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LIVRO SOBRE NADA: POÉTICA EM PEDAÇOS DE QUASE INSTANTE 

 

 

 

 

RESUMO 

A pesquisa ora proposta acerca de Livro sobre nada (1996), de Manoel de Barros, 

objetiva avaliar os efeitos estéticos decorrentes da mobilização no espaço e tempo, 

sob a perspectiva do caráter desafiador que a escritura barreana estabelece com a 

temporalidade e espacialidade convencionais, marcadas pelo incessante utilitarismo 

e pela ininterrupta carga informacional - características próprias da modernidade. 

Nesse sentido, esta pesquisa problematiza, de modo mais pontual, os procedimentos 

literários utilizados por Manoel de Barros para promover os deslocamentos espaço-

temporais em Livro sobre nada (1996), o que se analisa sob o ponto de vista da 

Fenomenologia proposta por Maurice Merleau-Ponty (2018). Nossa hipótese, 

entrevê, na poesia barreana, elementos transgressores a uma percepção calcada no 

isolacionismo, uma vez que a relação entre os eus líricos da obra em questão, os 

objetos e os seres mobilizam essa poética, que se aloja e se desloca em uma 

temporalidade múltipla, conforme o conceito heideggeriano de ekstases, do qual nos 

valeremos. Nesse sentido, a obra é um acontecimento e desacontecimento 

constante, fenômeno investigado à luz da concepção de espaço literário, proposto por 

Maurice Blanchot (2005), de inoperosidade, proveniente de Giorgio Agamben (2018) 

e de paisagem literária, cuja referência será a obra de Michel Collot (2013).  A 

consciência estética do autor cria uma ordem de que resultam inúmeros poemas de 

caráter metalinguístico, analisados a partir de excertos de entrevistas concedidas pelo 

próprio poeta, das proposições de Samira Chalhub (1988) e de María Zambrano 

(1996), quem recorreremos como aporte acerca da relação entre poesia e 

pensamento. 

Palavras-chave: Poesia. Manoel de Barros. Livro sobre nada. Tempo-Espaço.  
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LIVRO SOBRE NADA: POETIC IN ALMOST INTANT PIECES 

 

ABSTRACT 

The research proposed here about Livro sobre nada (1996), by Manoel de Barros, 

aims to evalute the aesthetic effects resulting from the mobilization in space and time, 

from the perspective of the perspective of the challenging character the Barrean 

writing estabilishes with teh conventional temporality and spatiality, marked by the 

incessant utilitarianism and the ininterrupted informational load - characteristic of 

modernity. In this sense, our research problematizes, in a more specific way, the 

literary procedures adopted by Manoel de Barros to promote the spatiotemporal 

displacements in Livro sobre nada (1996), which is analyzed from the perpective of 

the Phenomenology proposed by Maurice Merleau-Ponty (2018). Our hypothesis 

sees, in Barrean poetry trangressive elements to a perception baseado n 

isiolacionism, since the relatioship between the lyrical selves in question, objects and 

beings mobilize this poetic, which lodges and moves in a multiple temporality, 

according to the Heideggerian concept of   ekstases. From this perspective, poetry is 

an event and a constant unhappiness, phenomenon investigated according to the 

concept of literary space, proposed by Maurice Blanchot (2005), of inoperability, 

originating from Giorgio Agamben (2018), as well as literary landscape, whose 

reference will be the ideas of Michell Collot (2013). The authour’s aesthetic awareness 

creates na order that results in numerous poems of a metalinguistic character, 

analyzed from excerpts from interviews given by the poet himself, from the 

propositions of Samira Chalhub (1988) and María Zambrano (1966), whom we will 

resort as a contribution about the relationship between poetry and thought. 

Keywords: Poetry. Manoel de Barros. Livros sobre nada. Time-Space. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
Inquietações no tempo-espaço 

 

 

 

 

Nascido em 1916, Manoel de Barros experienciou, durante a infância em 

Cuiabá (MT), a amplitude de longos espaços preenchidos pelas águas dos rios, pelo 

voo dos pássaros, pela ligeira passagem de lagartos, pelas matas virgens. Esse 

isolamento é um dos traços cruciais da criação do poeta, conforme palavras do 

próprio artista: “Fui criado no mato isolado. Acho que isso me obrigava a ampliar o 

meu mundo com o imaginário” (apud MÜLLER, 2010, p. 40). A amplidão era um 

campo de criação que o poeta preenchia com palavras e brinquedos por ele 

inventados.  

Na fazenda onde viveu com o pai, mãe, irmão e três vaqueiros a passagem do 

tempo era pressentida pelo canto dos pássaros em busca de ninhos, pela presença 

de vagalumes, pela mudança do rumo dos ventos sobre a água dos rios - as 

transformações no espaço natural eram indícios temporais. 

Até os sete anos, o poeta afirma que tomou conhecimento de “coisas que 

analfabetam”, referindo-se às peculiares leituras que realizava da natureza, à atitude 

de “transfazer” o mundo via imaginação. Aos oito anos teve contato com a cartilha e 

iniciou seu processo de alfabetização, mas foi aos quatorze, no Colégio jesuíta que 

despertou para a literatura, graças à indicação de leitura de um livro de Pe. Antônio 

Vieira. Não que se apegasse às histórias ou pregações, mas às frases. Via a palavra 

como protagonista, aclamava o teor insólito de certos termos o que, possivelmente, 

explica o caráter metalinguístico de sua escritura, pautada na indagação linguística 

seja sincrônica, seja diacrônica.  

Ao tratar das principais influências, o poeta, além de destacar a dificuldade de 

expressão, pois apenas quando se encontra a sós e trancado, compunha seus versos 

“aos trancos, sem linearidade”, ressalta: 

 

Sobre os elementos que influenciaram minha formação, afora 
essa inaptidão para o diálogo, talvez um sentimento dentro de 



5 
 

mim do fragmentário, dos laços rompidos, o esboroo da crença 
ainda na adolescência, saudade de Deus e de casa, 
ancestralidade bugra, nostalgia de selva, sei lá. Necessidade 
de reunir esses pedaços decerto fez de mim um poeta. A 
incapacidade de agir também me mutila. Sou pela metade 
sempre ou menos da metade. A outra metade tenho que 
desforrar nas palavras. Ficar montando, em versos, pedacinhos 
de mim, ressentidos, caídos por aí, para que tudo afinal não se 
disperse. Um esforço para ficar inteiro é que é essa atividade 
poética. Minha poesia é hoje, e foi sempre, uma catação de eus 
perdidos e ofendidos. (BARROS apud MÜLLER, 2010, p. 42) 
 

 Algumas das linhas mestras da poética barreana são postas à baila no excerto. 

Inicialmente, o poeta destaca um sentimento de perda e de ruptura de vínculos que 

ainda circundam o seu próprio eu. São resquícios de tempos - “a adolescência” -, de 

espaços - “a casa” - de concepções de mundo - “a ancestralidade bugra” - e de 

crenças, sob forma de saudade de Deus. 

A nostalgia é metaforicamente construída como a ruptura de um laço. O 

nascimento do poeta é o corte de seu cordão umbilical. Aquele que lhe sustinha 

ressoa sob forma de sobras, de sombras a que a palavra poética busca resgatar, por 

meio de versos que percorrem o mundo do sujeito lírico, este desconfigurado porque 

sem elos.  Mas, a que sentimentos estaria o poeta se referindo por meio dessas 

imagens? O que seria a ancestralidade bugra? Por que um poeta de nosso tempo se 

se apresenta sob forma de fragmentos?  

Interessante frisar que, na prova dos nove, a poesia é definida como “uma 

catação de eus perdidos e ofendidos”.  “Eus perdidos” perfuram o tempo-espaço em 

busca de ressurgimento, assim como “eus ofendidos”, referência à ancestralidade 

bugra. Vale ressaltar que o termo bugre adotado, nos Estados do Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, onde o poeta também viveu, é uma forma pejorativa de se referir aos 

povos indígenas, acentuando-lhes características associadas à selvageria, à rudeza 

e à heresia. 

A maneira preconceituosa abnega as matrizes étnico-culturais nacionais, uma 

vez que o pilar do preconceito é sempre outra cultura, que não a local, como bem 

define Sérgio Buarque de Holanda:  

 

Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, 
nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo 
isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos 

ainda hoje uns desterrados em nossa terra. (1995, p. 31) 
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O homem que, durante a infância, inventou mundos, preencheu 

imaginariamente os vazios do isolamento, assistiu também à derrocada de seu mundo 

em razão do processo civilizatório, marco do desmoronamento do tempo, do espaço 

e das relações humanas, já que as formas de convívio, por estas terras, pautaram-se 

sempre em referenciais externos a elas. No mundo em ruínas, o tempo-espaço do 

entulho recobre os olhos do poeta, de acordo com o que profere o próprio Manoel de 

Barros: 

 

A nós, poetas destes tempos, cabe falar dos morcegos que 
voam por dentro dessas ruínas. Dos restos humanos fazendo 
discursos sozinhos nas ruas. A nós cabe falar do lixo sobrado 
e dos rios podres que correm dentro de nós e de nossas casas. 
Aos poetas do futuro caberá a reconstrução - se houver 
reconstrução. Porém, a nós - a nós, sem dúvida - resta falar dos 
fragmentos, do homem fragmentado que, perdendo suas 
crenças, perdeu sua unidade interior. (apud MÜLLER, 2010, p. 
43)   

   

A escritura é proferida solitariamente por humanos em decomposição, distintos 

da viçosidade apontada na infância.  A imagem da fragmentação do próprio corpo é 

ainda mais escatológica quando se busca a interioridade, a essência humana, pois o 

que se encontra em Livro sobre nada são seres tomados pela descrença na própria 

existência e no tempo-espaço em que vivem.  

A emblemática imagem que atrela decomposição e fragmentação à perda da 

unidade interior, razão pela qual o eu lírico desloca-se, escrituralmente, a tempos e 

espaços diversos em busca de resquícios de um profundo sentimento de ausência 

garante constante movimento aos sujeitos líricos da obra. O lirismo inquieto vasculha 

o mundo externo, nele reconhecendo frações de tempos e espaços internamente 

vivenciados. 

A “unidade interior” não reconhece o mundo inteiramente pronto, pelo 

contrário, desfaz-no tal qual ele se apresenta. Mais ainda, concebe cada momento 

como “uma re-criação ou re-constituição do mundo” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 

279), de sorte que não exista eu absoluto, mas um eu que distinga a consciência em 

si da consciência para si, o que, em linhas gerais significa dizer que se percebe por 

si, graças à despersonalização que gera um saber originário “que impede minha 

experiência de ser clara para si mesma”. (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 291)  
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A temática da memória é alvo de incessantes discussões. Há, no humano, o 

gosto pela recuperação. Recuperar é uma forma de atualizar, de esclarecer. Nas 

palavras de Adorno “O que, sem dúvida, importa realmente é a maneira pela qual o 

passado é tornado presente”. (apud GAGNEBIN, 2006, p. 102). O passado 

presentificado recobre marcas da unidade do ser poético. Os fragmentos da 

experiência desdobram-se, em Livro sobre nada (1996), em uma poesia repleta de 

descontinuidades, de escavações na linguagem, de associações inusitadas que a 

vinculam a outro tempo-espaço, ainda carregado de mistérios e de elos rompidos 

entre os homens e entre o homem e a natureza. 

Notoriamente, a falta de identificação da voz lírica com o mundo dado, com o 

existente, é performatizada em linguagem poética: aforismos assumem a brevidade 

de sentenças obtusas; enumerações desordenadas reclamam temas das mais 

diferentes ordens, tais como o desejo, a sexualidade, o utilitarismo da palavra, por 

meio de arcaísmos e neologismos- marcas espaço-temporais difusas em plena 

ebulição.  Assim, a problematização fundante desta pesquisa é: Quais os 

procedimentos literários utilizados por Manoel de Barros para promover os 

deslocamentos espaço-temporais em Livro sobre nada? 

Nossa premissa é que o cotejo entre espaços e tempos distintos constitui, na 

escritura barriana, uma via de destituição do pragmatismo por meio  da qual se 

instituíram essas categorias. O espaço, comumente tomado como plano em que se 

mergulham todas as coisas, na poética de Barros, é, antes, a possibilidade de 

conexão entre todas as coisas e seres, tornando-se, então, um campo de operação 

imaginária.  

Compreendemos que o tempo, costumeiramente, divisível em presente 

passado e futuro assume um caráter indivisível por força da subjetividade lírica, capaz 

de coadunar, a uma imagem as forças da presença, as ressonâncias do passado e o 

desejo do por vir.  

A escritura barreana, marcada por neologismos e arcaísmos livremente 

dispostos, condensa, a nosso ver, tempos e espaços díspares com a intenção de 

promover, por meio de resgates (arcaísmos) e de inovações (neologismos), uma 

espécie de fruição, cuja principal marca é o reaproveitamento de resquícios sonoros, 

semânticos e visuais, efetivada em metáforas e sinestesias em cujas bases se 

encontram similaridades entre humanos e outros seres dos reinos animal, vegetal, 

mineral sem que haja necessariamente plausibilidade nesses encontros. 
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Inverossímeis imagens promoveriam, então, o alargamento de possibilidades de 

perceber e de verbalizar o mundo, já que, com resquícios, a escritura ora abordada, 

desdobra-se indefinidamente sem que se aloje in situ. 

Os deslocamentos espaço-temporais, conforme nossa perspectiva, dão ânimo 

a uma voz lírica que se despersonaliza por meio da escritura. O eu-lírico reconhece-

se como coisa, fala como lesma, respira como árvore, devaneia como poste, assume-

se como inútil porque, na despersonificação, encontra um modo de sentir-se fora de 

si para se compreender.  Essa compreensão fragmentada, emaranhada é inconclusa, 

posto que o reiterado uso de primeira pessoa do singular atrelado a diversos seres e 

coisas não lhe possibilita formular uma concepção de si, pelo contrário, garante-lhe 

um constante estado originário.  

Nesta pesquisa, a originariedade será compreendida como tentativa de 

alcançar o nada - ponto de que a voz lírica parte para, escrituralmente, desfazer e 

refazer representações e concepções que edificam aquilo que, homogeneamente, 

designa-se “mundo”. O eu-lírico de Livro sobre nada (1996) aloja-se e se desaloja no 

tempo-espaço para nele inserir sua voz, muitas vezes inverossímel, o que nos leva a 

vislumbrar que a linguagem e os processos criativos do poeta são uma forma de 

desestruturar a percepção, posto que, guiada pela linguagem, a apreensão da 

realidade pode ser reorientada escrituralmente. 

   Aproximar-se da poesia de Manoel de Barros é um exercício duplamente 

complexo: por um lado, pode-se incorrer no risco de buscar evidências naquilo que 

se nega a ser claro   - a própria poesia, porque nela as palavras são esconderijos do 

eu lírico que se esquiva de qualquer revelação: “As palavras me escondem sem 

cuidado” (Barros, 1996, p.69). Além disso, pode-se encontrar o eu-lírico em um 

tempo-espaço não ocupado por ele: “Aonde eu não estou as palavras me acham” 

(Barros, 1996, p. 69). O uso do pronome “aonde”, costumeiramente associado a 

verbos que indicam movimento, associa-se, no poema, à forma verbal “estou”, 

acompanhada pelo advérbio de negação, evidenciando o deslocamento, a destituição 

espaço-temporal pelo eu-lírico que, paradoxalmente, é capturado pelas palavras, pela 

linguagem - ponto em que se aloja um “eu” em pleno movimento. Por outro lado, na 

poesia de Barros, a abertura a uma perspectiva pautada no olhar da voz lírica, 

atravessada por fenômenos que alicerçam as marcas de tempo e espaço são 

figurações repletas de pormenores, pois são um “sempre novo” e um “sempre 

mesmo”: “Os patos prolongam meu olhar...Quando passam/ levando a tarde para 
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longe eu os acompanho...” (Barros, 1996, p. 32). As aves, no poema, são indicativos 

de movimento no espaço e no tempo, já que anunciam a chegada da noite ao levar a 

“tarde para longe”. Note-se que a tarde é conduzida pelos patos a um outro lugar, o 

que provoca prolongamento no olhar do eu. O tom reticente adensa o prolongamento 

e desloca o eu-lírico a um espaço-tempo em que a tarde é resguardada para que a 

noite se aproxime. Assim, as aves são marcas temporais que desdobram a paisagem 

noturna no interior do olhar lírico. A noite e a tarde, períodos sempre “mesmos”, são, 

simultaneamente, o “sempre novo” graças à forma como ressoam no corpo do eu-

lírico.            

A trajetória do autor mato-grossense, iniciada em 1937, com a publicação de 

Poemas concebidos sem pecado e Face imóvel, demonstra profundo interesse pelo 

traste, pelo resto - elementos que adentram o poeta, conforme os versos: “Nasci para 

administrar o à toa/ o em vão/ o inútil.” (Barros, 1996, p. 51).   

A introspecção do desprezível, do inútil e do “ultrapassado” instaura um 

descompasso entre o tempo e os espaços vigentes e a apropriação que deles faz o 

poeta. Até a publicação de sua última obra - Menino do mato (2010) -, o poeta introjeta 

o que não cabe em nenhum tempo ou espaço, posto que a sobra, o dejeto e 

excremento são objetos marcados por narrativas temporais e socialmente renegadas, 

próximas ao que se categoriza “nada” - amplo conjunto de vestígios vigorosos na sua 

concepção.  Não raro, a obra faz menção ao “desútil”, por meio de ínfimos seres e 

objetos, espacialmente localizados na Terra - espaço que abarca o urbano, o rural e 

o litorâneo, indistintamente. Enfatizar a inutilidade é um modo de opor-se ao 

utilitarismo, à funcionalidade que despreza os sentidos outros que, paralelamente aos 

usuais, a escritura propõe: 

 

                                                  II   

Prefiro máquinas que servem para não funcionar: 

quando cheias de areia de formiga e musgo - elas 

podem um dia milagrar flores. 

                                                                                          (BARROS, 1996, p. 57) 

 

 

(Os objetos sem função têm muito apego pelo abandono.) 

                                                                                      (BARROS, 1996, p. 57) 
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  O eu-lírico prefere as máquinas que não têm funcionalidade, o que é enfatizado 

pela expressão “que servem para não funcionar”. Servir, costumeiramente, é ter 

função, opostamente ao que se lê nos versos. A ausência de pragmatismo está 

diretamente associada à poesia. Assim como os objetos das mais distintas ordens se 

atraem, as palavras advindas de inúmeros contextos criam   lacunas lógicas que não 

se preenchem, antes ampliam a linguagem, cuja função não se restringe ao intelecto, 

mas expande-se ao sensível, tortuoso caminho em que não se domina o discurso, 

pois ele emerge de forma vertiginosa aos olhos da voz lírica e do leitor.  A poesia é, 

então, a destituição da função social dos objetos e dos seres em nome de uma fruição 

inquietante que acumula imagens por meio do abandono. Em outras palavras, as 

ininterruptas e indecifráveis imagens poéticas têm um ponto de partida: o momento 

em que os seres e os objetos se tornam desprezíveis no tempo e no espaço. 

