língua de maneira que a sua expurgação seja pelo contato com o chão. Esse movimento 

reflete o desejo de se estar mais perto de uma animalidade e mais distante de uma 

moral, afinal. Como vimos, purificar a língua, voltar à sua primeira vez, requer também 

o retorno a uma condição edênica de comunhão imanente com o mundo natural.  

 

 

— Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude?
172

  

 

                                                           
170

  (BARROS, 2010, p. 141) 
171

  (BARROS, 2010, p. 282) 
172

 (BARROS, 2010, p. 322) 
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— A incompletude é o que produz o retorno e a continuidade. Sendo indício de algo por 

fazer, valida o eterno recomeçar da escrita errante e labiríntica de Barros. Dessa forma, 

os conceitos de certeza e plenitude são questionados, já que repetir e se repetir “até ficar 

diferente” (BARROS, 2010, p. 300) exaltam a transitividade constante e as surpresas 

dos elementos em devir. Cada poema de Barros parece, inclusive, ser a própria imagem 

de seu percurso poético em um fluxo que recupera e repete frases e imagens de obras 

anteriores, como se sua obra fosse o reflexo da errância da palavra ao mover-se em 

linhas sinuosas manifestando o fluxo dos encontros e desencontros numa cadeia de 

acontecimentos da vida.  

Ser incompleto é ser porvir e, na poesia de Barros, a incompletude humana é 

transferida para natureza, culminando na apropriação do animal, vegetal, mineral, coisal 

pelo sujeito na humanização desses seres, de maneira que a poesia se torne “Oficina de 

Transfazer a Natureza” (BARROS, 2010, p. 245).  Esta é enriquecida pelas novas 

formas de associações bestiais, resultantes dos nascimentos promovidos pela 

inventividade poética de Barros em “natência”. A humanização da natureza requer um 

processo de desnaturalização da natureza (retirar dela suas naturalidades, suas 

obviedades). 

 

— Natureza é fonte primordial?
173

 

 

— [...] Natureza é uma força que inunda na poesia de Barros. É “fonte” e “força” 

sagradas porque sugere a transformação ininterrupta da imaginação criadora. Contudo 

trata-se da natureza da palavra poética, que não se submete à mera observação descritiva 

da Natureza como cenário. A natureza será topos, “um lugar comum em que a palavra, 

em que a linguagem retorna,ou melhor, sobre si se entorna, se entorta”(FIOROTTI, 

2006). Linguagem e Natureza se comungam a ponto de se entrever nas imagens poéticas 

de Barros o fascínio e a magia dos mistérios naturais, isto é, aquilo que ultrapassa o 

conhecimento científico e lógico e que convida à participação de uma relação corporal 

com a natureza, relação tal que exige o despojamento do ser e da razão para se atingir 

um “saber primordial”, saber de fontes, saber divino, viabilizado pela Natureza. 

 

 

 

                                                           
173

 (BARROS, 2010, p. 179) 
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— Mas esse é um convite à ignorância? A enfiar o idioma nos mosquitos? Seria 

uma demência peregrina. 
174

 

 

— Manoel de Barros enfatiza mais a construção da imagem e a arrumação insólita das 

palavras do que a linearidade significativa, impondo o encontro de fluxos que 

entrecortam e geram aberturas incertas e paradoxais: sair do trilho do já conhecido é 

experimentar com liberdade um novo conhecer. O leitor fica exposto a um conjunto de 

imagens e palavras que, por vezes, estão tão deslocadas de um fluxo linear de sentido, 

que criam no poema uma espécie de vertiginosa ligação: o leitor perde o fôlego de 

leitura diante de imagens e ritmo tão fragmentados, como se entre os versos 

decorressem espasmos. O código se impõe presente na sua negação ou como motivador 

da subversão. A linguagem torcida se afasta da comunicação e se inclina para invenção. 

Em estado de absurdo ignora o conhecimento prévio para assumir “olhos verdes” da 

criança e do primitivo, olhos lúdicos que apalpam a escureza das coisas, daquilo que 

está oculto, mas que se dá a ver por meio de uma intimidade conquistada com todos os 

sentidos do corpo e com o sem sentido da língua. Mas a demência e o delírio da poesia 

de Barros são um sinal de saúde, pois é preciso criar um novo olhar, uma nova forma de 

comunidade, um novo povo (“um povo que falta” – DELEUZE, 2013, p.16) para se 

repensar as relações entre o homem e o mundo. 

 

 

—  Pedras fazem versos? 
175

 

 

— Acaso ervas dão vinho?/ E mosca de olho afastado dá flor? A poesia de Barros 

“empoema” as palavras subvertendo os clichês e representações costumeiras. Um 

recurso do “errar o idioma” que não se limita ao equívoco de uma regra gramatical, por 

exemplo, mas procede de uma escolha consciente de traçar linhas de fuga na linguagem 

que a levam a provocar os limites derradeiros dos sentidos, ultrapassando-os, para que 

somente a invenção se imponha como norma. Assim, vemos o projeto de uma natureza 

(em forma de imagem poética) capaz de realizar a “loucura das palavras”. 