O tempo e o espaço da máquina, indicativos da produção em série, são 

reconstruídos. Areia, formiga e musgo tomam da máquina as qualidades de objeto e 

lhe conferem status de espaço/tempo natural. Espaço vivo e reprodutor associado a 

um tempo de milagres, tempo das inexplicáveis “flores” na máquina. A destituição da 

função maquinal instaura a “artialização” do objeto, um convite a pensar o invisível, o 

miraculoso no visível. O elemento fundante dessa potência milagrosa é o “apego ao 

abandono”. A paradoxal imagem sintetiza a ruptura entre palavra e acontecimento, 

ou seja, o jogo memorialístico do qual faz parte o esquecimento, é composto por 

alumbramentos que mais escapam ao poeta do que lhe pertencem.  Aquilo que de 

peculiar transparece nos versos não é propriamente a transposição de sentimentos a 

objetos, mas a anterioridade a isso, momento em que nada se concretizou, apesar da 

potência de o fazer, razão pela qual, muitas vezes, a poética barriana, comunga o ter 

sido com o vir a ser num lapso de agoridade, alvo de exame pormenorizado no corpus 

ora proposto.    

Os arcaísmos soberbia, arcano, parvo e o próprio termo “archaico”, assim 

grafado, circulam na obra, reiteradamente, ao lado de neologismos como “desvãos”, 

“criançamento”, “milagrar” e “pensa” (pensamento). O convívio entre formas arcaicas, 

portanto, em desuso, com neologismos, termos também em desuso, já que próprios 

à escritura de Barros, representa, no plano da linguagem, a perspectiva de uma 

temporalidade da qual brotam espaços memorialistas, advindos do resgate 

linguístico, atravessados por concepções que edificam novas percepções. As formas 
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arcaicas representam o resgate do natural, de uma unidade perdida na e pela 

linguagem:  

 

“[...] um gosto que vem de trás, das minhas memórias fósseis; 
os neologismos, por outro lado, são a necessidade de “molecar 
o idioma”, já que propõem novos enlaces. Enquanto ouvir 
estâmago produz uma ressonância atávica dentro de mim. 
Coisa que vem retravés.” (Barros, 1996, p. 43).  

 

 Aquilo que ressoa insere o poeta no universo das tradições, das heranças mais 

primitivas do idioma. Ao passo que os neologismos “são uma forma de injetar 

insanidade nos verbos para que transmitam aos nomes seus delírios” (Barros, 2010, 

p. 46).   

É válido destacar que ambos - neologismos e arcaísmos - caminham juntos. 

Nesse sentido, a polarização entre passado e futuro se desfaz frente à conjunção de 

temporalidades engendradas na escritura, o que, em termos de projeto literário, 

representa a aproximação entre elementos próprios à mecanização, à automatização 

e seres do universo dos encantos naturais, posto que, por vezes, o eu-lírico daqueles 

se aproveite ao se referir a estes:    

                                          

                                                      9. 

“A ciência não pode calcular quantos cavalos de força  

                         existem 

                         nos encantos de um sabiá.”                              

                                                                                                 (BARROS, 1996, p. 53) 

 

A unidade medida a partir de “cavalos” é referência à capacidade de 

desempenho de motores automotivos, uma vez que cavalos são tomados, em nossa 

cultura, como símbolo de potência, ao passo que “os encantos de um sabiá” são 

incomensuráveis, cientificamente. É importante notar que o termo cavalos é alvo de 

dupla significação, o que dele faz tanto o equino, equiparando-se ao sabiá, ao menos 

no que se refere ao pertencimento ao reino animal, quanto unidade de medida, de 

modo que uma possibilidade de sentido não anule a outra, mas nela se insira. O 

isolamento do termo “existem”, fruto do enjambement sofrido pelo primeiro verso, 

acentua o existente, a imobilidade decorrente do encanto, ao invés de enfatizar a 
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locomoção. O paroxismo entre a força e a delicadeza, a locomoção e a pausa 

encantatória consolida-se nos versos como ponto de encontro e de desencontro 

simultaneamente, do que resulta um jogo de alojamento/proximidade e de 

desalojamento/distanciamento com o espaço-tempo modernos.  

As movimentações espaço-temporais são também, do nosso ponto de vista, 

índices da fragmentação do eu-lírico. A destituição da percepção fragmentária efetua-

se por meio da conjunção espaço-temporal. A infância persiste na idade adulta de 

modo indissociável. O lúdico jogo com a escritura é o elemento que insere a 

temporalidade em um continuum entre essas etapas da vida.  Criar jogos linguísticos, 

tais como trava-língua, inventar palavras, repetir sons até que deles desapareça o 

sentido, observar a dimensão (tamanho) do signo linguístico e associá-la ao ser por 

ele designado, romper estruturas sintáticas, situar a palavra em um ponto que dela 

se originam seres e coisas são alguns dos procedimentos  de criançamento da 

linguagem, traço unívoco da estética barreana, em cujo cerne é possível entrever a 

mitificação da infância, elemento estruturante da poética de Manoel de Barros em 

muitos de seus poemas.  

O deslocamento espaço-temporal, no entanto, não possui rumo exato. Por 

vezes, o eu-lírico aloja-se em seres pertencentes ao reino vegetal ou mineral. Outrora, 

deixa-se experienciar alteridades múltiplas, encarnando Bernardo da Mata (o que 

para alguns estudiosos é a ficcionalização dele enquanto criança), Bola-Sete, um 

filósofo de beco, com cujo contato lhe propõe a indagação: “Algum doido de beco me 

descende?” (Barros, 1996, p.  81) 

Diante da desconstrução da lógica temporal que passa a ser fragmentada, o 

encontro de temas, de formas e espaços díspares oculta a clarividência entre a 

memória e a atualidade, entre o dizer e silenciar, entre o velar e o desvelar, entre o 

“eu” e o outro, interseccionando-os nas múltiplas dimensões da voz lírica em uma 

única temporalidade, o que, em linhas gerais, é a proposição de uma concepção outra 

de pensar e conhecer a si próprio, a cultura e a arte. O sujeito fora de si, receptivo ao 

que não se identifica é um alheamento, um movimento reestruturante das próprias 

concepções, o que, em última análise, é a reconstituição do mundo a partir de um 

prisma singular, em plena reconstrução, deslocando-se para originar-se. 

O projeto poético do corpus em questão, não raro, amputa a construção de 

significados, impossibilita sentidos porque, obscuramente, a palavra escritural 

retumba sensações destituídas de episódios. Inscreve-se no tempo-espaço da 
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impossibilidade, do inexistente, posto que burla a língua ao imergir-se nela, 

expandindo-a, seja em direção ao passado, seja em direção ao futuro. Sob essa 

perspectiva, os sons são, então, vestígios, emblemas de sentidos nutridos na 

dimensão do próprio significante, os quais o tempo e o uso ocultaram. A percepção 

poética cunhada no valor semântico não se detém nesses aspectos, antes os oculta, 

limitando-se a enfatizar os significados, o que, sob nosso ponto de vista, não se aplica 

à poesia de Manoel de Barros, em que a textura sensível do signo assume igual ou 

maior contorno, a exemplo do que se verifica nos versos seguintes: 

 

    Assim o pássaro tu-you-you é mais importante por seus 

pronomes do que por seu tamanho de crescer. 

                                                                                                 (BARROS, 1996, p. 55) 

 

Ao tratar dos arquissemas (musgo, árvores, lesma, sapo, rã, musgo, boca, 

caracol, pedra) que orientam sua escritura, o poeta enfatiza que essas são “palavras 

logradas dos nossos armazenamentos ancestrais, que ao fim norteiam o sentido de 

nossa escrita. Arqui, derivado de arkhés é aquele que comanda. Essas palavras-

chave, portanto, orientam nossos descaminhos”. (Barros, 2010, p. 60). A linha rítmica 

dos termos é o fio que sustenta muitos de seus versos, muito daquilo que não o afaste 

da “obscura verdade reprimida”.  

Embora os deslocamentos espácio-temporais sejam significativos na obra do 

autor, a poesia de Manoel de Barros é, geralmente, abordada sob perspectivas que 

ora acentuam seu caráter regional, exótico, vinculado ao bioma pantaneiro, ora 

ressaltam a relação entre homem e reinos animal, vegetal e mineral.   

No que se refere à abordagem pautada no exótico, é válido destacar a 

Dissertação de Mestrado “Teologia do traste: a poesia do excesso de Manoel de 

Barros” (Carpinejar, 2001) em que o pesquisador, apesar de reconhecer e enfatizar o 

compromisso do poeta com o irresoluto na linguagem e no mundo, aponta que Barros 

“escolhe a diversidade e o exotismo do Pantanal para traçar uma poética de 

sensibilidade e efusão, exclamativa e de encantamento, da saturação de imagens e 

minúcias” (2001, p. 41). O Pantanal não surge, nas palavras do próprio escritor, senão 

como rios que nele deságuam internamente (Barros, apud Müller, 2010), assim como 

o exótico, a nosso ver, não se restringe à paisagem pantaneira, mas é fruto da 
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sobreposição de diversos espaços, tempos e seres desviados de sua finalidade via 

jogo escritural. Segundo Berta Waldman,  

                                                      

Mais que referente geográfico, em constante decomposição e 
renovação, o Pantanal configura-se como um mundo fluido e 
circular onde a vida e a morte fervilham no rastro animal e 
vegetal. A transmutação da morte em vida não só afasta esses 
grandes temas de qualquer esquadro metafísico como cria 
deles uma imagem em constante trânsito. (1996, p. 15) 
 
 

 A estudiosa destaca as “imagens em trânsito”, evidenciando o desassossego 

imagético da poesia barriana. O pantanal é um lugar em que vida e morte são 

fenômenos naturais próprios ao processo de preservação das espécies. Presas e 

predadores desmistificam a morte e a vida e colocam-nas no plano rasteiro, em 

constante movimento.   

Quanto à relação entre o humano e os seres de outros reinos, retomemos a 

tese de doutoramento intitulada “A poética de Manoel de Barros e a relação homem 

vegetal”, defendida por Nery Nice Biancalana Reiner (2006), pela Universidade de 

São Paulo. A pesquisadora, ao tratar do mito de Odin, entidade que fornece, aos 

poetas “goles de orvalho de poesia”, extraídos da árvore da vida, enfatiza que, na 

obra de Manoel de Barros, “O centro do mundo é o Pantanal. Água. Água e Árvores, 

Árvores, Árvores. Lá a sua árvore, qualquer uma, serve de ligação entre o Céu, a 

Terra e o Mundo subterrâneo” (REINER, 2006, p. 203).  A validade do pensamento 

da estudiosa é inegável, porém acreditamos que a relação homem-vegetal não seja 

a única estabelecida pelo poeta. Os objetos em desuso, tais como os automóveis, os 

seres humanos descartados da sociedade ou mesmo os seres minerais também 

surgem na poética do autor.  

Para Edna Menezes,  

 

Com o intuito de encontrar o verbo criador, em sua dimensão 
pura e livre das contaminações sociais, é que o poeta busca 
redimensionar o universo das Letras através do uso “não 
acostumado” das novas palavras. Por consequência, procura e 
descobre no caos moderno, a raiz da fala que está no 
recomeçar da palavra, que está no primeiro anseio de dizer 
alguma coisa (Jornal de poesia. Disponível em 
http://www.jornaldepoesia.jor.br/ednamenezes1.html. Acesso 
em 12 de fevereiro de 2021)  
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 O caos moderno é a fonte de contínuo movimento para recomeçar a própria 

linguagem, livre daquilo que a estudiosa chama de contaminações sociais, ou seja, é 

a transposição do tempo-espaço ordinário, real ao imaginário, desordenando o 

mundo via escritura, a ponto de capturar a essência de cada palavra, como apontam 

Waleska Rodrigues de M. Martins e Kelciene Garcia-Rodrigues, no artigo Limites 

corrompidos: o pós-modernismo em Manoel de Barros (2009). 

Conquanto as abordagens tenham lançado contribuições à fortuna crítica do 

poeta, muito daquilo que nelas se enfatiza tende à totalização, ao esgotamento de 

perspectivas, sem  que se dê destaque aos movimentos poéticos  no tempo-espaço 

que nascem, de fato, no vínculo do poeta com o pantanal sob o prisma do 

espacialidade e temporalidades perdidas, mas recobradas pelo desejo e  pela 

memória, conforme se vê em Compêndio para uso dos pássaros (1960), obra em que 

as inusitadas imagens recriam o vasto mundo de longos rios que invadem a mente 

e  os olhos do menino: “Escuto o meu rio:/ é uma cobra/  de água andando/ por dentro 

de meu olho” (Barros, 2010, p .91).  O silêncio é audível e coisificado, torna-se rio, 

movimenta-se tal qual serpente e, narcisicamente, reside no corpo do infante. 

Entrelaçam-se rio, cobra e menino graças à pausa contemplativa. A beleza dos versos 

é inegável, porém não se questiona, neste trabalho, a qualidade ou o efeito estético 

que produzem. Aquilo a que se objetiva é apontar o recrudescimento do processo de 

criação na trajetória do poeta, que culmina em Livro sobre nada (1996). 

  A análise da obra aponta certa exasperação escritural de acordo com a qual 

não basta construir um mundo inusitado via escritura, é preciso ultrapassar os limites 

da ordem linguística e perceptiva vigente para atingir o nada, matéria inapreensível, 

silenciosa, apesar de necessária para originar significações no projeto literário do 

escritor. 

Frente  à constatação de que o nada ultrapassa limites perceptivos via 

linguagem poética, a qual percorre tempos e espaços na captura de uma constante  

origem  imagética, este trabalho estrutura-se da seguinte forma: no primeiro capítulo, 

intitulado “Nada: tempo-espaço de imagens em exasperação”,  examina-se a relação 

entre o sujeito lírico e as imagens poéticas, destacando-se a tensão  entre o poeta e  

a linguagem, da qual ele se vale para apresentar o mundo em constante recriação  

que não se pacifica  no tempo-espaço, mas, antes,  se justapõe como forma de 

alcançar o nada.  No segundo capítulo, cujo título é “Do ‘Pretexto’ ao desejo como 

movimento escritural” discutimos, por um lado, o conceito de inoperosidade, de 
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acordo com o qual o tempo das ocorrências é suspenso, posto que o poeta é guiado 

pela percepção de que está na língua, mas também fora dela, visto que a reconstrói 

para que ela não se esgote, impelindo-a a voltar-se para si mesma. Por outro lado, 

abordamos o desejo atrelado à imaginação que configura o devir, a filiação e a 

desfiliação simultâneas aos seres, objetos e imagens pertencentes a múltiplos tempos 

e espaços, enfatizando-se os deslocamentos imagéticos sob forma de rizoma. Já, no 

terceiro capítulo - “Alteridades em jogo: tempo de sair de si” -, persegue-se o conceito 

de alteridade atrelado às artes, sob a ótica da atemporalidade que lhes é inerente. 

Como a infância é o momento da vida em que os jogos e brincadeiras constituem 

projeções e fabulações de si e do mundo, destinamos parte do capítulo a discuti-la. 

Por fim, no quarto capítulo – “Quem cala não consente, ressignifica: metalinguagem 

e aforismos“ abordam-se os aforismos, enfatizando-se a brevidade dessas 

construções, muitas vezes voltadas à metalinguagem, processo que desnuda o 

próprio ato criador, elucidando-se a ruptura com o conceito de escritura aurática, 

vigente até a modernidade.  
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1. NADA: TEMPO-ESPAÇO DE IMAGENS EM EXASPERAÇÃO 

 

 

 A trajetória da obra de Manoel de Barros inicia-se com Poemas concebidos 

sem pecados (1937), obra em que um dos temas centrais é a infância em Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. A memória do bairro em que viveu e sua auto 

descoberta como poeta são tematizadas inúmeras vezes, tal como se pode observar 

nas passagens que se seguem:  

 

Informações sobre a Musa 

 

Musa pegou no meu braço. Apertou. 

Fiquei excitadinho pra mulher. 

Levei ela pra um lugar ermo (que eu tinha que fazer uma lírica): 

_ Musa, sopre de leve em meus ouvidos a poesia, 

a de perdão para homens, porém... quero seleção 

ouviu? 

_ Pois sim, gafanhoto, mas arreda a mão daí que a hora 

é imprópria, sá? 

Minha musa sabe asneirinhas 

Que não deviam de andar 

Nem na boca de um cachorro! 

Um dia briguei com Ela 

Fui pra debaixo da Lua 

E pedi uma inspiração: 

_ Essa Lua que nas poesias dantes fazia papel 

Principal, não quero nem para meu cavalo; e até logo, vou 

gozar da vida; vocês, poetas, são uns intersexuais... 

E por de japa ajuntou: 

_ Tenho uma coleguinha que lida com sonetos de dor de corno; 

por que não vai nela? 

(BARROS, 2010, p. 31)  
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  O título do poema – Informações sobre a Musa– são apropriações, referências 

pessoais da relação entre o eu lírico e a Musa – fonte de inspiração do poeta. 

Inicialmente a relação entre inspiração e poesia é “apertada’, indicando proximidade 

física, sensual, a ponto de o sujeito lírico a conduzir a um lugar ermo, propício à lírica. 

Desse modo, lírica, erotismo e local “ermo” poderiam ser as bases da constituição do 

poema questão.  

 A relação entre poesia e erotismo remonta àquilo que torna a carne desejável. 

Afrodite, deusa do amor, da fertilidade e da beleza encarna a fonte da contemplação, 

do erotismo próprio aos elementos naturais - maneira de atingir o êxtase e a revelação 

epifânica entre o ínfimo e a relação; a voz infantil, a qual alinhava a poética à 

desconstrução da convencional voz que vulgariza o erotismo.    

 A sedução que as palavras exercem sobre o poeta situa-se no plano da 

linguagem. A Musa, não só rejeita as seduções do eu lírico, como também ele a avalia 

de forma irônica, pois associa a “Lua” a algo indesejável, do qual deve se desfazer 

para redescobrir um novo modo de se relacionar com a tradição, modo este pautado 

na expressão estética da redescoberta infantil em detrimento da tradição que 

vulgariza o erotismo.  

 A Musa, então, passa a ser, para a voz lírica, o elemento que anula a flagrante 

sedução exercida pelos meninos em relação à palavra poética, posto que aquela 

conclama a tradição, ao passo que os meninos vislumbram o “ermo”, aquilo que não 

ocorre publicamente, manifestação de uma poética assolada pelo incomum, 

artisticamente reelaborado frente à tradição, já que reestrutura os apelos sensuais da 

poesia que rompe com a tradição. 

 Em 1942, Barros lança a obra Face Imóvel que, tal como em Poemas 

concebidos sem pecado (1937), tematiza as relações entre o sujeito lírico e a 

releitura/desleitura do mundo. Os signos em constante movimento prenunciam uma 

nova perspectiva filosófica, estética e política sobre a realidade. O mundo concreto 

não é, assim, o centro de imanência, não é aquilo que já se conhece como estrutura, 

mas a base para a dissolução e o atravessamento de um ser por outros. O caráter 

destrutivo, é a necessidade de despejar, de “criar espaços”, de fundar um mundo 

ambíguo, descontínuo e obscuro via arte poética, conforme assinala BENJAMIN 

(2011, p. 384). 

Vejamos como isso se dá no poema a seguir: 
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Singular, tão singular 

 

Ó passar-se invisível pela lama da alameda de casas  

esperançosas 

Imaginando a feição ideal dentro de cada uma! 

 

Ir recebendo um pouco de poesia no peito 

Sem lembranças do mundo, sem começo... 

Chegar ao fim sem saber que passou 

Tranquilo como as casas, 

Cheio de aroma como os jardins. 

Desaparecer. 

Não contar nada a ninguém. 

Não tentar um poema. 

Nem olhar o nome da placa. 

Esquecer. 

Invisível, deixar apenas que a emoção perdure 

Fique na nossa vida fresca e incompreensível 

Um mistério suave alisando para sempre o coração. 

 

Singular, tão singular... 

(Barros, 2010, p.42) 

 

Importante notar que o título do poema coincide com o  verso  que o encerra , 

acrescido  de reticências, um indicativo de que a singularidade é contínua, não possui 

começo nem fim, tal qual o poema que se nega a ocorrer enquanto é edificado. A 

negação a dizer é a abertura a que a singular emoção mantenha-se como poesia, 

sensação imaterial e misteriosa que adentra o peito e alisa o coração.  

 De modo geral, a obra carrega os signos da obscuridade da palavra poética, 

marca da modernidade, quando os objetos textuais se legitimam graças a 

impenetrabilidade, compreendida como um procedimento rumo à utopia, ao silêncio, 

à afasia ou ao idioleto, conforme destaca BERARDINELLI (2021, p. 133). 

 Ainda na esteira das obras iniciais, o poeta publica Poesias (1947), obra em 

que é notória a tensão entre os espaços e tempos, traços inequívocos da poética de 
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Manoel de Barros. Apesar da tensão dos conflitos que acentuam a confusão 

psicológica do sujeito lírico, dividido entre o espaço lúdico da infância e o das 

primeiras relações com a poesia na fazenda assim como o espaço/tempo urbano do 

Rio de Janeiro, a obra delineia a profusão, o espaçamento do eu lírico como condição 

de sua própria existência: 

 

Na enseada de Botafogo 

 

Ser menino aos trinta, que desgraça 

Nesta borda de mar de Botafogo! 

Que vontade de chorar pelos mendigos! 

Que vontade de voltar para a fazenda! 

 

Por que deixam um menino que é do mato 

Amar o mar com tanta violência? 

(BARROS, 2010, p. 66)  

  

 O eu lírico mostra-se confuso em relação ao que vivenciou no Pantanal e às 

mazelas urbanas. O dilema, nada fácil de resolver, mostra a impossibilidade de ser 

criança na adultez, mas, especialmente, enfatiza a dificuldade de viver os sonhos 

infantis em um ambiente urbano marcado por problemas e tensões. Disso, surge o 

verso em tom de desabafo “Que vontade de voltar para a fazenda!”. O encantamento 

que o mar exerce sobre a voz lírica, no entanto, contradiz o desejo de retorno, de 

forma que a paradoxal relação com o espaço/tempo se mantenha indissolúvel. 

 Quanto às obras do autor que designaremos como pertencentes à fase 

intermediária, merecem destaque as temáticas da infância e da “desaprendizagem”. 

Graças ao olhar infantil, objetos são percebidos de forma intuitiva, surpreendente de 

que resulta uma apreensão inovadora do mundo. Nesta fase, incluem-se as obras 

Compêndio para uso dos pássaros (1960),     

 Livro sobre nada (1996) inaugura outra perspectiva na trajetória escritural de 

Manoel de Barros, pois as obras posteriores - Retrato do Artista quando coisa (1998) 

e Ensaios fotográficos (2000) - evidenciam o vínculo entre poesia e artes visuais, 

especificamente, a fotográfica. Apesar de pouco usual na acepção fotográfica, o 

termo retrato, a exemplo da expressão ensaio fotográfico, indicia a suspensão 
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do fluxo dos acontecimentos. A fotografia é um signo que, no dizer de Barthes (1984, 

p. 13), “reproduz mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se 

existencialmente”. A reprodução do spectrum captura um espetáculo e fixa-o em um 

plano acessível ao espectador à distância. Retratar é, nessa acepção, relutar contra 

a mobilidade de uma ideia, de um eidós, dar-lhe feições de vídeo, isto é, tornar visível 

aquilo que é invisível. Não por acaso, o termo occulum (olho) possui a mesma raiz 

etimológica de occultus (oculto), do que é possível concluir que aquilo que nos é 

revelado possui uma parcela oculta, recuperável por meio da contemplação, da 

admiração, isto é, do mirari: espantar-se, estranhar, ver o milagre (miraculum) no 

templo dos tempos.  

A recuperação etimológica, um tanto phantasiosa, fundamenta-se em uma 

premissa essencial: a imagem é um nada (esqueçamos quaisquer leituras niilistas), 

um retorno daquilo que não se pode reviver, apesar de afeiçoado por persistentes 

marcas espaço-temporais. O nada é o lugar em que tudo cabe, em que as 

significações estão em plena ebulição, antes mesmo de assumirem forma.  

Retomemos os dois títulos - Retrato do Artista quando coisa e Ensaios 

fotográficos. No primeiro, o retrato que nos é oferecido é do artista quando coisa. O 

artista não é flagrado no momento de sua criação, mas quando se confunde com ela, 

quando entre ele e a obra já não há limites. Ele é a própria “coisa” que cria. Mais do 

que isso: existe porque é obra, é coisa artística. A analogia insere o poeta no tempo-

espaço da arte, um mundo de que é criador exclusivo, não sem deixar de ser dele o 

fruto. A tensão autor/obra ressurge no título Ensaios Fotográficos, pois, se no primeiro 

caso, a tensão tende a justapor mundo criado e criação, no segundo, o termo “ensaio” 

adensa a crise. Apreendido como rascunho ou trabalho em processo, aquilo que 

antecede ao evento, o título remete ao inacabamento das significações assumidas 

pelas imagens poéticas. No entanto, o ensaio também é um gênero textual, marcado 

pela despretensão de esgotar um tema. A condição de esboço confere-lhe abertura 

a inúmeras interpretações, situando-se mais como um lugar de múltiplas vozes do 

que de conclusões fechadas.  

 Diríamos que o texto de Barros é um tipo de escritura que não pacifica 

perspectivas nem temáticas, pois é desfocado, posto que diz sem a obrigação de 

dizer. Faz-se por meio da instauração de bifurcações estilísticas, de imagens que 

instituem o desalojamento do lugar-linguagem por meio do qual o mundo é concebido 

pelo sujeito lírico. A palavra “arrombada a ponto de escombro” (Barros, 1996, p. 57) 
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é coisa prestes a desabar. Não é só palavra, é desmoronamento constante. Dela o 

poeta faz uso, mas dela se desfaz, porque dela se transfere e a ela retorna 

incessantemente. As interpenetrações, ressonâncias e invasões simbólicas advindas 

de um eu que não se identifica consigo mesmo, potencializam-no como poder ser 

permanente.     

Sobre a relação imagem/ser, Octavio Paz (2015, p. 48) esclarece que a 

imagem poética recupera “um extremo de ser e um ser até o extremo. Extremos da 

palavra e palavras extremas, voltadas sobre as próprias entranhas, mostrando o 

reverso da fala: o silêncio e a não-significação”. O poeta é aquele a quem cabe viver 

os extremos da linguagem para reduzir a distância entre a palavra e a coisa.   

Livro sobre nada materializa muito do que afirmamos até aqui. Sobre a relação 

autor/obra, esclarece Manoel de Barros: 

 

Penso que para trouver la langue não é preciso abrir mão de 
temas. O tema de um poeta é ele mesmo. Até que seria bom 
estar no mundo só fazendo parte da paisagem, que nem uma 
pedra no morro. Mas a gente não é apenas aspecto. Não somos 
uma coisa com ninguém dentro. Nossa essência precisa de ser 
exercida. E a gente exerce essência quando cria solidão, como 
quando abre o amor. Se através da linguagem de nossa poesia 
a gente conseguir se expor, o mundo se refletirá em nossas 
palavras. (apud MÜLLER, 2010, p. 22) 

 

A expressão francesa trouver la langue (encontrar a língua) demonstra a 

incessante busca por uma linguagem que, longe de pacificar o mundo, intenta edificar 

uma realidade que, via escritura, cria solidão, pois inaugura perspectivas a partir do 

que é essencial ao sujeito lírico e dele transborda. É na linguagem que o sujeito se 

constitui. Neste caso, um sujeito que expõe a própria interioridade para recriar 

projeções de mundo. O poeta é o visível oculto. É sujeito perceptivo que, para Collot 

(2013, p. 20) “não está diante de um espetáculo exterior, mas imerso em um meio 

ambiente [...]” irredutivelmente marcado por uma percepção “[...] um modo de pensar 

intuitivo, pré-reflexivo, que é a fonte do conhecimento e do pensamento reflexivo, e 

ao qual é vantajoso que retornem para se fortalecer e renovarem” (COLLOT, 2013, p. 

18).   

A percepção como movimento externo e interno conduz à renovação, a pensar 

o mundo de outro modo. Modo esse em que o poeta é um ser de aproximações e 

distâncias de si e do entorno. Escrever uma obra cujo título é Livro sobre nada é no 



23 
 

mínimo intrigante. A estranheza advém de um livro cujo título é o próprio termo livro, 

mas não é um livro qualquer: é sobre nada. O tema do livro nos é ofertado de 

antemão: o nada, de tal forma que, a negação de qualquer conteúdo, imposta na capa 

é, em si, matéria de poesia: não possui conteúdo, é uma desobrigação de comunicar, 

é a negação do dogmatismo estilístico, pois o poeta sonha com uma língua em que 

não haja “nem reis nem regências”. 

A ambiguidade presente no título da obra – livro a respeito do nada ou livro 

sobreposto ao nada – surge, inclusive, na maneira como os termos que nomeiam a 

obra são dispostos, de acordo com o que se verifica abaixo: 

 

LIVRO 

SOBRE 

NADA 

 

Faz-se necessário notar que o termo “LIVRO” é posicionado acima do vocábulo 

“NADA”, indicativo de que a obra, a arte literária é um movimento ascendente em 

relação ao “NADA”, termo que também merece maior exame, especialmente, porque 

é alvo de inúmeras discussões que ora aproximam, ora distanciam arte literária de 

filosofia. 

Em seu Dicionário de Filosofia (1978, p.194), José Ferrater Mora afirma que, 

na filosofia grega, o tema do nada sempre esteve associado ao ser. Para muitos 

filósofos gregos, o nada representava a negação do ser. A partir do pensamento 

cristão, o nada é fonte de que resulta a humanidade, afinal Deus teria concebido o 

mundo a partir de um nada. 

Como nossa abordagem objetiva ler a obra de Manoel de Barros com base na 

fenomenologia, limitando-nos a pensar, conforme já destacamos, que a relação 

sujeito-nada é recorrente no pensamento fenomenológico. Heidegger (1983, p. 38) 

afirma que o ser conhece o nada via antecipação daquilo que busca por meio da 

angústia – uma disposição de humor. Para o filósofo, isso ocorreria porque o 

sentimento de angústia coloca o ser em constante afastamento de si, em plena 

indiferença frente ao mundo em que vive. A angústia destitui a totalidade dos 

humanos e os lança a um nenhum que se volta a ele próprio. 

O nadificar, termo cunhado por Heidegger, ocorre de modo recorrente, ainda 

que dele não nos demos conta. Assim sendo, estamos suspensos dentro do nada, 



24 
 

um modo de transcendência do ser que garante a ele estranheza e admiração. De 

acordo com esses pressupostos, Livro sobre nada (1986) é uma obra  na qual a 

suspensão da realidade é um convite a que a ela se admire, um afastamento do 

mundo via nadificação para que se apreenda a obra literária posta sobre a angústia,  

que redunda em liberdade. Abordar o nada é reconhecer, sob essa perspectiva, a 

transcendência de si e do mundo. O poema  a seguir  evidencia muito daquilo que  

afirmamos: 

21.4 

Pensar que a gente cessa é íngreme. Minha alegria ficou sem voz. 

(Barros, 1996, p. 33)  

 

O sujeito lírico reconhece a finitude humana. Para ele, “a gente cessa”. A 

informalidade por meio da qual se enuncia uma temática de tamanha profundidade - 

a finitude humana – é antecedida por uma forma verbal no infinitivo, reconhecimento 

de que a condição finita é inerente a todos os humanos. A voz lírica toma essa 

condição para si e, ao reconhecê-la, angustia-se, a ponto de a alegria personificar-se 

como sujeito que se cala. É preciso observar que o reconhecimento da finitude é 

caracterizado como “íngreme”, termo que, além de significar clivoso, caracteriza 

aquilo que é dificultoso, justamente porque se apresenta como cume diante de um 

espaço muito inclinado, marcado pela dificuldade em acessá-lo. Aquilo que se 

sobrepõe é o silêncio da “alegria”. Sob a elevada situação humana paira a mudez, o 

silêncio  desestruturante da alegria. A alegria emudecida é um sinal de que o nada é 

um ponto de transcendência. Dele emergem as dificuldades, as angústias de quem 

reconhece que o humano “cessa”. O silêncio da alegria preenche a existência, de 

modo que o tempo-espaço seja um pensamento silenciado, não configurado 

linguisticamente, apesar de sua marcante presença. 

Em outro poema, notamos a necessidade de reler ou de desler o mundo, 

justamente porque a plena ciência acerca dele é a manifesta dor de calar a alegria. 

 

5.3 

A voz de meu avô arfa. Estava com um livro debaixo dos olhos. Vô! o livro 

está de cabeça pra baixo. Estou deslendo. 

(BARROS,1996, p.30) 
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A “voz” do ancestral respira sofregamente, alusão à ausência de nitidez, à 

presença da dificuldade nos movimentos de leitura, os quais se dão de forma inversa, 

indicando a desleitura, ou seja, àquilo que busca o obscuro, o interdito diante do 

visível, do dito. O livro “debaixo” dos olhos é, uma vez mais, a sobreposição da obra 

literária sobre a realidade. Ler o mundo de forma invertida, não razoável é a manifesta 

necessidade de desconstrução da realidade, ou melhor, de estranhá-la, mesmo que 

ela se apresente diante dos olhos, subvertida, a palavra desconstrói, desestrutura a 

preensão do mundo.     

A poesia de Manoel de Barros atinge, em cheio, os modos de estruturação do 

mundo e do ser. Por isso, fragmenta, reverte, subverte, justapõe seres, tempos e 

espaços, descristalizando-os e devolvendo ao mundo um projeto escritural que 

supera o simples reflexo da realidade, uma vez que acolhe o mundo sob a perspectiva 

da transformação, da recriação, da recombinação e do inacabamento, cujos sintomas 

são devolvidos à sociedade sob forma de imagens.  

É no agenciamento, isto é, na multiplicidade de agentes que o eu lírico se 

desdobra, mostra-se multifacetado em suas ações e percepções. Age por disjunção 

consigo mesmo, daí a ruptura com a hierarquização que, sob forma de pirâmide, eleva 

determinados seres e objetos, ao passo que subjuga outros por meio de subdivisões. 

O desejo de justapor-se, ou mesmo de opor-se cria a pluralidade, rompe com a 

unidade, do que se pode concluir que as imagens, na poesia barreana, não possuem 

ponto de unidade, mas são sempre um desejo de outro em si e fora de si. A abstração 

unitária torna-se, assim, a base imagética na escritura do poeta. O negativo, a 

castração mental, a lei, a ordenação são reificadas via pluralidade, via deslimites 

imaginativos, cuja palavra de ordem é o desejo, movimento contínuo em busca de 

imaginar - criar imagens. 

A imagem poética, nos dizeres de Alfredo Bosi (2000, p. 19), “é um modo da 

presença que tende a suprir o contato direto e a manter, juntas, a realidade do objeto 

em si e sua existência em nós”. O ser em si não é uma categoria estanque, antes, um 

sistema de substituições “em que uma impressão anuncia outras sem nunca dar 

razão delas, em que palavras levam a esperar sensações.” (MERLEAU-PONTY, 

2018, p. 38). A significação do “ser em si” advém de uma constelação de imagens 

que surgem e ressurgem sem qualquer explicação, do que concluímos que o objeto 

em si é sempre evocação de outros, é sempre um movimento de inquietude. A 

inquietação, na obra de Manoel de Barros, é um sistema de abrangência espaço-
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temporal, de moção imagética em que as associações entre coisas e seres, e de 

vazios são pressentidos pelo sujeito lírico.  

Há, em Livro sobre nada (1996), uma somatória de figuras, imageticamente, 

desconfiguradas e reconfiguradas, das quais resultam versos ou prosa poética, 

muitas vezes indecifráveis, indizíveis, obstrutoras do palavreado, da língua, afinal, “A 

sensatez me absurda” (Barros, 1996, p. 49).  Como resultado, colhe-se um objeto de 

que se desconhece a finitude: “Não preciso de fim para chegar” (BARROS, 1996, p. 

71). Nesse sentido, é válido retomar aquilo que Blanchot assegura: 

                                                                             

Escrever é fazer eco do que não pode parar de falar- e, por 
causa disso, para vir a ser o seu eco, devo de uma certa 
maneira impor-lhe silêncio. Proporciono a essa fala incessante 
a decisão, a autoridade do meu próprio silêncio. Torno sensível, 
pela minha mediação silenciosa, a afirmação ininterrupta, o 
murmúrio gigantesco sobre o qual a imagem, ao abrir-se, 
converte-se em imagem, torna-se imaginária, profundidade 
falante, indistinta plenitude que está vazia.  (2011, p. 18)  
 

A plenitude falante é também abrangente, pois é imaginária. O imaginário não 

possui começo nem fim, mas é a constatação do interminável, de um nada que, para 

além de preceitos niilistas, é amplitude, abertura a que o ato escritural insira-se em 

um tempo em que nada se afirma nem se nega, como se “somente existissem seres 

através da perda do ser” (BLANCHOT, 2011, p. 22). O estranhamento a que as 

imagens barrianas arrebatam o leitor são a expressão do invisível no visível, de sorte 

que uma imagem dada, poeticamente edificada, estilhaça-se em muitas outras não-

dadas, não apontadas. O visível é pretexto a que inúmeras invisibilidades e silêncios 

assomem o leitor, a leitura, o mundo, enfim. 

A imaginação não exclui elementos opostos, pois os absorve sob fora de 

indefinição conciliatória, caso em que se configura uma “unidade dos incompatíveis”. 

Livro sobre nada não encerra tempos. Presentifica ausências. Criam-se seres/objetos 

presentes sem presenças, o que os desdobra em contínuo movimento de 

inconstância, de modo que cada momento se torne significativo a todos os outros. 