 

                                                           
174

 (BARROS, 2010, p. 266) 
175

 (BARROS, 2010, p. 178) 
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— Será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os 

despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso?
176

 

 

— O poeta diz que Para entender nós temos dois caminhos: o da sensibilidade que é o 

entendimento do corpo; e o da inteligência que é o entendimento do espírito. [...] 

Poesia não é para compreender mas para incorporar Entender é parede: procure ser 

uma árvore. A poética de Barros solicita a incorporação, a experimentação pelo corpo, 

que exigem a ruptura dos mecanismos de cognição que nos afastem da “ignorãça”.  

 

 

— Muita coisa se poderia fazer em favor da poesia: [...] 

Perguntar distraído: — O que há de você na água?
177

 

 

— A poesia de Barros recorre à Natureza para questionar a própria humanidade. Parte 

de uma “didática da invenção” que devolve ao homem “a prática do desnecessário e da 

cambalhota” (BARROS, 2010, p. 154) evitando que os homens se enrijeçam em 

“máquinas, monstros, robôs”. Sua poesia convoca os olhos a se voltarem para o natural 

em volta e em nós, a procurar reconhecer uma cumplicidade metonímica entre o ser 

humano e a água, a árvore, o pássaro, privilegiando um lugar possível de indistinção 

que implica admitir, além de uma interdependência nessa relação, o respeito e cuidado. 

O fluxo da vida, a resistência ínsita de persistir e se renovar são para Barros, o vínculo 

maior entre um rio e um homem. 

 

 

— Um homem ou um abridor de lata?
178

 

 

— A poesia de Barros comunga matéria e pensamento no impulso criador da fabulação, 

gerado pela incapacidade de contentamento com as coisas dadas. O poeta se desdobra 

em Outros que se esbarram nas figuras do crítico e do teórico ao se tornar intérprete e 

criador de novos conhecimentos. Assume uma postura preocupada com o seu tempo, faz 

                                                           
176

 (BARROS, 2010, p. 469) 
177

 (BARROS, 2010, p. 148) 
178

 (BARROS, 2010, p. 122) 



208 
 

de sua poesia matéria de manifesto em favor do que “a nossa civilização rejeita pisa e 

mija em cima” e atribui à poesia o poder de renovação do homem. 

 

— E lagartixa, 

que no muro anda,  

come o quê?  

 

— Come a lagartixa, 

o musgo que o muro.
179

 

Senão o erotismo presente na poesia de Barros não ultrapassaria a humanidade! Vimos 

justamente o contrário: como se a condição erótica fosse ainda mais apropriada à 

natureza (animalidade/vegetalidade). Dessa forma, a troca recíproca entre os seres (e 

não importa se entre espécies diferentes: “musgo” e “muro”) convoca tanto um 

pensamento ecológico (ético e político) de integração à natureza quanto a proposta de 

anarquia, desapropriando o homem da centralidade das importâncias. 

 

 

— Era um peixe esquisito pra cachorro: Cruza de lobisomem com tapera? Filho de 

jacaré com cobra-d’água? Ou Simplesmente cachorro de indumentos?
180

  

 

— A relação erótica entre os seres sugere, no cruzamento entre eles, o prolongamento 

de suas vidas, como que num processo de transubstanciação. O erotismo da troca entre 

os corpos implica a abertura para a continuidade, de que fala Bataille, e por isso, um 

encontro com um sagrado imanente de um mundo mítico em que o tempo é “sem datas” 

e constante porvir, e o espaço (o “nadifúndio”) é horizontal, liso e facilitador das trocas. 

 

 

— Quem ama exerce Deus. Uma açucena me ama. Uma açucena exerce Deus?
181

 

 

— O “desejar ser” da poesia de Barros se constitui do devir motivado pela volição de se 

transfigurar e participar do mundo. Há um vínculo de amor e desejo entre as coisas que 

                                                           
179

 (BARROS, 2010, p. 141) 
180

 (BARROS, 2010, p. 221) 
181

 (BARROS, 2010, p. 334) 

  



209 
 

é revelado na condição sagrada da Natureza. O sagrado, bem como a alegria, é a 

vibração da essência da vida, e a Natureza é o lugar primordial onde essa agitação vital 

acontece. Exercer a Natureza e exercer Deus, na poesia de Barros, é exercer um vínculo 

de amor e de vida. Dessa maneira, a imagem poética retoma uma memória alegre e 

afirmativa (“da vida até na morte”) e que insiste em recuperar uma potência de vida em 

constante estado nascente. Mesmo como expressão de uma prática artística, irmanar os 

seres na poesia não é mais que olhar para o mundo e agir nele como exercício de uma 

natureza/essência solidária e generosa. 