Assim sendo, o que é novo “nada renova; o que é presente é inatural; representa-se, 

desde já e desde sempre o retorno” (BLANCHOT, 2011, p.22).  O retorno, no entanto, 

não é o conhecimento ou a descoberta, mas reconhecimento do inacessível, do 

irrecuperável.  
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Muito em razão disso, abordamos a imagem como um contato à distância. O 

fascínio do contato “afirma-se numa presença estranha ao presente do tempo e à 

presença no espaço” (BLANCHOT, 2011, p. 24). O que jamais cega, quer sempre 

mais. A inquietação, na obra em que analisamos, é cegueira, pois dela faz parte o 

invisível, a alarmante desintegração das imagens que insere o ser lírico em um 

horizonte de abismos:  

 

               14.  

                [...] 

Eu fiz o nada aparecer. 

(Represente que o homem é um poço escuro. 

Aqui de cima não se vê nada. 

Mas quando se chega ao fundo do poço já se pode ver 

o nada). 

Perder o nada é um empobrecimento. 

                                                                                       (BARROS, 1996, p. 63) 

 

 

Encontrar “o nada” equivale a uma aproximação com o humano, de um ponto 

de vista abismal.  À primeira vista, tal qual no mito da caverna platônico, o que se 

veem são as sombras, é a queda de um anjo caído, perdida a perfeição, imagem 

próxima à obscuridade infernal. Indício de uma condição humana? Menção à 

decadente queda humana? Fato é que a proximidade com o humano requer uma 

recíproca queda, já que o ser lírico “chega ao fundo do poço” onde “já se pode ver o 

nada”. Tender-se-ia a associar o conhecimento acerca do homem ou a proximidade 

com ele a um esvaziamento, a uma decadência, porém o verso seguinte desfaz essa 

perspectiva, pois “Perder o nada é um empobrecimento", o que, dito de outra forma, 

indica a proximidade com o abismo e o ser abismal um enriquecimento. 

Enriquecimento de onde surge o nada.  

Nota-se, no poema citado, que o estranhamento a que as imagens barreanas 

arrebatam o leitor são a expressão do invisível no visível. Uma imagem dada, 

poeticamente edificada, estilhaça-se em muitas outras não-dadas, não apontadas, de 

forma que a proximidade com o ser visível conclama o invisível, pleno pretexto a que 

se construa uma poética em que a proximidade, paradoxalmente, manifesta a 
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distância, o desconhecimento. A proximidade, conforme vimos, requer certo 

movimento de escavação, certa destituição espaço-temporal, tema relevante a esta 

dissertação, uma vez que dele emergem outros tópicos do trabalho. 

Espaço, tempo, imagens ou temáticas não resgatam a memória do mundo e 

do ser e a põe em xeque, emaranha ser e mundo, promove um silencioso 

serpenteamento entre ambos via linguagem, por meio de sujeitos líricos cientes de 

que “a linguagem nos tem e que não somos nós que temos a linguagem” (MERLEAU-

PONTY, 1971, p. 184). Posto de outro modo, poderíamos reconhecer um profundo 

imbricamento, uma densa indivisibilidade entre ser e mundo, uma vez que a 

linguagem poética vincula-os, gera e degenera elos, graças a uma percepção em 

construção nas coisas, nos seres e no mundo.  

Assumida a hipótese de que a linguagem nos possui, assume-se também que 

a voz escritural não provém de um “eu”, mas de uma terceira pessoa - um “ele”, que 

nada mais é que linguagem em rotação, ecoando mundo adentro, mundo afora. Estar 

e não estar, experienciar a indecisão, interpenetrar-se com outros seres e coisas, 

institui a linguagem como ser central na obra em referência.  O ser linguagem, tal qual 

os outros, respira, recolhe-se, adormece, sonha, contradiz-se porque seu modo de 

estar no mundo é guiado pelo pleno desacontecimento de si.  O ser linguagem é um 

ser a quem, segundo Blanchot “(...) antes da afirmação já existe o retorno da 

afirmação.” (2011, p. 21), afinal “O que não sei fazer desmancho em frases” (Barros, 

1996, p.  63). 

Importante destacar o estranhamento promovido pelo verso/aforismo anterior. 

A linguagem, sob essa perspectiva, não constrói, mas destitui, desmaterializa. Tal 

qual os truques de ilusionismo, ela faz o nada aparecer. Desmancha aquilo que nem 

chegou a ser, por isso, aquilo que está presente (as frases/poemas) apresentam-nos 

um dessaber, um nada (des)feito pelo “ser linguagem”, a quem cabe nos mostrar que 

toda presença é ausência, de tal sorte que Livro sobre nada põe em evidência aquilo 

mesmo que é inapreensível, já que aquilo que nos é ofertado como poesia é uma 

sombra de versos que mais silenciam que afirmam o que teriam a dizer, assim 

exercendo, sobre nós, o fascínio.  Estaria o poeta se referindo à percepção lacunar 

própria aos humanos, à impossibilidade de que se atinja a totalidade?  

O inacabamento poético ocupa um espaço - o espaço que, a exemplo da 

essência espiritual, perambula como vir a ser constante, posto que a matéria de que 

se compõe (a palavra) também se decompõe e recompõe: “A terapia literária consiste 
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em desarrumar a linguagem a ponto de que ela expresse nossos mais fundos 

desejos” (Barros, 1996, p. 70). A matéria verbal decomposta, ou em recomposição 

alimenta, na poesia barreana, a abertura a um poder-ser, poder-deixar-de-ser e, 

muitas vezes, a um nem-ser.   

O pensamento não cessa, por isso, falar sobre ele é, muitas vezes, discorrer 

sobre incessantes alargamentos. Pensa-se no ser pensante. Pensa-se no objeto 

pensado. Pensa-se na relação entre ser e objeto. Pensa-se no contexto em que se 

estabeleceu o pensamento. Pensa-se em tudo, menos no que deve ser pensado: a 

maneira como se representa o pensamento.  

A representação duplica o pensamento, por isso, ela re-presenta. Põe em 

presença o que, em essência, é retração, é ausência. Trata-se de um movimento 

duplo em que as relações entre seres são construídas, por um lado, pela tentativa de 

sínteses e categorizações e, por outro, pela constante esquiva e afastamento dessas 

categorizações, de forma que aquilo que do ser se apreende é um nada, resultado de 

incessantes retrações. 

Quando se pensa em nada, a ideia que se tem em mente é a negação absoluta 

ou, ao contrário, a imobilidade reiterante de determinado estado, isto é, a afirmação 

plena. O nada, porém, pode ser compreendido como um estado inaugural em que 

tudo vibra no cerne da originalidade das representações. Sob essa perspectiva, ele é 

o lugar de onde brotam as relações entre as coisas e os seres incessantemente 

retraídos porque, o que nos oferecem, é ausência de quaisquer concepções 

demarcadas. O nada põe-nos frente a frente com seres e temporalidades ainda por 

se realizarem, ele evoca um ponto em que o discurso está em plena ação criativa no 

corpo do ser.  Conquanto não seja verbalizado, o discurso está em condição de plena 

escuta silenciosa. 

O silêncio é o modo como o sentido diz sem discurso. A atitude silente põe os 

significados em vibração, faz calar o mundo em busca da plenitude originária, 

arrastando o pensamento a difusas ramificações, logo mortas e repostas para que se 

criem novas bifurcações por meio de um constante movimento de originar-se. 

Originam-se mundos,  originam-se coisas e seres no nada construído a partir da 

intersecção de dimensões  representativas do ser,  da  qual podemos falar apenas a 

partir da  perspectiva do mistério que nos atrai, a exemplo do que afirma Heidegger 

(2015 p. 116): “No silêncio, o ser-si-mesmo em sentido próprio justamente não diz eu-

eu porque, na silenciosidade, ele é o ente-lançado que, como tal, ele propriamente 
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pode ser.” Vir a ser em seu sentido mais próprio, mais essencial é o que caracteriza 

o porvir,  é o estado primordial  

A temporalidade em que o nada se inscreve é nascedoura em essência. Não 

cristaliza formas nem seres, nem saberes. A constância de imagens é o ponto 

rechaçado pela percepção porque, antes de pensar a percepção ou a maneira como 

ela se constitui, o sujeito percebe as formas e aparências com e no corpo. Nas 

palavras de Merleau-Ponty (2018, p. 406), “Se conheço a relação das aparências à 

situação cinestésica, não é então por uma lei e em uma fórmula, mas enquanto tenho 

corpo e estou, por este corpo em posse de um mundo”. O corpo institui, 

sinestesicamente, a posse de um mundo. A experiência do ser envolve-se nas coisas 

e transcende nelas. Transcende porque envolve um pacto reflexivo: o ser é vidente, 

é visível, mas vê; ouve, é ouvinte, mas perscruta-se; move coisas, é movido, mas 

move-se. Em outras palavras, pode-se dizer que o ser é reflexivo não porque assimile 

sínteses conceituais ou predicações, mas porque se nutre de campos perceptíveis 

fugazes, por vezes desconexos ao contexto percebido: “A cada instante também eu 

fantasio acerca das coisas, imagino objetos ou pessoas cuja presença aqui não é 

incompatível com o contexto, e todavia eles não se misturam ao mundo, eles estão 

adiante do mundo, no teatro do imaginário” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 06).  

A temporalidade, na condição de movimento externalizador de uma 

internalização originária ao ser é “o fora de si em si e para si mesmo originário” 

(Heidegger, 2015, p. 116).  O porvir, o vigor de ter sido e a atualidade intrincadas 

constituem aquilo que o filósofo denomina ekstases, instâncias cuja unidade não se 

assevera externamente ao ser, como resquícios isolados da temporalidade, mas dele 

advêm graças a uma unidade que amplia a possibilidade de projeção, de vir a ser. É 

no porvir que as ekstases se coadunam, ampliam a projeção do “para si”. Trata-se de 

um continuum em que o passado ainda faz parte do presente, assim como o presente 

está contido no passado e o futuro nada mais é do que uma antecipação que se dá 

no passado. A indissociabilidade inerente à temporalidade lhe confere um teor 

remissivo, extático essencial à compreensão do ser para si. 

A atitude que flexiona a percepção é, ela mesma, um poder-ser que suscita 

uma temporalidade única, de tal forma que “a passagem de um presente a um outro 

presente, eu não penso, não sou seu expectador, eu a efetuo, eu já estou no presente 

que virá, assim como meu gesto já está em sua meta, eu mesmo sou o tempo...” 

(Merleau-Ponty, 2018, p. 564),  assim como passado e futuro são delineamentos 
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advindos da subjetividade que “vem romper a plenitude do ser em si, desenhar ali 

uma perspectiva, ali introduzir o não-ser” (Merleau-Ponty, 2018, p. 564). O “não-ser” 

é um estado precedente, fundante da essencialidade do ser. Diríamos que o “não-

ser” é o nada em pleno vigor de ser em desacontecimento, erigindo-se como 

acontecimento.  

De tal forma, o ser no mundo é uma preface.  É um retraimento do qual nada 

se pode falar, a não ser do afastamento, do esconderijo, da esquiva assumida por ele 

frente à amplitude universalizante. A vaguidão por meio da qual afirma-se que algo 

ou alguém “é” constitui um questionamento, uma interrogação acerca do ser, antes 

de atribuir-lhe qualquer determinação. Aquilo que “é” não passa de certo 

enquadramento pautado nas acepções paralisantes do Positivismo que tornam o ser, 

até certo ponto, compreensível, mas inapreensível, posto que o ser é um movimento 

incessante, um nada continuamente originante.  

No universo poético, sabemos que os seres, as coisas, o mundo e as emoções 

estão em constante estado originário. Advindos dos mais profusos encontros e 

desencontros, os textos poéticos constituem uma escuta profunda do mundo, por 

meio da qual o porvir, o vigor de ter sido e a atualidade da presença anunciam a 

constituição da temporalidade própria do ser lírico no mundo. 

Manoel de Barros, já ao final de sua vida-palavra, propõe-se a escrever uma 

obra intitulada Livro sobre nada (1996), obra dispersa estilística e tematicamente. A 

potência de ser surge sob forma de distração, de ausência de foco, núcleo irradiador 

dessa poética, pura evidência de tempos e espaços cujo acabamento ou 

acondicionamento são apenas ilusões, mesmo reverberados em livro - em Livro sobre 

nada (1996) -, a obra não finda, pelo contrário, desfaz-se como resenha de si mesma, 

apontando ao fato de que a completude, paradoxalmente, é busca constante de 

coexistência ou de incompletude. Diríamos que a obra é o horizonte materializado em 

livro, “experiência fugidia”, recusa constante a movimentos que a apreendam.  A 

dispersão temática, estilística e imagética cria um todo - um todo disperso, atônito em 

razão da configuração fragmentada, incompleta por meio da qual o ser lírico se 

apresenta: “Com pedaços de mim eu monto um ser atônito” (Barros, 1996, p. 37). 

Os pedaços de que se lança mão não constroem um ser coeso, antes dão 

conta de um ser perplexo, assombrado ou irresoluto diante de si mesmo, daí 

arremessar-se constantemente a outros tempos, a outros espaços e a outros seres 

que não aqueles em que se fixaria, o que se investiga neste trabalho durante a seção 
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Desejar Ser. A relação entre desejo e ser é tema de ampla discussão. Inicialmente, 

somos tomados pela ideia de que os desejos são fins, pontos de chegada ao ser, 

quando, em verdade, são abstrações cujas causas lhe são desconhecidas.   

O jogo de mobilidade de intersecções nas esferas apontadas é escrituralmente 

construído por incessantes acuidades imagéticas. A agudeza das imagens, constitui 

amplo questionamento, ampla interpelação que parte do sujeito lírico ao mundo, por 

isso, as imagens barreanas ecoam. Pode-se afirmar que, elas não cessam de reiterar 

a camadas silenciosas, presentes sem presença.   

Assim sendo, escrever sobre o nada é escrever sobre a potência de dizer e de 

não dizer, é alçar a língua a um arejamento, a uma contemplação de si própria pela 

suspensão do dizer. Não dizer é muito mais que dizer: pois é ponto em que os 

significados flutuam, são postos em pressão infinita para ressurgirem como 

nome. Nome este subjugado à concepção subjetiva do eu lírico, a quem muito mais 

importa tensionar os significantes e significados que arejá-los. De tal modo, a 

temporalidade eterna - marca dos pretéritos imperfeitos – recobre o mundo distante 

de magias. Sobre o vazio, surge o mágico, o ilusório, capaz de recolocar os sujeitos 

num mundo ao qual, embora, aparentemente, distantes, nunca deixaram de 

pertencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   DO “PRETEXTO” AO DESEJO COMO MOVIMENTO ESCRITURAL 

 

     

2.1 Pôr nada: isto é “Pretexto” 
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Pretexto 
 

O que eu gostaria de fazer é um livro sobre nada. Foi o que 
escreveu Flaubert a uma amiga sua em 1852. Li nas Cartas 
exemplares organizadas por Duda Machado. Ali se vê que o 
nada de Flaubert não seria o nada existencial, o nada 
metafísico. Ele queria o livro que não tem quase tema e se 
sustente só pelo estilo. Mas o nada do meu livro é nada mesmo. 
É coisa nenhuma por escrito: um alarme para o silêncio, um 
abridor de amanhecer, pessoa apropriada para pedras, o 
parafuso de veludo, etc, etc. O que eu queria mesmo era fazer 
brinquedos com as palavras. Fazer coisas desúteis. O nada 
mesmo. Tudo que use o abandono por dentro e por fora. 
(BARROS, 1996, p. 07) 

 

A maneira por meio da qual a nota introdutória/poema é elaborada 

destaca “coisa nenhuma por escrito”, alegação contraditória, posto que pertencente 

a uma obra literária. Escrever uma obra literária cuja matéria central é o nada e, ao 

mesmo tempo, afirmar que coisa alguma será escrita é pôr em xeque a relação entre 

obra dada como matéria palpável e obra por fazer-se ou, até mesmo, por fazer-se em 

plena negação. Em outras palavras, é evidenciar o diálogo entre   potência, 

impotência e potência-de-não. O problema instituído por Barros evidencia aquilo que 

seria a condição mesma da poesia moderna. Envolta em um mal-estar decorrente da 

“falta de poesia ou da poesia que falta” (Siscar, 2007, p. 177), a poesia tomou para si 

o direito social de não falar, de manter-se plena, de forma que, manter-se  em 

suspensão é ampliar as possibilidades do ato de criação poética, mas é também 

realçar a poesia como lugar da própria crise poética. O nada converte-se em obra 

literária, matéria de poesia pode ser “poesia que falta”, repleta de inerências, afinal a 

concretude, a materialização é um ato que indicia a perda de inúmeros outros, razão 

pela qual “Tem mais presença em mim o que me falta” (Barros, 1996, p. 67). 

Ao início da introdutória nota poética, Manoel de Barros menciona Flaubert. 

O escritor francês almejava o nada: esvaziamento temático alinhado 

à substancialidade de determinado estilo: 

 

O que me parece mais bonito, aquilo que queria fazer, é um 
livro sobre nada [...] que se realizaria pela força interna do seu 
estilo, como a terra sem sustentação se realiza no ar, um livro 
que não teria quase assunto, ou pelo menos em que o assunto 
seria quase invisível se isso for possível. As obras mais bonitas 
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são aquelas onde há menos de matéria; quanto mais a 
expressão se aproxima do pensamento, mais a palavra cola 
acima e desaparece [...] Creio que o futuro da arte está nestas 
vias [...] Precisaria de todo um livro para desenvolver tudo o que 
quero dizer. Escreverei sobre isso na minha velhice, quando 
não tiver mais nada para rabiscar [...] (FLAUBERT, 1993, p. 20)  

 

As palavras de Flaubert sobrepõem o estilo à matéria narrada, ao enredo, ao 

conteúdo, se assim pudermos falar. Aquilo que é a matéria da escritura literária - a 

narrativa - é o próprio “acontecimento ainda por vir” (Blanchot, 2005, p. 08). Ao 

evidenciar o desejo de construir uma obra em que se esvazia a escritura, o 

autor rompe com um código historicamente sistematizado: a obrigatoriedade de 

encaminhar um enredo, apoiando-se, segundo suas próprias palavras, no “estilo”, o 

que leva o leitor, em razão da ausência de fio condutor da narrativa, a preencher 

espaços vazios, a conviver com a irregularidade, a preencher lacunas de modo nada 

impassível ou pacífico. Apoiando-nos nas palavras de Umberto Eco (2007, p. 

25), poderíamos dizer que, na proposta de Flaubert, “obra é, de certa forma um 

esboço do que pretendia ser e do que é de fato, ainda que os dois valores não 

coincidam”.  

  Se toda produção é resposta a uma recepção, e “nenhum poeta ou artista 

tem sua significação sozinho” (Eliot, 1989, p. 39), resta-nos examinar a 

apropriação de Manoel de Barros acerca da declaração do escritor francês.  

 Há certa animosidade no pensamento de Barros. A pretensão do poeta é 

apropriar-se e, ao mesmo tempo, desviar-se do pensamento de Flaubert, pois propõe 

o “nada mesmo”. Um nada extremo, o qual assume a forma de livro. O livro, nesse 

sentido, tal qual aponta Blanchot, seria um “livro por vir”, que não está escrito, ou 

melhor, que se coloca num espaço limiar entre o que se escreveu e o que não pode 

ser escrito, instaurando a potência-de-não a passar a ato, como afirma Agamben 

(2018, p. 79). É pretexto - termo intrigante. Tomado como aquilo que encobre a real 

intenção pela qual se realiza algo, é recusa à clarividência, é ruptura e resistência ao 

fluxo de acontecimentos próprios do discurso informativo; é desvio das próprias 

funções da linguagem corrente. Mais que isso: é estado de mobilidade contemplativa. 

A atitude agudamente contemplativa, proximidade íntima com aquilo que não existe 

substancialmente, é digna de ser mencionada, já que o próprio poeta pantaneiro a 

enuncia:  
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Nos poetas há uma fonte que se alimenta de escuros. Coisas 
se movendo ainda em larvas, antes de ser ideal ou 
pensamento. É nessa área do instinto que o poeta está. A coisa 
ainda particular, corporal, ainda não generalizada e nem 
mentada. Aquilo que mestre Aristóteles falou: ‘Todo 
conhecimento passa antes pelos sentidos’. O poeta é o primeiro 
a tocar nos íntimos. Nas pré-coisas. (BARROS, apud MÜLLER, 
2010, p. 58) 

 

Assumir a ausência de forma ou o momento de indiscernibilidade (o escuro) 

em contraste com a claridade, com a nitidez das imagens existentes, como aspecto 

visceral do ato de criação poética associado ao estágio em que as coisas são larva, 

termo proveniente do latim larva/larvae utilizado, originalmente para designar espírito, 

máscara, fantasma e brinquedo. As três designações remetem à imaterialidade, 

àquilo que não é a coisa em si, mas que se põe em lugar dela ou que 

transcende.  Espírito é imaterialidade, alma humana que se manifesta no corpo 

vivo.  Máscara é vivacidade resguardada e ativada quando posta na face. Fantasmas 

são espectros, visões quiméricas. Tomadas em conjunto, as três definições orientam-

nos a perceber a força do impalpável, do sensível, pois não são atos; são potências 

de privação do ato. Mas e brinquedos? Como envolvê-los nessa celeuma advinda do 

termo larva/larvae? Compreendemos que brincar equivale a mudar o sentido ordinário 

das coisas do mundo, é jogar com os signos da realidade por meio de apreensões 

irreais. Ao brincar, anseios e sentimentos constituem linguagem própria. Fazer de 

conta é abolir o fluxo da realidade para nela inserir outra ordem: a do sonhar de olhos 

abertos.  

Quando associado à acepção biológica, mais comumente utilizada, o termo 

larva/larvae caracteriza certos tipos de animal que ainda não desenvolveram 

plenamente forma e estrutura, já que em contínua metamorfose. Estamos, portanto, 

diante da discussão sobre estrutura e forma no universo escritural. Note-se que a 

forma do próprio texto em questão abole a estrutura versificada. Apresenta-se como 

nota de caráter metalinguístico sem, entretanto, deixar de lançar mão de 

procedimentos estéticos.  

  A esta altura, é válido retomar algumas imagens do Pretexto: “O que eu 

queria mesmo era fazer brinquedos com as palavras. Fazer coisas desúteis.” Palavras 

em condição de brinquedo estão intimamente associadas ao lúdico. Brincar é 

encenar, é fazer do pedaço de madeira um cavalo, é fazer da folha de papel as asas 

de um pássaro. É metamorfosear, ou em termos literários, metaforizar, oferecer 
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à palavra e às coisas outra possibilidade de uso. O excerto antecipa aquilo que será 

o programa da obra: uma série de descontinuidades e instabilidades sintáticas, 

lexicais e semânticas, a exemplo do poema 2.3: Eu queria crescer pra passarinho 

(BARROS, 1996, p. 30). O verbo crescer, intransitivo, é complementado pelo objeto 

indireto “pra passarinho”, assomada a uma ampliação que, ao fundo, evidencia o 

desejo de transmutação ao reino das aves (passarinho), cujos seres são, 

proporcionalmente, menores que os humanos. A operação nos planos sintático e 

semântico desapropria os seres, objetos e linguagem de suas funções primeiras, 

utilitárias e os arrebata a uma dimensão desútil, o que não é o mesmo que inútil, mas 

avesso ao utilitarismo.  A poesia não seria isso?  

 

O que é, de fato poesia, se não uma operação na linguagem, 
que desativa e torna inoperantes funções comunicativas e 
informativas desta, abrindo-se para um possível novo uso? Ou, 
nos termos de Espinosa, o ponto em que a língua, tendo 
desativado suas funções utilitárias, repousa em si mesma, 
contempla sua potência de dizer. (AGAMBEN, 2018, p. 80) 
 

Se anteriormente associamos pretexto a escusa, desta feita, o apontaremos 

como aquilo que antecede o texto, aquilo que, neste caso, antecede as seções da 

obra - o pré-texto. Trata-se de uma prefiguração que transpõe as entranhas do sujeito 

lírico, lançando-o à “experiência de seu pertencimento ao outro, ao tempo, ou à 

linguagem - o sujeito lírico deixa de pertencer a si” (COLLOT, 2004, p. 166). Vivencia 

a contemplação, paradoxalmente, pausa e movimento. Um sopro que furta 

exatamente aquilo que expõe. Graças a isso, desfazem-se as   dicotomias visível vs 

invisível; obra concreta vs obra por vir; passado vs presente. A obra, de acordo com 

essa acepção, é sempre promessa de obra e o presente é esvaziado das próprias 

ocorrências, invocando potenciais encontros de diversos tempos e espaços, 

presentificados por meio de lapsos de devir 

 

Viver a abolição do tempo, viver esse movimento, rápido como 
o ‘raio’, pelo qual dois instantes, infinitamente separados, vêm 
(pouco a pouco, embora imediatamente) ao encontro um do 
outro, unindo-se como duas presenças que, pela metamorfose 
do desejo, se identificassem, é percorrer toda a realidade do 
tempo e, percorrendo-a, experimentar o tempo como espaço e 
lugar vazio, isto é, livre dos acontecimentos que geralmente o 
preenchem. (BLANCHOT, 2005, p. 17) 
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O encontro assinalado por Blanchot põe às claras o esvaziamento espaço-

temporal, ou seja, enfatiza-o com base em uma premissa - “livre dos acontecimentos” 

- proposta pelo pensador como “vacância móvel, distância agitada, espaço interior em 

devir onde as estases do tempo se dispõem numa simultaneidade fascinante” (2005, 

p. 17).   

Após afirmar, por meio de períodos simples, contumazes, carentes de 

reificações, que seu livro é “nada mesmo”, o sujeito lírico do poema em prosa de 

Manoel de Barros (2005, p. 17) propõe, as seguintes (in) definições: “É coisa 

nenhuma por escrito: um alarme para o silêncio, um abridor de amanhecer, pessoa 

apropriada para pedra, o parafuso de veludo, etc etc.”   

O vigor poético do período/verso é digno de esforços para esboçar uma leitura 

daquilo que edifica o nada, materializado em livro. Chama-nos à atenção o trecho que 

desencadeia a sequência de frases nominais: “É coisa nenhuma por escrito:” O livro 

existe, mas na condição de “coisa nenhuma por escrito”, do que se pressupõe que a 

matéria da obra tensiona aquilo que está nela grafada. Noutras palavras, a escrita do 

livro o desfaz, desconfigura-o, ao passo que, aquilo que nele não se escreve, 

configura-o. Eis uma das aparições do nada: uma cadeia de significações instauradas 

entre a experiência que acompanha, antecede e sucede, a um só tempo, aquilo que 

fora escrito - o Livro sobre nada, aquela vacância móvel por meio da qual o que não 

é escrito destitui as camadas do tempo.  

Não sem razão, retomamos Heidegger, para quem a temporalidade, na 

condição de internalização originária ao ser, é “o fora de si em si e para si mesmo 

originário” (HEIDEGGER, 2015, p. 116).  O porvir, o vigor de ter sido e a atualidade 

intrincadas constituem aquilo que o filósofo denomina ekstases, instâncias cuja 

unidade não se assevera externamente ao ser, como resquícios isolados da 

temporalidade, mas dele advêm graças a uma unidade que amplia a projeção, de vir 

a ser ou até de vir a não-ser. É no porvir que as ekstases se coadunam, ampliam a 

projeção do para si. Trata-se de um continuum.  

A indissociabilidade inerente à temporalidade confere-lhe um teor de 

simultaneidade:  não recorta o mundo, não isola episódios, não predetermina a função 

nem a funcionalidade dos seres, pelo contrário, transfigura-os, continuamente, 

assim, opera epistemologicamente no cerne da sociedade do capital: a divisão do 

tempo, evidência de uma sociedade que consome segundo após segundo uma nova 
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ordem de atribuições e de funções como sinônimo de prosperidade a que o Pretexto 

reage via inoperosidade. 

 Observemos, ainda, mais detidamente a passagem do Pretexto: “[...] um 

alarme para o silêncio, um abridor de amanhecer, pessoa apropriada para pedra, o 

parafuso de veludo, etc etc.”. A ausência de verbos de ação cria uma sequência de 

frases nominais, em que os acontecimentos são contidos por imagens amplamente 

edificadas no estranhamento, dentre as quais destacamos “[...] um alarme para o 

silêncio [...]”. O paradoxo é a chave de entrada à leitura da imagem, já que alarme e 

silêncio não se conjuminam, porém o adensamento do excerto, cuja finalidade é 

descrever o “nada mesmo” (projeto do livro), requer maior atenção. Observe-se que 

o alarme, sinal mecânico que adverte sobre a ameaça de algum perigo, possui como 

alvo o silêncio. A atitude silente é, então, ameaçadora.   

O silêncio passa a ser o iminente perigo. Pensemos o silêncio, ou melhor, as 

formas do silêncio.  “Todo dizer é uma relação fundamental com o não-dizer” (Orlandi, 

2007, p.12). Ainda segundo a autora, isso significa que sendo ele, a 

incompletude, possui uma marca inequívoca: “é o lugar dos muitos sentidos, do fugaz, 

do não apreensível” (p.12). O inapreensível contido no silêncio é perigoso, ameaçador 

porque a atitude silente é fundante de significações. É ponto de origem. É ampliação 

no horizonte das significações, fundantes, razão pela qual as palavras, na acepção 

da pesquisadora, são permeadas por silêncio: “Assim, quando dizemos que há 

silêncio nas palavras, estamos dizendo que elas são atravessadas de silêncio; elas 

produzem silêncio. O silêncio fala por elas; elas se calam” (ORLANDI, 2007, p. 15).  

 O silêncio, “palavra nenhuma por escrito”, escorre pelas tramas das palavras 

e desobriga a dizer, pois significa de maneiras outras. Ao conclamá-lo, a poesia de 

Barros volta-se em oposição ao controle, à disciplina que obriga a dizer, desagrega a 

ideologia da comunicação e posiciona-se em um tempo de silens, à sombra, em 

repouso, em contemplação, tal qual o mito, cuja atualização temporal prescinde de 

explanações sobre seu modo de construir significação.  

Conquanto validemos todas as considerações anteriores, entendemos que a 

riqueza das imagens da poesia barreana não pode ignorar a proximidade que com 

ela tem o espaço. Não se pretende com isso reacender leituras deterministas nem 

mesmo restringir a obra às condições da região por ela retratada. Nossa intenção é, 

antes, reconhecer a terra, o lugar da obra como conjunto simbólico, indiciado por 

apreensões que evidenciam uma cumplicidade entre sujeito e lugar, conforme Eric 
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Dardel (2015, p. 06) propõe: “a experiência geográfica, tão profunda e tão simples, 

convida o homem a dar à realidade geográfica um tipo de animação e de fisionomia 

em que ele revê sua experiência humana, interior e social.  Os amplos e silenciosos 

rios, a vastidão das planícies, o inesperado canto do pássaro em meio à diversidade 

da vegetação, certamente, são elementos que contribuem para o ato criador do 

sujeito-lírico. Poderíamos adicionar à imagem “abridor de silêncio”, a partir da 

perspectiva de Dardel, como fisionomia alusiva à noite, anunciada pelos pássaros 

que rasgam, abrem o céu pantaneiro, numa perspectiva, até certo ponto, primitiva, 

animada pela feição local, em que anoitecer é tempo de pausa, disso bem sabem os 

pássaros! A imagem não é pacificadora. Noite é, a exemplo do que afirmamos no 

parágrafo anterior, um tempo de vastidão, de silêncio, de perda de nitidez de formas, 

sobretudo, em se tratando do extenso bioma pantaneiro, interiorizado pelo poeta 

como linguagem escritural. O próprio Manoel de Barros, ao se referir à questão 

esclarece:  

 

Gosto tanto do Pantanal ao ponto de eu precisar inventar uma 
tarde a partir de um tordo. Gosto do Pantanal ao ponto que eu 
possa ficar livre para o silêncio das árvores. Gosto tanto do 
Pantanal ao ponto que meu idioma não sirva mais para 
comunicar, senão que apenas para comungar. [...] Tenho 
dentro de mim um lastro de brejos e de pássaros que 
inevitavelmente aparecem na minha poesia. (apud MÜLLER,  
2010, p. 21-22) 

 

Cabe aqui um dado biográfico: o poeta viveu a maior parte de sua vida no Rio 

de Janeiro, local, sabidamente, urbanizado. Tordo (espécie de ave), árvore, brejo e 

pássaro não meras lembranças na poética barreana. São lastros, alicerces da própria 

escritura do poeta, a qual não comunica, comunga, isto é, mistura, imita, busca 

equivalência entre os seres/linguagem do universo pantaneiro e os do universo 

urbano, de que ressoa o ponto de tensão a que nos referimos anteriormente.  

Podemos examinar, então, mais uma das imagens do Pretexto: “[...] um abridor 

de amanhecer [...]”.  Abridores são instrumentos que destravam, promovem sulcos, 

aberturas em objetos, propiciando visões de seres ou objetos com os quais não se 

tem contato anteriormente à abertura. A luz da manhã, nunca idêntica a si própria, 

opera sob o signo da mesmidade temporal (reitera-se todos os dias) e da outridade 

(nunca se reitera da mesma forma, o que lhe confere um caráter inesperado no 

esperado, daí sua complexidade).  Associada ao abridor, “a luz da manhã” apresenta-
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se como contraponto, pois a aurora é da ordem do natural, complexa porque o nome 

que a designa não acolhe sua feição, reiteradamente inaugural, ao passo que o 

abridor, em sentido literal, é utensílio dotado de função específica, única. 

 Há no procedimento de transmutação e recriação artística (a tekne, artifício) 

do espaço-tempo natural, do qual “alarme para o silêncio” e “abridor de amanhecer” 

são índices, algo para o qual Milton Santos adverte: 

 

A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura 
progressiva entre o homem e o entorno. Esse processo se 
acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se 
descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, 
armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo. A 
natureza artificializada marca uma grande mudança na história 
humana da natureza.  (2013, p. 17)  

 

 A voz que ressoa no poema é um alarde. Convulsiona a realidade 

artificializada, recriando-a poeticamente por meio da inserção de vestígios de 

elementos naturais, persistentes “por dentro e por fora” do sujeito lírico que, por sinal, 

abandona aquilo mesmo que tende a dizer enquanto o diz em silêncio. A 

incompletude, traço marcante de Livro sobre nada, é uma grande abertura à 

ampliação de significações, pois as sendas do Pretexto são coisas a dizer e a ler “etc, 

etc”. 

 Dessa forma, a obra não propõe o minimalismo pelo minimalismo nem evoca 

as imagens pantaneiras como transparente saudosismo. O minimalismo é colheita de 

resquícios naturais, justapostos a elementos artificiais. A transposição de elementos 

de um universo a outro escancara uma espécie de crise e resistência à natureza 

artificializada, exposta sob forma de imagens cunhadas no ilogismo, como é o caso 

de “parafuso de veludo” - um nada inquietante. A exasperação, em tom 

metalinguístico, fala pouco de si. Os encontros com ares bem condicionados, 

recondicionam a linguagem, o tempo, o mundo, a ponto de tudo silenciar graças ao 

alcance do nada, de onde brota o indizível, plenamente alardeado pelo silêncio e pela 

libertadora angústia. 

 Em um dos poemas que compõem a seção inicial da obra, são lançados os 

seguintes versos: 

 

(...) 
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Meu avô ampliava a solidão. 

No fim da tarde, nossa mãe aparecia nos do quintal: meus filhos, 

o dia já envelheceu, entrem pra dentro. 

Um lagarto atravessou meu olho e entrou para o mato. 

Se diz que o lagarto entro na folha, que folhou.  

    (BARROS, 1996, p. 21) 

 

 

 A amplitude da solidão é, antes de tudo, restauradora. Pode ser entendida 

como um descanso das máscaras e dos deveres que a vida social impõe, por isso, 

ela pressupõe, dentre outras coisas, a ausência de outrem que preencheria, caso 

estivesse presente, a existência, daí concluirmos que se trata de um modo de 

realização da existência. Ampliar a solidão é, em vista do que afirmamos, ampliar 

ausências. No caso específico do “avô”, a noite dilui o tempo e abre perspectivas 

àquilo que não é concomitante ao momento enunciado, pois, antes, é algo da ordem 

fenomenológica, ou seja, supõe aquilo que não está propriamente dado. A dimensão 

das ausências é incomensurável, mas coloca o ser - o “avô” - em relação direta com 

aquilo que lhe falta. No caso da poética de Barros, é evidente o conflito entre o tempo-

espaço repleto de gente e o marcado pela “lacuna de gente”. O espaço lacunar cria 

a necessidade de rever a compreensão habitual de solidão, pois ele marca, a priori, 

uma identidade intrínseca aos habitantes do tempo-espaço evocado pelo sujeito 

lírico. Identidade essa em que ampliar a solidão não é sinônimo de desamparo, mas 

de mergulho em si.  

 Indiretamente, a solidão é alojada sob os desígnios da temporalidade. A 

eficácia compreensiva da solidão ressurge em outra imagem, proferida pela mãe do 

eu lírico, de acordo com a qual “o dia envelheceu”. A chegada da noite é poeticamente 

anunciada por meio de um jogo em que se retoma a relação com o “avô”, ao mesmo 

tempo em que inaugura uma percepção sobre a passagem do tempo que, tal qual os 

humanos, envelhece. 

 A noite ao abrir o tempo, promove uma introspecção, um momento de repasse 

das experiências cotidianas, que a exemplo do camaleão, assume nova roupagem no 

jogo memorialístico. Trata-se um momento em que entrar para dentro é agir sob os 

desígnios da pausa reflexiva acerca da vida diurna, a qual inclui o “espaçamento do 

sujeito”, o distanciar-se de si, conforme palavras de Michel Collot: 
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O espaçamento do sujeito, reveste-se, então, de um valor 
positivo. Se ele o faz escapar do estatuto de uma substância 
sempre idêntica a si mesma, revela dele uma dimensão 
absolutamente outra: a do jato ou do projeto, que o faz ek-sistire  
fora de si.  
O espaçamento designaria, então, sua projeção no espaço 
como a própria condição de existência. Ao contrário de toda 
uma tradição filosófica, que vê nesse “ser-lançado” o risco de 
uma decadência, vejo nele também a chance que oferece ao 
sujeito de se cumprir paradoxalmente, a partir do momento em 
que se recusa a permanecer em si mesmo.   