Aproxima-se de um amor que é sagrado por ser ele mesmo a proposta de uma 

continuidade que extrapola limites corporais. A poesia de Barros pode, portanto, 

relacionar-se com fronteiras do sagrado de maneira que propõe uma magia natural (um 

modo de conhecer/um saber) que valoriza a percepção e a manifestação do espírito no 

corpo e para além dele: na sua troca com o meio. Assim, enxerga-se uma nostalgia do 

sagrado, mas de forma que esse sagrado não se limite a um Deus absoluto e 

transcendente. A Nostalgia do sagrado na poesia de Barros reflete a nostalgia de um 

tempo primordial, mítico, e de um espaço imanente de aproximação dos seres, pois a 

imagem de Deus na poesia de Barros está intimamente vinculada à Natureza do meio e 

da palavra e essa comunhão ecológica parte da comoção de um olhar que assume a 

percepção do natural (uma ótica natural) que inclui homem-natureza-linguagem numa 

mesma paisagem. Essa comunhão se dá por meio da conversão erótica, que remete ao 

sacramento eucarístico de união com o corpo sagrado de Deus, ao êxtase místico de 

Santa Teresa D’Ávila e ao desejo de entusiasmo de Sor Juana Inês de la Cruz.  

 

 

— Tirei as tripas de uma palavra? 
182

 

 

— De fato, a subversão do código instrumentalizado na poesia de Barros não é mais que 

um retorno às origens da primeira linguagem, à sua condição de imagem em “natência”, 

com a força inaugural da palavra criadora que, no espaço primordial edênico, 

aproximar-se-ia da palavra divina. Chegar à “natência” da língua requer a violência das 

quebras da sintaxe, de regência e de significação para se atingir a agramática sem 

pretensões funcionais e comunicativas, apenas evidência das intensidades dinâmicas e 

instáveis da palavra que se quer viva. Pensar na palavra com tripa é admitir nela um 
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corpo vivo. Retirar dela as suas entranhas sugere o exercício poético de matar as 

obviedades semânticas e criar do código uma nova língua, transgressora e 

desterritorializada, não-pertencente de convenções e, por isso, errante.  

 

 

— E as palavras, têm vida?
183

  

 

— Manoel de Barros mexe “com palavra como quem mexe com pimenta até vir sangue 

no órgão”. A relação entre sangue/dor no ato de sacrificar a língua na poesia é 

reveladora da violência envolvida na ação de restituição da imanência sagrada nos 

sacrifícios religiosos em que é preciso destruir o corpo. Para Bataille (1993, p. 26), 

vincula-se à morte um sentimento forte de intimidade porque ela provoca o 

“arrebatamento de uma ausência de individualidade”. Estar diante da vianda da língua, 

apenas a sua carcaça, é lidar com ela como um corpo não individual apto à intimidade 

máxima da destruição da membrana distintiva entre os corpos. 

 Como leitora crítica do discurso poético de Manoel de Barros, meu interesse 

principal é o de reconhecer o lugar que a sua produção poética ocupa na literatura 

brasileira de modo a contribuir para reflexões interdisciplinares evocadas pela poesia. 

Esse autor compartilha de um posicionamento crítico sobre a escrita artística que urde 

as manifestações da vida. Apropriando-se de efeitos da linguagem que simulam a 

espontaneidade e a inocência de uma brincadeira infantil, e dos jogos sinestésicos que 

abalam o fluxo contínuo das sensações cotidianas, provoca, pelo abstruso do brusco, a 

suspensão de expectativas e dualidades cartesianas, e nos obriga a acolher o acaso, o 

despropósito e a perturbação da normalidade. O modo delicado como o poeta deseja 

mostrar o que a voz da vida vem dizer por entre as frinchas de uma sociedade 

automatizada pelo hábito e pelo pensamento seco e infértil é o que me conduziu, 

inspirou e, por certo, alimentou-me de alegria – a força maior da persistência – de 

prosseguir com este trabalho. A poesia desabre em nós Outros mais desejosos da Vida 

que renascem em fonte contínua e mais interessados nos mistérios que habitam a 

Natureza transfeita pelos “olhos divinatórios”. No entanto, as palavras-imagem de 

Barros mostram-nos que, antes de serem manifestação da natureza da paisagem, são 

manifestação da natureza da palavra. 
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— E martelo  

grama de castela, móbile  

estrela, bridão  

lua e cambão 

vulva e pilão, elisa 

valise, nurse 

pulvis e aldabras, que são?
184

  

 

 

— São palavras. 
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