(2011, p.31) 

  

 O espaço como lugar de pensamento é uma das condições por meio das quais 

o sujeito deixa sua identidade, arriscando-se ao externo, ao mundo e ao outro. O 

sujeito deixa de permanecer em si, pois, via pensamento, ele é um campo de 

experiências, um desejo de ser outro.  

 Retomando o “Pretexto” e o poema anterior, concluímos que a abertura ao 

mundo externo prenuncia a interioridade, de sorte que o ordinário seja a via por meio 

da qual a angústia do mundo externo absorva o movimento de contínua introspecção.  

 

 

2.2 Desejo: mobilização espaço-temporal via escritura 

 

 

 

Compreender as relações espaço-temporais, objeto de análise deste trabalho, 

perpassa por caminhos múltiplos. O presente subtítulo, “Desejar ser”, composto por 

uma locução verbal no infinitivo impessoal, amplia o desejo de ser, acentuando-lhe o 

caráter generalizante, inerente ao humano, transubjetivo. Como condição humana, 

desejar é sempre almejar outro tempo/espaço, mas é também intensificar as 

ansiedades do próprio ser, o qual distancia-se de si, embora de si se aproxime, em 

razão daquilo que não é e projeta ser. Uma breve consulta vernacular sobre o termo 

desejar mostrar-nos-á, em linhas gerais, o termo a partir de duas acepções: a ânsia 

e a nostalgia, por um lado, e a privação do saber sobre o destino, por outro. De uma 

forma ou de outra, desejar é sentir ausência, é notar que em si, algo é resguardado 

na memória presente, entrelaçando-se ao passado, ao que se busca reproduzir de 
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modo alucinatório, via imagem, via imaginação, uma espécie de atração cujas causas 

desconhecemos, conquanto tenha origem em nosso corpo: 

 

O problema desse gênero de pensamento é que o homem, 
depois de provocar a imaginação, não sabe como livrar-se dela, 
e quanto mais pensa e deseja a partir dele mais alucina esta é 
uma das origens da superstição do que afirma que o 
pensamento nada pode; todas as coisas fogem, mostram-se 
escondem-se, e, apesar de tudo, esquece-se que a força da 
imaginação está por inteiro em nosso corpo. (NOVAES, 1990, 
p. 15) 
 

 Adauto Novaes, ao estabelecer a relação entre desejo e imaginação, interpõe 

um terceiro elemento: o pensamento. Para o estudioso, o desejo não se ajusta ao 

pensamento, mas ao corpo. Uma vez associado ao pensamento, a atitude de desejar 

estaria sujeita às motivações que lhe impulsionaram, quando, em verdade, é sabido 

que a origem do desejo é incapturável. Nasce no corpo, invade o mundo e a este se 

funde.  Graças ao desejo e à imaginação, constrói-se uma nova forma de saber, de 

acordo com a qual reconhecemos que “quase todos os nossos conhecimentos são 

misteriosos, e a história do pensamento é este esforço de descobrir coisas através 

das nuvens da imaginação” (NOVAES, 1990, p. 16).  

  O vínculo com a imaginação, sem   que se busquem filiações lógicas, 

hereditárias ou originárias, configura o devir 

 

Devir é rizoma, não é uma árvore classificatória nem 
genealógica. Devir não é certamente imitar, nem identificar-se; 
nem regredir-progredir; nem corresponder, instaurar relações 
correspondentes; nem produzir uma filiação, produzir por 
filiação. Devir é um verbo tendo toda sua consistência; ele não 
se reduz, ele não nos conduz a “parecer”, nem a “ser”, nem 
equivaler, nem “produzir”. (DELEUZE- GUATTARI, 2012, p.  20) 

 

  Na acepção dos estudiosos, o devir é um rizoma, isto é, um tipo de ramificação 

que se dá de forma horizontal, desverticalizada, quase sempre subterrânea, 

responsável por grande parte da reprodução vegetativa assexuada. Rompida a 

verticalização genealógica, a lei natural da fusão entre seres da mesma espécie, os 

rizomas, base do devir, anulam a reprodução natural, sexuada, expandem-se devido 

a formas de contágio cujos rumos não são o parentesco ou a aparência, mas a 

involução, a que os autores designam como “um bloco seguindo sua própria linha, 

entre os termos postos em jogo, e sob as relações assinaláveis” (DELEUZE; 
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GUATTARI, 2012, p. 20). O desejo de interpor  corpos  pertencentes a reinos 

inteiramente diferentes, de termos absolutamente distintos do ponto de vista da lógica 

reprodutora discursiva é um dos pontos a ressaltar na poética de Manoel de Barros, 

especialmente quando se avalia a profusão de espaço-temporal, assentada em 

constante desestruturação, em ininterrupta mobilidade que anula significados e que, 

em decorrência da fugacidade, se nega a dizer aquilo que vê, pois mais importante 

que dar significado ao mundo, é desfazê-los, transgredi-los. 

A explanação anterior prepara o terreno para a apresentação de um dos textos 

em que os apontamentos são pressupostos à leitura das relações espaciais e 

temporais, aqui propostas sob forma de interpenetração entre corpos verbais   

materiais distintos, de que resulta a anomalia poética. Elege-se, inicialmente, para 

análise, o poema que segue:  

 

      Nasci para administrar o à-toa 

                                         o em vão. 

                                         o inútil. 

    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. 

Não tenho habilidades para 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, 1996, p. 51)   

 

O poema situa o eu lírico como um administrador de ócios.  A forma 

paralelística criada entre o final do primeiro verso “(...) o à-toa/ o em vão/ o inútil” e os 

dois subsequentes rechaça aquilo que é funcional, aquilo que está atrelado a uma 

função, que possui serventia, manifestando apreço ao improfícuo, ao improdutivo. O 
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tempo da produção, do dizível é suspenso para que o fugaz, o anterior ao pensamento 

inaugure formas que, simultaneamente, são o devir da expressão e um devir de nosso 

ser. Aqui, a expressão cria o ser (Bachelard, 1993, p. 08). Na condição de imagem 

intraduzível, indizível, o ser vivencia a constante originação. Tal qual a fugacidade 

das imagens, o ser dissipa-se, desfaz-se, habita o tempo espaço da locomoção, plena 

intencionalidade do ser e do re-nascer. 

   O início do primeiro verso- “Nasci para administrar …” - pode ser aplicado ao 

início dos subsequentes. O branco, aquilo que não está grafado, poderá ser matéria 

de leitura, caso em que a força da elipse cria uma espécie de continuidade do início 

do primeiro verso em relação aos   demais. O limiar entre ler os versos seguintes à 

luz do primeiro e dele se desfazer é um conflito acentuado no interior do poema. 

Tomados como rizoma, os versos não são o simples processo de elipse do trecho 

“Nasci para administrar …”, pelo contrário, acentuam a dessemelhança do ponto de 

origem, tornam-se infrutíferos em relação ao excerto. Adquiririam força em solidão, 

romperiam o familiarismo, a predestinação, visto que se dispersam da matilha 

construída. Seriam os anômalos.  

Não encerremos a leitura. Mantenhamos a suspensão quanto à filiação ou 

desfiliação, mas não percamos de vista o “desejar”. Cogitamos, linhas acima, que ele 

nasce no corpo, quando, por vezes, o associamos ao pensamento. O espaço 

corporal, nos dizeres de Merleau-Ponty (2018, p. 1480) é dotado de certa relação com 

o espaço objetivo, mas mantém, com ele certo vínculo dialético, posto que transforma 

aquele em espaço universal. O corpo, na condição de espaço universal, não é um 

acúmulo de estímulos, mas é visão única. O homem, ser-no-mundo, é um ente 

corpóreo, cujas marcas estão atreladas ao desfasamento, isto é, à consagração de 

um sujeito em proximidade que pressupõe alojar-se aqui e ali, sem que uma condição 

anule outra. Os versos abaixo ampliam a discussão sobre o tema: 

 

Retiro semelhanças de pessoas com árvores. 

                                     de pessoas com rãs 

                                     de pessoas com pedras 

                                     etc etc. 

Retiro semelhanças de árvores comigo. 
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A forma verbal “retiro” é ambivalente, pois indica remoção, afastamento e, 

opostamente, absorção, apossamento. Associada ao termo “semelhanças”, de que 

resultaria “retiro semelhanças”, a proposição torna-se ainda mais bifurcada. 

Semelhanças indiciam proximidade, conquanto sejam retiradas. Trata-se de um duplo 

exercício: aprender a pertencer e a abranger as coisas do fundo do silêncio. Retirar 

para se assemelhar.  Retirar para propor aquilo que não possui composição, que não 

é observável, mas construído liricamente. Entre “pessoas” e “árvores” surgem lacunas 

e semelhanças. O imaginário esvazia o cânone do claro cartesiano para instaurar o 

ser-no-mundo - apagando e acendendo a percepção, afastando e aproximando-se 

das coisas.  

Pessoas são referência à proximidade via metáfora, conquanto, nesse 

processo de exteriorização, de mobilidade restem lacunas. O ser almeja o outro com 

base em determinados índices, enquanto outros não são alvo da construção 

imagética, restando certos vazios. Abranger e dispersar são movimentos próprios da 

retirada e da somatória a que temos nos referido. Assim sendo, o processo imagético 

não se restringe à absorção de elementos, mas contempla aquilo que não cabe na 

imagem, aquilo que nela refuta-se. A escolha da forma verbal “retiro” incorpora os 

dois sentidos, não por acaso.  

São os corpos, em si, no mundo que retiram somatórias “com rãs”, “com 

pedras”. Simplista seria a leitura sob a perspectiva de pertencimento, da 

previsibilidade analógica, desconsiderando-se as lacunas advindas das dissonâncias. 

A imagem não possui ponto de partida ou de chegada. O próprio termo metáfora, 

indica movimento espaço-temporal perambulante. O desejo não é um sistema nítido, 

pois a aparição do desejado é a busca incessante de uma perda ressignificada. A 

relação com o desejo é uma relação com o tempo/espaço. A possibilidade de 

satisfação imediata não pertence ao universo do desejo, pois é vinculada ao presente, 

ao instante que garante permanência à vida. Postergar, constantemente, a 

materialização, a satisfação, enfatiza, no desejo, ausência e aproximação.  

A certa altura, o sujeito lírico nomeia a associação lacunar por meio dos termos 

“etc etc”, assinalando a continuidade desse processo, cuja função é elencar, 

vagamente, o indeterminado. A amplitude daquilo que cabe no jogo preenchimento/ 

esvaziamento fica por conta daquilo que não se enuncia. Coisas e mais coisas cabem 

ao verso. Desejo incessante de ser forma amplamente aberta.  
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No verso “Retiro semelhanças de árvores comigo.”, o eu lírico aproxima-se de 

árvores para retirar semelhanças delas consigo. Ao mesmo tempo em que estabelece 

proximidade, realiza uma torção, um desvio em relação a elas, posto que não se limita 

a associar, mas a diferenciar-se, simultaneamente. Trata-se de um ponto em que 

analogia e dissociação emaranham-se. O sujeito lírico sai de si e a si retorna, de tal 

forma que a analogia conviva com a dissociação. O tempo da associação é também 

o da incompatibilidade. Nisso, enxergamos uma ruptura com a analogia, com a 

tradicional metáfora, pois, no poema, não há apenas apontamentos do encontro- 

aspecto central da analogia, - mas regressos a uma ordem que, temporalmente, não 

se limita a comungar, mas também a distanciar. Simultaneamente, constroem-se e 

desconstroem-se semelhanças. Dois outros versos podem esclarecer nossas 

asserções:    

                           

 Pertenço de fazer imagens. 

                                              Opero por semelhanças. 

 

O desvio sintático, construído pela regência verbal- “pertenço de” -, é 

significativo no que se refere à analogia e à contiguidade. Como se sabe, o verbo 

pertencer rege a preposição a, indicando familiarização, inerência. Associado à 

preposição de, remete a matéria, posse ou origem. As leituras mais se ampliam, pois 

pode-se entrever um sujeito cuja matéria é a realização de imagens (o poeta); um 

sujeito que, concomitantemente, pertence a um grupo (daqueles que fazem imagem), 

mas assinala a própria origem (proveniente de), aproximando-se de um conjunto -

aquele que faz imagem. A analogia não possui, por assim dizer, lógica verbal, mas é 

contígua. Instaura-se no limiar entre ser e matéria imagética; ser originário, unívoco 

e grupal, ser pertencente de, intensificando-se o domínio das imagens criadas sobre 

o próprio criador. A multiplicidade de lugares habitados é profusa, obscura, anômala. 

Diante dos versos, o que se obtém é a falta de linhas condutoras uníssonas ou um 

sujeito que se inventa profusamente, como o próprio Manoel de Barros (2010, p.85) 

enfatiza: “Acho que um poeta usa a palavra para se inventar. E inventa para encher 

sua ausência no mundo. E inventa quase tudo, sendo que só falta o começo e o 

resto.” O poeta é a própria invenção de si, não para marcar presença, mas ausência. 

Permanece nele certa falta, certo desejo, insatisfação, por isso inventa aquilo que, 
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nem ao menos, começou, mas que nele sobrevive com plena força. A esta altura vale 

retomar a nota introdutória à seção “Desejar Ser”. 

 

O maior apetite do homem é desejar ser.  

              Se os olhos vêem com amor o que não é, tem ser. 

                                                    (VIEIRA, apud BARROS, 1996, p. 36) 

 

 Para o padre, o desejo é o apetite, e está associado à própria condição de vida. 

É ânsia por ingerir algo, interiorizar aquilo que o corpo deseja. A corporeidade adquire 

vivacidade quando se associa desejo a olhar “com amor”, olhar passionalmente, o 

que redunda na criação do ser. Ser é ver aquilo que não existe materialmente, mas 

subsiste via   encantamento passional. Ser é originar-se por meio daquilo que se vê 

para além da existência exterior. Nesse sentido, o ser entrelaça-se ao invisível. Busca 

na obscuridade das imagens a própria condição da existência. A imagem, o visível, 

invisível são mais uma vez tematizados.  

  A imagem do homem, associada à pedra e à rã e delas dissociada, gera uma 

ordem de instabilidade imagética. Ao afirmar “Opero por semelhanças”, aquilo que 

está em pauta é uma ordem de similitude que liquida o reino das aparências externas, 

da proximidade visual; a percepção, assim, cria associações que mais conduzem à 

distância do ponto de partida que à proximidade dele. Semelhanças são sempre 

lances de percepção que articulam o tempo/espaço próximo e o distante.  São a força 

de ampliação do olhar, pois “não se vê apenas o que se apresenta à vista, em algum 

momento e de certo ponto de vista, mas um “mundo visual” que continua mais além, 

até o horizonte” (GIBSON apud COLLOT, 2013, p. 21).  

A imagem inicial perde-se no emaranhado de outras tantas, envereda-se de tal 

forma que a aparente visibilidade e nitidez é ofuscada por um obscurantismo de 

paisagens que se inserem na percepção: “Não tenho habilidades para clarezas.” 

(BARROS, 1996, p. 51). Ao edificar o verso, o poeta faz, em síntese, referência ao 

embaralhamento próprio a si, ao ser e ao mundo que constrói/desconstrói via 

escritura, à ruptura das dicotomias próprias ao pensamento ocidental e ultrapassa  

 

[...] um certo número de oposições que o estruturam, como as 
do sentido e do sensível, do visível e do invisível, do sujeito e 
do objeto, do pensamento e da matéria, do espírito e do corpo, 
da natureza e da cultura. Entre esses termos que nossa 
tradição filosófica opõe ou subordina um ao outro, a paisagem 
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instaura uma interação que nos convida a pensar de outro 
modo. (COLLOT, 2013, p. 18)   
 

 Vale destacar, no pensamento do teórico francês, a necessidade de romper 

com a subordinação e com a oposição entre os termos que ele aponta. Na poética de 

Manoel de Barros, existe uma pulsão articuladora de elementos que não se 

subordinam, aliás, o poema selecionado é composto por versos que se encerram. 

Entre pedras, humanos, rãs e árvores, há uma linha associativa, um saber 

compartilhado o qual não é visível nem socialmente assinalado. A sabedoria vegetal, 

poderia ser conceituada, mas é a partir dela mesma que se nos apresenta: 

(“Sabedoria vegetal é receber com naturalidade uma rã no talo.”) Os parênteses 

indicam definição pessoal, marcada pelo cochicho ao ouvido do leitor. A indicação do 

sujeito quanto ao que define como “sabedoria vegetal” não é conceitual.  

No poema abaixo, o eu lírico, paradoxalmente, afirma que o rasteiro, o 

desnecessário são a via de elevação ao celestial. São as violetas que lançam o sujeito 

lírico ao plano da superioridade divina, associada à inoperosidade, à inação, da qual 

depende o fluxo natural das violetas, conforme se verifica nos versos abaixo: 

 
Só as coisas rasteiras me celestam. 
Eu tenho cacoete pra vadio. 
As violetas me imensam.   

                                           (Barros, 1996, p. 41)  

 

O “cacoete pra vadio” evidencia a tendência a agir sem grandes propósitos, o 

que, em linhas gerais não corresponde à proposta do autor. O vadio, lugar de que o 

sujeito lírico fala, é o descomprometido com a ordem humana, apesar de associado 

à ordem vegetal. A modéstia das violetas equivale à sutileza do eu lírico, vulgarizado 

para se elevar. Adotar “as violetas” como forma de elevação de si é um meio de atingir 

o elevado via universos brejeiros. De tal forma, a grandiosidade poética equivale à 

fragilidade por meio da qual ela se constitui, de modo que a compreensão de que 

cada coisa/ser não subiste em si, mas se constitui na relação infinita com outras que 

com ela se relaciona. 

Elabora-se, por meio de uma linguagem própria, ampla consciência de que os 

conceitos são construídos a partir do trajeto do sujeito poético que se recusa a 

permanecer em si próprio. Pensa-se por si na oposição de si. Sabedoria e 

pensamento envolvem lugar e imagem, já que o pensamento não cessa de criar 
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imagens. É sempre uma travessia, uma aposta no deslocamento. Mais que isso: “O 

pensamento não pensa senão metaforicamente, por e como transporte, 

deslocamento de lugar em lugar [...]” (CHRÉTIEN, apud COLLOT, 2013, p. 35).  

No caso do poema de que temos tratado, a metáfora encerra a linguagem, é 

intransponível, intraduzível, pois, ao compreender que cada coisa não subsiste 

apenas em si, esconde a essência que as une. Mantém em suspensão os elos que 

mobilizaram o pensamento/lugar, manifestando, no plano da linguagem, aquilo que é 

um transporte, sem que dele sejam possíveis apreensões em termos conotativos. A 

imagem da “sabedoria vegetal” é a recepção de uma paisagem natural. É, na visão 

da cena da “rã no talo”, que surge aquilo que Merleau-Ponty designa “sentimento de 

natureza”: “É preciso sentir que a Natureza em nós tenha alguma relação com a 

Natureza fora de nós; é preciso ainda que a Natureza fora de nós nos seja 

desvendada pela Natureza que somos” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 159).  

Nos interstícios do sujeito lírico, sobrevive o sentimento de pertença ao reino 

vegetal. A natureza humana é também vegetal, dando-se conta disso, o eu lírico   

almeja a totalização de também obter sabedoria mineral, a ponto de associar pessoas 

a pedras.  Contudo, a consciência da impossibilidade de totalizar o mundo é latente. 

É sempre fora de alcance que o poeta nos proporciona a realidade, como 

impossibilidade de participação o mundo se apresenta, posto que se distanciar é 

apreciar a mobilidade, é mobilizar o pensamento a que se visa adentrar.  A distância 

necessária da realidade é também a necessidade de inserção no universo material. 

Vazia é a plena imersão, pois apenas decodifica. O distanciamento recodifica, desvê. 

O descabimento requer ausência, posto que não reproduz, mas reconduz a realidade, 

escrituralmente, quase sempre fora de alcance conceitual, conforme buscamos 

discutir ao longo do capítulo. 

Os vínculos entre poesia e filosofia são aprofundados, pois fazer poesia e 

filosofar imbricam-se, razão pela qual não se encontra o homem completo, a 

totalidade humana num ou noutro discurso.  A condensação poética é alvo de 

errôneos, desde que a racionalidade assumiu o papel de promulgar a essência 

humana. Em Barros, a poesia profere o inconveniente, aquilo que se encontra em 

terrível oposição às verdades de uma noção absoluta do mundo, por isso  

Em Barros, a poesia profere o inconveniente, aquilo que se encontra em 

terrível oposição às verdades de uma noção absoluta do mundo. Antes de opor as 

abordagens, é necessário compreender que, mesmo os filósofos mais voltados à 
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investigação do cerne humano, sob a perspectiva racional, apresentaram, vez ou 

outra, certa fascinação, mostraram-se rebeldes em relação à racionalidade, razão 

pela qual muitos se aproximaram do fazer artístico e poético, pois o verbo antecede 

ao mundo, o que significa dizer que palavras são antecessoras às coisas. Fazer o 

mundo é, antes, construí-lo via linguagem poética - pausa para a contemplação e 

tomada de ação verbal. Nesse sentido, enfatizamos a escritura (ação verbal) como 

liberação da potência que absorve a possibilidade de agir e de não agir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ALTERIDADES EM JOGO- TEMPO DE SAIR DE SI 
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     Entendido como elemento pertencente à natureza bruta e como alguém 

próximo aos animais que o rodeiam, o ser humano é, também, inscrito na obra como 

um outro eu, construtor cultural de um universo marcado pelo sensível que tudo 

carrega em sua varredura do universo cognoscível. Assim sendo, objeto poético 

selecionado como referência central para este capítulo é o poema “As lições de R.Q”, 

de Manoel de Barros (1996); e as referências teóricas básicas, o conceito de 

alteridade, de Emanuel Lévinas (2004) e a ideia do inapreensível de Maurice Blanchot 

(2005).   

     A relação entre o eu e o outro é uma questão que se impõe em praticamente toda 

a obra do poeta e, de forma bem peculiar, no subtítulo da quarta parte do Livro sobre 

nada (1996).  Os estudos de ordem teórica aproximam o outro de uma espécie de 

abstração, de uma generalização, dele retirando quaisquer traços de realidade 

própria. Eles tendem, ainda, a realizar uma violação do outro, ao aprendê-lo em sua 

parcialidade, já que, ao invés de invocá-lo em presença, passam a nomeá-lo por meio 

de referências intrínsecas a quem o constrói, de tal modo que, sua imagem se torna- 

posse de quem o apreende, conforme propõe Lévinas (2004). Esta abstração do 

outro, anula-o como significação própria, abarcando-o numa horizontalidade que 

apenas o generaliza, ao invés de lhe dar feição, rosto, singularidade. 

     A escritura se “instala descobrindo sob as aparentes pessoas a potência de um 

impessoal, que de modo algum é uma generalidade, mas uma singularidade no mais 

alto grau [...]”, declara Deleuze (1997, p.13).  As palavras do filósofo francês apontam 

na escritura uma discernibilidade de sujeitos, os quais se encontram, de acordo com 

ele, na imprevisibilidade, numa espécie de vizinhança da qual brota, no sujeito lírico, 

uma terceira pessoa, resultante do contato consigo e com os eus que o circundam.  

     Considerando-se o subtítulo “Os Outros: o melhor de mim sou Eles”, estamos 

diante de um ser que se instaura de modo despersonalizado (o autor) e que se 

reconstrói frente à escritura. Estamos mesmo em face a um deslocamento, uma 

despersonalização que degrada o ser, conduzindo-o à individualidade pelas vias da 

escritura, fenômeno examinado ao longo deste capítulo que intenta refletir acerca do 

poema “As lições de R. Q.” (2001, p. 75). 

     Sob pretexto de escrever um Livro sobre nada (1996), Manoel de Barros escava 

sulcos no interior da língua, criando choques nos modelos convencionais de 

percepção. A sintaxe conflitante gera efeitos de subordinações semânticas e frásicas 

inapreensíveis, das quais surgem associações das mais inesperadas, muitas vezes 
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marcadas pela impossibilidade de discernimento do ponto de vista lógico. O leitor 

responde a essa quebra da lógica com o silêncio de quem fora atravessado pelo 

indizível, pelo fabuloso edificado sob a condição de reinvenção da língua como 

experiência. 

     Conforme apontado, na parte introdutória à obra – denominada Pretexto (p. 04) -, 

o poeta afirma “O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras. Fazer coisas 

desúteis. O nada mesmo. Tudo que use o abandono por dentro e por fora” (2001, p. 

04). Nesse texto, é latente a ludicidade inerente à escritura. O homem lúdico, 

lembremos, é aquele a quem o jogo, extrapola a realidade social, configurando-a 

como forma de imaginação, trata-se de um sujeito que, para compreender a realidade, 

necessita abandoná-la e reconstruí-la paralelamente na e pela linguagem. “O nada 

mesmo”, ao invés de acentuar qualquer insignificância, cria um espaço de 

prolongamento do vazio, no qual se projetam as essências invisíveis, estendendo-as 

a outros seres.  Considerando-se que metáfora “é a transferência de significação por 

meio de elipses do elemento comparativo”, conforme Carlos Ceia (E-dicionário de 

termos literários, 2010), a figura de linguagem é também deslocamento para fora de 

si. Graças ao procedimento metafórico, é possível vincular seres das mais diversas 

ordens e categorias. Diluem-se os contornos racionais, generalistas que demarcariam 

os seres. Anula-se uma realidade plenamente constituída pela repetição em nome de 

uma constituição outra dos fatos, da vida, das relações. 

     As ideias que compõem o Pretexto do Livro sobre nada (1996) também 

questionam o caráter utilitarista da linguagem. O desejo do poeta de “criar coisas 

desúteis” em sua escritura evidencia seu desgosto em relação às demarcações da 

linguagem. As “coisas desúteis” não são, necessariamente, inúteis. São, antes, 

aquelas cujo caráter ínfimo somente se constitui em razão da elevação da pequenez 

materializada na linguagem.   Restos, mosquitos e patas de insetos constituem o 

imperceptível cotidianamente, mas sob o prisma da distância - sob a égide de quem 

do real se distancia para nele adentrar - estabelecem uma deformação do princípio 

generalizante, assumindo-se a fragilidade da palavra cotidiana frente às múltiplas 

possibilidades do ser designado. Assim sendo, da escritura jorram instabilidades que 

transformam e transtornam o sujeito-lírico a ponto de ele se abster da linguagem 

referencial.     

     A qual abandono interno e externo estaria o poeta se referindo ao enunciar “Tudo 

que use abandono por dentro e por fora” (2001, p. 04)?  A nosso ver, a referência 
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manoelina se insere naquilo a que Blanchot (1987) intitularia ausência pura: 

abandonam-se as emoções (abandono interno); abandonam-se as vivências 

(abandono externo) para que se dilua constantemente a subjetividade e a escritura 

se situe em busca do que Agamben define como gesto: “aquilo que continua 

inexpresso em cada ato de expressão” (2007, p. 59). 

Doravante, voltemos nossa atenção à nota introdutória ao poema “As lições de 

R. Q.”, texto inicial da quarta parte do Livro sobre nada (1996), intitulada, como já 

explicitamos, Os outros: o melhor de mim sou Eles:  

 

Nota: Um tempo antes de conhecer Picasso, eu tinha visto na 
aldeia boliviana de Chiquitos, perto de Corumbá, uma pintura 
meio primitiva de Rômulo Quiroga. Era um artista iluminado e 
um ser obscuro. Ele mesmo inventava as suas tintas. Trazia 
dos cerrados: seiva de casca de angico (era o seu vermelho); 
caldas de lagartas (era o seu verde); polpa de jatobá maduro 
(era o seu amarelo). Usava pocas de piranha derretidas para 
dar liga aos seus pigmentos. Pintava sobre sacos de aniagem. 
Mostrou-me um ancião de cara verde que havia pintado. Eu 
disse: mas verde não é a cor da esperança? Como pode estar 
em rosto de ancião? A minha cor é psíquica – ele disse. E as 
formas incorporantes. Lembrei que Picasso depois de ver as 
formas bisônticas na África, rompeu com as formas naturais, 
com os efeitos de luz natural, com os conceitos de espaço e 
de perspectiva, etc etc. E depois quebrou planos, ao lado de 
Braque, propôs a simultaneidade das visões, a cor psíquica e 
as formas incorporantes. Agora penso em Rômulo Quiroga. 
Ele foi apenas e só uma paz na terra. Mas eu vi latejar 
rudemente nos seus traços milagres de Klee. Salvo não seja.   
(BARROS, 1996, p. 74)  

 

       

     O sujeito-lírico adentra o iluminado obscuro, conduzindo, na nota, aquilo que 

extrapola a expressão representada sob forma de um rosto ancião. A própria técnica, 

assim como os meios de produção, no entanto - dizem muito sobre Quiroga -, são o 

conteúdo inexpresso porque dito no fazer das coisas, nas escolhas por ele feitas. 

Conteúdo que fala por meio da forma e materiais pouco convencionais adotados na 

composição da obra para edificar o outro - Quiroga, no caso. O claro rosto ancião diz 

algo sobre a relação vida (esperança) - morte (velhice), mas o rosto cuja expressão 

é inexata o que acentua a alteridade do pintor. São as gosmas extraídas das lagartas, 

as cascas e os frutos maduros de onde se extraem as cores, responsáveis por emergir 

no eu-lírico um mundo fora das perspectivas por ele adotada.  Nesse sentido, é válido 
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retomar o pensamento de Peter Pál Pelbart estabelece sobre a neutralidade da 

relação do eu com o outro:  

 

[...] Relação com o estranho, o estrangeiro, a alteridade, com aquilo 
que irremediavelmente estará fora, do meu espaço, do meu tempo, 
da minha consciência, do meu eu, da minha palavra, do meu controle. 
Estará fora do meu mundo, de forma desconhecida, impessoal, na 
mais próxima distância, na mais ausente das presenças, como aquilo 
que excede o meu pensar, convulsiona meu sentir, desarma meu agir.                                                                  
(1989, p. 98) 
 

     A alteridade é compreendida, no excerto, “como aquilo que excede o meu pensar, 

convulsiona meu sentir, desarma meu agir”. Parece-nos que o outro perturba a 

existência do eu-lírico porque desestabiliza o modo como este age em razão de um 

excesso de pensamento inatingível ao sujeito-poético. Excesso pelo qual ele 

perpassa como realidade incessantemente estranha, tomada como lição, como 

aprendizado de desaprender ensinada por Rômulo Quiroga, “[...] um artista iluminado 

e um ser obscuro.” Quiroga existe como artista, como pintor de paredes, mas em 

termos pragmáticos é um ser que extrapola os próprios sentimentos e vivências 

manoelinas. Na nota, o artista da província de Chiquitos dá luz à obscuridade 

experienciada por Barros. É uma presença em ausência, a qual o autor situa entre 

dois outros grandes artistas: Pablo Picasso e Paul Klee, num jogo em que o efeito 

estético advém da interpenetração do universo ficcional naquilo que chamamos de 

mundo das artes plásticas. 

     Não é surpresa a ninguém o diálogo entre a arte primitiva e a intitulada arte 

moderna do início do século XX, especialmente no que se refere ao Cubismo, 

tendência encabeçada por Pablo Picasso (1881-1973) e Georges Braque (1882-

1963), cuja ruptura de paradigma com a arte convencional é pautada na colagem, na 

utilização de materiais pouco convencionais que se encontravam à volta dos artistas. 

Esta atitude perante a arte propunha, graças à técnica da colagem, a sobreposição, 

a justaposição e a fragmentação de imagens.  Rômulo Quiroga adotara semelhante 

prática. A poética de Manoel de Barros, a exemplo de seu artista ficcional, sobrepõe 

tempos. Notemos, o anacronismo que o poeta comete ao afirmar que se lembrara de 

Picasso antes mesmo de o conhecer. Este procedimento, ao invés de sugerir 

qualquer incoerência ao texto introdutório, é a manifestação de uma paradoxal 

lembrança - aquela que ainda não se viveu. Corporificando-se, na escritura, a 

independência do autor em relação ao mundo das experiências revela neste caso, no 
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próprio sujeito-lírico, certa propensão a sentir forte presença do que se ausenta nele, 

como se o presente fosse o pressentimento de uma profunda ausência             

     O artista plástico suíço, Paul Klee (1879-1940), conquanto não possa ser 

classificado sob a perspectiva de nenhuma das vanguardas, possui estreito vínculo 

com várias delas, especialmente no tocante à ruptura com a tradição. Ao invocar Klee 

à nota, Manoel de Barros conclama um artista que se abstém do objeto que dele 

prescinde. O abstracionismo de Paul Klee captura o avesso do visível, suas formas 

expõem o mistério das coisas, ou mesmo a transitoriedade das coisas e das formas. 

Esta busca pelo avesso do visível, pela arte como ponto de passagem, coincide, a 

nosso ver, com aquilo que o poeta do Pantanal constrói em sua escritura. O 

inapreensível da realidade, de acordo com a nota, configura um milagre, uma espécie 

de experiência fora do comum, distante da lógica natural, assim como se impõe a 

escritura manoelina.  

     Nas palavras de Quiroga, a “cor é psíquica” e “as formas incorporantes”, o que 

significa dizer que a cor e as formas não são apenas elementos presentes, mas 

elementos que re-presentam. A representação é um índice de intencionalidade que 

convoca elementos diversos à imagem, sem que haja entre eles um conjunto de 

contiguidades. Desta forma, verde não pertence ao eixo dos elementos que 

simbolizam a esperança, assim como vermelho, por exemplo, assumiria significações 

outras, que não as passionais. Essa aparente distorção nas relações contíguas causa 

estranheza ao sujeito-lírico que, ingenuamente, associa verde a esperança e indaga 

Quiroga quanto à aplicação de traços esverdeados ao rosto de um ancião.  

    Barros, em verdade, está nos mostrando o quanto a tarde não anuncia a noite, o 

quanto o início não anuncia o fim, já que “nosso campo perceptivo é feito de coisas e 

de vazios entre coisas” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 38). Assim, é possível conhecer 

algo nunca visto; é possível enxergar as formas de um objeto incorporando outro, 

justamente como nas obras cubistas de Braque e de Picasso ou na inominável arte 

de Paul Klee. Vislumbramos aqui um ponto de tensão entre o visto e o visível. O visto 

recobre a percepção de um mesmo olhar depositado sobre o outro. O visível, por sua 

vez, é a abertura a que o outro se mostre neste campo vazio a ser ocupado com sua 

subjetividade. O próprio Barros discorre sobre o tema em entrevista à revista Caros 

Amigos (2008) 
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Aprendi que o artista não vê apenas. Ele tem visões. A visão 
vem acompanhada de loucuras, de coisinhas à toa, de 
fantasias, de peraltagens. Eu vejo pouco. Uso mais ter visões. 
Nas visões vêm as imagens, todas as transfigurações. O poeta 
humaniza as coisas, o tempo, o vento. As coisas, como estão 
no mundo, de tanto vê-las nos dão tédio. Temos que arrumar 
novos comportamentos para as coisas. E a visão nos socorre 
desse mesmal. (BARROS, 2000, p. 23)  
 

     É importante notar como todos os invocados na narrativa/ nota assumem 

significados em razão daquilo que não são: Manoel de Barros despersonaliza-se; 

assume-se Quiroga. Quiroga remete às obras bisônticas que, por sua vez, remontam 

a Picasso e a Braque. Todos os seres caminham num movimento de reconhecimento 

do outro, graças a um enlace de aberturas a conciliações improváveis até que se 

misturem, silenciem, coloquem-se em suspensão para que brote a escritura - a 

imagem -, sem que dela conheçamos o início ou fim, conforme esclarece Blanchot: 

 
Quando numa obra lhe admiramos o tom, sensíveis ao tom 
como ao que ela tem de mais autêntico, o que queremos 
designar por isso? Não o estilo, nem o interesse e a qualidade 
da linguagem mas, precisamente, esse silêncio, essa força viril 
pela qual aquele que escreve, tendo-se privado de si, tendo 
renunciado a si, possui nesse apagamento mantido, 
entretanto, a autoridade de um poder, a decisão de emudecer, 
para que nesse silêncio adquira forma, coerência e 
entendimento aquilo que fala sem começo nem fim. 

(BLANCHOT, 1987, p. 18)          

 

      Estes movimentos do ser lírico, circundados por sua singularidade, conquanto 

assumam a exterioridade dão rosto à poética manoelina. Rosto audível, proveniente 

do contato direto do escritor com Quiroga, da participação daquele no mundo deste, 

ao que examinaremos, na sequência, adotando-se como referência o poema a seguir 

 

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. 
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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 sete peitos para fazer vaginação 
comigo. 

(BARROS, 1996, p. 75) 
 
 

3.1 Da pintura primitiva de Quiroga à palavra iluminada de Barros 

 

 
 
 
 

     Compreendido na esteira da metalinguagem, o poema pontua, nos versos “A 

expressão reta não sonha” e “Não use o traço acostumado”, o que pode significar a 

absorção das experiências de Quiroga pelo eu-lírico. De início, chamam atenção os 

termos “reta” e “traço”, possíveis referências ao uso de formas geométricas e à 

fragmentação Cubista, bem como a palavra “sonho”, alusiva ao teor onírico do 

Surrealismo. Entendido à luz das propostas cubista e surrealista, o primeiro verso 

acentua o caráter fragmentado, descontínuo, caleidoscópico, ilógico da escritura, 

enfatizando a impossibilidade de representação direta inerente à linguagem artística. 

Impossibilidade essa resultante do postergamento próprio da linguagem, que recolhe 

em si apenas ausências sob forma de signos, de pactos linguísticos a partir dos quais 

a significação galga rumos, conforme preconiza Blanchot (2011, p. 331): “a palavra 

me dá o que ela significa, mas primeiro o suprime”.  

O segundo verso, em forma de aconselhamento, enfatiza, a necessidade de 

alheamento da irrupção em outro ser como procedimento poético; como se os hábitos 

do sujeito poético, diante da poesia, não pudessem coincidir com os do sujeito civil. 

Fragmentar-se e alhear-se são maneiras de não acolher o mesmo, de propor a arte 

literária como forma inconstante, errante, fora de costumes, com o intuito de lançar a 

linguagem para além do texto - seja para o escritor, seja para o leitor. 
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     Os três versos que se seguem “[...] A força de um artista vem de suas derrotas/ Só 

a alma atormentada pode trazer para a voz um/ formato de pássaro/ [...]” reiteram o 

que já afirmamos sobre alheamento e fragmentação.  O termo derrota significa, dentre 

outras coisas, aniquilação, ruína, fracasso. Paradoxalmente, é da ruína, dos 

interstícios do fracasso que surge a força e a literariedade do texto. Também é 

paradoxal a insensatez de acordo com a qual o sublime - o Belo da poiesis -, 

representado pelo que seria a voz em formato de pássaro, é proveniente da “alma 

atormentada”, incorporando movimento à voz, numa composição de caráter 

sinestésico. Essa imagem poética é constituída por inferências e alusões que, 

vagamente, representam a dimensão acústica do canto das aves. A tormenta, a 

exemplo da derrota, é o avesso do que corriqueiramente expressa. Ambas assumem 

a instância da negação das convenções disfóricas com que frequentemente são 

abordadas, do que resulta um impacto no próprio código e de suas convenções. Pacto 

sustentado pelo ilogismo, afinal “Arte não tem pensa”, que sugere uma dissociação 

entre o sensível e o cognoscível.   

     O verso seguinte “O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê” é 

emblemático.  Gradativamente, o olhar se apura no verso. Inicialmente, a asserção 

“o olho vê”, soa como algo de simples compreensão, não fosse a complexidade que 

a própria raiz etimológica do termo “olho” resguarda. Occulum (termo latino para 

designar “olho”) possui o mesmo radical que o termo occultus (oculto). Haveria, então, 

no simples ato de olhar, um movimento que desvenda e outro que oculta. Mais uma 

vez, paradoxalmente, ver é “ao mesmo tempo sair de si e trazer o mundo para dentro 

de si”, conforme Chauí (1988, p. 33), no ensaio “Janela da alma, espelho do mundo”.   

     Ver, portanto, não só se entrelaça à despersonalização do poeta, mas também à 

maneira como ele oculta o mundo dentro de si. No mesmo verso, a referência ao olhar 

se condensa em outra asserção: “[…] a lembrança revê […]”. O acréscimo do prefixo 

re indica recordação por intermédio da lembrança, mas não se pode deixar de levar 

em conta o fato de que rever também significa modificar, revisar, de tal modo que a 

lembrança, referência explícita ao passado, é revista no e pelo presente. O preterido, 

o que se deixou como resto é também parte do que o sujeito é. Trata-se de uma 

confluência de tempos que transvê e a transvisão é aqui compreendida como visão 

que se alarga para além do visível. A alusão ao que se vê surge da imaginação, do 

ato de criar imagem.      
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                                         [...] a essência da imagem é estar toda para fora, sem intimidade, e no 
entanto mais inacessível e mais misteriosa do que o pensamento do 
foro interior; sem significação, mas chamando a profundidade de todo 
sentido possível; irrevelada e, no entanto, manifesta, como a 
presença-ausência que constitui o atrativo e o fascínio das Sereias. 
(BLANCHOT, 2005, p. 19). 

 

     A dubiedade - revelação/ocultação - orienta o sujeito-lírico à desformação, à 

desnaturalização do olhar. Guiado pela transvisão, o nítido se desfaz em imagens 

que correspondem a um outro mundo; a um tempo outro. As formas habituais de se 

relacionar com o mundo são esvaziadas de sentido; da natureza, são retiradas as 

naturalidades. Occullum e occultus imbricados na desconstrução dos paradigmas. 

Nos interstícios, nos restos, nos fragmentos resultantes da desformação está a chave 

para a compreensão do todo e do outro. Todo este que omite sua integridade, posto 

que se apresenta em partes, por meio de imagens que permitem acessar uma ordem 

existente sim, apesar de ausente no olhar marcado pela nitidez. O outro, por sua vez, 

se constrói quando o sujeito 

 

lírico se desfaz, ou melhor, se esvazia a ponto de assumir que seu melhor não está 

em si, mas n’Eles (outros). Esvaziar-se para acessar outra ordem, em que 

predominam cavalos verdes; imagens oníricas como as de Chagall são a 

materialização da presença do outro, da exterioridade na interioridade manoelina. 

     Após a longa estrofe anterior, temos outra, composta por um único verso: “Agora 

é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por aí a desformar.” O alarmante do 

silêncio advém da força com que a experiência concreta com Rômulo Quiroga, ao 

menos em termos ficcionais, se espalha no interior do aprendiz (eu-lírico). São tantas 

as presenças a que esta relação invoca por meio de um simples diálogo, que seus 

resultados propulsionam a presença não de outro, mas de outros na já esvaziada 

subjetividade do aprendente. Esvaziada, a individualidade trai e retorna a si, conforme 

(Lévinas, 2004, p. 38). Esta separação de si e conciliação consigo manifesta-se no 

silêncio que toma conta do ser lírico.  O silêncio é, então, a mistura de sensações que 

amplia o outro dentro do sujeito. É a pausa para o acolhimento. Acolhe-se o diferente, 

não limitado a um outro eu, mas como o outro outro, aceito na individualidade dele, já 

que seu rosto não se instaura como reminiscência, mas como “conhecimento do 

novo” (LÉVINAS, 2004, p. 38).  É no desencontro consigo que o ser lírico encontra e 

pratica a linguagem fôntica, reintegra-se às formas bisônticas, ao primitivo, ao mito, 
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por meio de um incessante retorno às matrizes, assegurando seu caráter inacabado, 

a exemplo do que afirma o pantaneiro no excerto abaixo: 

Tenho em mim um sentimento de aldeia e dos primórdios. Eu 
não caminho para o fim, eu caminho para as origens. Não sei 
se isso é um gosto literário ou uma coisa genética. Procurei 
sempre chegar ao criançamento das palavras. (BARROS, 
apud MÜLLER, 2010, p. 08) 

     O retorno aos primórdios, acompanhado pelo “criançamento das palavras”, 

assegura à escritura manoelina um processo de fabulação intrincada ao mito e à 

infância de que resulta a perspectiva de reconstrução do mundo graças à fabulação. 

O eu busca a infinitude. Para ele, as experiências vividas não se esgotam, antes, se 

atualizam no tempo. Não são o cognoscível, nem o reminiscente, mas o que lhe 

permite conhecer a totalidade, sem que para isso faça uso da razão, elemento, em 

essência, aprisionador. O sujeito lírico adere à inocência da percepção infantil e à 

ritualística do retorno mítico para construir seu estar no mundo, sua ética.    

     O último verso do poema “Até já inventei mulher de 7 peitos para fazer vaginação 

comigo” é a manifesta aproximação entre poesia e erotismo. A linguagem poética é 

prenhe de significações. Sua sensualidade está em revelar a essência dos seres por 

intermédio de uma linguagem essencialmente misteriosa.  Os seios são, em essência, 

a fonte que nutre a vida e uma das marcas de corporeidade feminina. O feminino é 

fonte de vida, no caso do poema, ainda que em forma nonsense (mulher de sete 

peitos) é de onde nascem as novas perspectivas poéticas do sujeito-lírico, o qual 

confirma dentro de si o eu que estava fora, ou seja, as lições de Quiroga 

reconstituídas metaforicamente, de modo a iniciar certo distanciamento, certa 

liberdade por parte do eu-lírico que sai “por aí a desformar”, numa atitude que o 

emancipa das lições e o permite “existir existindo”. Trata-se de um distanciamento 

que mantém presença disseminada, anacrônica à qual apenas um longo exercício de 

escavação promoveria acesso. “Fazer vaginação”, isto é, gerar aberturas, materializa 

o desejo de “Outro” no eu-lírico, o desprendimento com a imagem reflexa, mais que 

isso, o desejo incessante do imaginário e da invenção.  

    Diríamos que se trata de uma penetração entranhada do outro, na linguagem e na 

percepção, infinitamente calcada na experiência de outrem - Quiroga. Não o conceito 

Quiroga, mas a conversa com ele, o fazer dele, distante de qualquer conceitualidade, 

de qualquer generalização; plena atitude de fecundidade em relação à linguagem e 
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em relação ao pensamento do pintor, incessantemente incompreensível, 

inapreensível, já que é um ser pensante, inefável.  

Nas sendas das lições, desaparecem Quiroga e o eu-lírico. O aprendizado 

inaudível, sem síntese, manifesto pelo teor de ruptura das imagens criadas por nosso 

apreciador/leitor/sujeito lírico desfaz as pontes que apreenderiam seu mestre, cuja 

lição é a invenção do impossível em infinitas perdas e fissuras que profanam o ser e 

a linguagem. 

Os seres com os quais Manoel de Barros almeja estabelecer relação são 

destituídos de quaisquer verdades absolutas, devido à condição marginal em que se 

encontram. A marginalidade social não os impede de perscrutar o sentido da 

existência, o que, expande-se ao eu lírico da obra por meio de um jogo de 

negociações de alteridades.  Vejamos o poema a seguir: 

 

Um filósofo de beco 
 
Bola-Sete é filósofo de beco. 
Marimbondo faz casa no seu grenho -  ele nem zine. 
Eu queria fazer a biografia do orvalho – me disse. 
E dos becos também. 
É preciso refazer os becos, Senhor! 
O beco é uma instituição que une o escuro do homem  
com a indigência do lugar. 
O beco é um lugar que eleva o homem até o seu melhor 
aniquilamento.  
Um anspeçada, meu amigo, de aspecto moscal, só 
encontrou a salvação nos becos. 
Antoninha-me-leva era Eminência nos becos de  
Corumbá. 
Senhor, quem encherá os bolsos de guimbas, de tam- 
pinhas de cerveja, de vidrinhos de guardar moscas –  
senão os tontos dos becos? 
E quem levará para casa todos os dias de tarde a mesma 
solidão – senão os doidos do beco? 
 
(Algum doido de beco me esconde?) 

(BARROS, 1996, p. 81) 

 

O filósofo de beco pretende biografar a vida convulsa, de territórios, 

socialmente, invisíveis. A biografia do orvalho, certamente, contém, o anoitecer e o 

amanhecer, simbolizados pela liquefação. As minuciosas gotas recaem sobre a 

solidez do mundo, sobrepondo-se a um estado rígido. O registro biográfico orvalhar 
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é, certamente, lento, pois elabora-se com base nos estados naturais da água. O 

orvalho é condensação da água, depositada em superfícies resfriadas. É, nesse 

sentido, um acúmulo de transformações expostas.  

Os becos, segundo alvo de desejo autobiográfico por parte de Bola-Sete, são 

locais de transição improvisada, quando não atingem a qualidade de lugares 

marcados por transições arriscadas, razão pela qual são evitados. Registrar a vida 

em transição e em risco seria construir a autobiografia dos becos. É preciso, no 

entanto, atentar à ideia de que o “beco é um lugar que eleva o homem até o seu 

melhor aniquilamento.” A elevação é aniquilamento positivo. O que aniquilar para 

atingi-la? 

Os desprezíveis, tal como o anspeçada, soldado graduado em cabo, cujo corpo 

franzino, a exemplo da mosca, não deve ser aniquilado, assim como os “tontos” que 

resguardam o desprezível e levam consigo a solidão. A biografia dos becos contém 

os desprezíveis, o risco, o abrigo e a solidão que o extrapola.  

O filósofo de beco é aquele que biografa a transição, o abrigo, as mudanças 

de estado e a solidão. Os temas, de extenuante profundidade, serão, a partir do 

recorte deste trabalho, abordados a seguir, sob a perspectiva da alteridade. 

Transitar em becos é, paradoxalmente, ver-se emparedado nas laterais e livre 

em relação aos caminhos a seguir no plano horizontal, mas é também resguardar-se 

em local pouco adentrado. A indefinição do local vai ao encontro da imagem do 

orvalho que oscila entre dois estados – a sublimação e liquefação. A água é, por 

excelência, o elemento em constante transição. A analogia entre beco e mudança de 

estado alude a mudanças reiteradas. Nesse sentido, o beco é institucionalizado, pois 

acolhe a escuridão humana, o desconhecido e inexplicável em um ponto de penúria 

e mendicidade. Nele, a desconhecida miséria é também a desconhecida condição 

humana. Assim sendo, quem com ele entra em contato, visualiza um outro dentro de 

si. Outro este, muitas vezes, abnegado, mas exposto. 

O verso final, entre parênteses, fala baixo, cochicha um questionamento ao 

leitor: “(Algum doido de beco me descende?)”. Neste ponto, a voz lírica, em tom 

interrogativo, aproxima-se do “doido de beco”. Importante notar a interpelação é 

marcada pelo verbo descender, acompanhado pelo pronome “me”, de que 

resultariam, ao menos, duas possíveis leituras. Na primeira delas, o “doido de beco” 

descende do sujeito indagador. Na segunda, o eu lírico possui descendência 
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relacionada a “algum doido de beco”. Em ambos os casos, a presença do outro é o 

ponto fulcral. 

O outro de que Barros se aproxima é aquele cujas práticas são inúteis. De tal 

forma, o viver, do qual emerge o poetar, é uma forma de refletir sobre o sentido do 

inútil, daquilo que aparentemente, é desprezível. O outro não é caracterizado como 

utensílio, marca essencial de quem o valia por intermédio de valores que pautaram o 

descobrimento explorador, segundo o qual o reconhecimento dos sujeitos é 

construído por meio daquilo que deles se pode extrair, neles transformar e deles 

estocar.  

O reconhecimento da alteridade, no poema, é esvaziado da utilidade 

mecanicista que rege o mundo moderno. O outro é útil quando vai ao encontro de seu 

ser, quando resgata a própria essência e com a voz lírica constrói elos. O que se 

verifica nos dois textos, cuja temática é alteridade, é a cintilância de seres, 

socialmente, apagados. Na perspectiva de Barros, a ressignificação do modo como 

estamos no mundo, envolve a maneira como nos relacionamos com os sujeitos e com 

as coisas, daí o fato de os poemas darem um passo atrás, o que em linhas gerais, é 

a não violação do ser, mas o apontamento de uma linha obscura que resguarda a 

distância que aproxima. 

Quiroga habita a terra poeticamente, pois busca na essência das cores e das 

técnicas primitivas construir o mundo em contraposição ao artefato utilitarista, por 

isso, confirma sua alteridade, não a vincula a ações relacionadas à serventia. O 

mesmo poderíamos dizer sobre o “filósofo do beco”, cuja significância não pode ser 

medida, mas cuja insignificância pode ser sentida, a exemplo do valor que a cultura 

de massa atribuiu à indagação filosófica. 

O encontro com o outro é, em ambos os casos, o encontro consigo. Não se 

trata de buscar na alheia imagem a reprodução de si, mas de incluir as alteridades 

em si, desejar o outro como forma de reencontro com eus que brotam do contato. É 

fora de si, de seus tempos e espaços, na convivência com a arte primitiva, encarnada 

na pessoa de Quiroga, e com a filosofia marginalizada que o poeta se reconstrói, 

conforme ele mesmo confirma: “Eu não caminho para o fim, eu caminho para as 

origens” (Caros Amigos, dez/2006, p. 31).  

3.2 Húmus humanos: devir e criança “mente” 
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Ao comentar a relação entre o poeta e os seres de diversos reinos, resquícios 

para a sociedade, e a duplicação de si, por meio do jogo de alteridade, Manoel de 

Barros profere as seguintes palavras: 

                                               

O melhor de mim sou eles, eu disse. 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. Na voz dos outros você diz 
você melhor, se desnuda mais, se expõe mais. Faz de conta 
que é o outro. É a transferência de gente. Então melhor que eu 
são eles. É um artifício. (apud MÜLLER, 2010, p. 108) 

 
O reconhecimento de si por meio da falta e da recorrência ao outro é um 

processo integrador. Alinha o sujeito lírico aos outros, mas a ele regressa desnudo, a 

partir do faz de conta, da ficção de si. Pode-se afirmar que o eu vivencia o devir 

“sempre inacabado, sempre em via de fazer-se e que extravasa qualquer matéria 

vivível ou vivida [...] ao escrever, estamos num devir-mulher, num devir animal ou 

vegetal, num devir molécula, até num devir imperceptível” (DELEUZE, 2011, p. 11). 

O devir, para Deleuze, significa que as experiências mais familiares da vida adquirem 

outro sentido, ou que nós não mantemos mais as mesmas relações com os elementos 

de nossa existência: o todo é refeito, inaugura outro modo de percepção. 

 A mudança de percepção do todo advém da intrusão de algo ou alguém 

externo em si, sem o qual não é possível construir uma visão própria, já que se lança 

o sujeito do devir em signos e avaliações que lhe são estranhas, mutáveis. Essa 

mutação não permite apreender plenamente a singularidade do outro, mas 

proporciona um desconcerto de tempos, espaços e percepções. “Devir não é atingir 

uma forma (identificação, imitação, mimese), mas encontrar a zona de vizinhança, de 

indiscernibilidade ou de indiferenciação tal que não seja possível distinguir-se de uma 

mulher, de uma animal ou de uma molécula [...]” (DELEUZE, 2011, p. 11) 

Na poética de Barros, inúmeros são os versos que revelam essa 

indiferenciação:  

 

 
 

6. 
 

                    Depois de ter entrado para rã, para árvore, para pedra 
                   _ meu avô começou a dar germínios. 
                   Queria ter filhos com uma árvore.  
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                                                                               (...) 

                                                                                         (BARROS, 1996, p. 21) 

 

Indiferenciar-se de seres dos anfíbios, vegetais e minerais instaura uma forma 

de aproximação que impede categorizar o avô como eu. Trata-se de uma 

desconstrução da própria unidade do ser, desejoso por reproduzir-se com o reino 

vegetal, gerar fusões que, tal qual nos primórdios e em sociedades isoladas do 

processo civilizatório, recriam o sentido de unidade entre os diversos seres do 

universo, extrapolando os limites da percepção individual. O lançamento para fora de 

si mobiliza, então, reinos, tempos e espaços, pois altera, no homem, a fisionomia da 

Terra, criando uma interpretação, um horizonte que transita entre o humano e o meio 

que o circunda, conforme esclarece Eric Dardel (2015, p. 47). Nesse sentido, os 

versos inventam um “povo que falta”, um povo criado via “função fabuladora”, um 

novo povo, nos dizeres de Deleuze (2011, p. 14).  As imagens suscitadas pelo 

excerto, carregadas de erotismo, de vínculos entre humanos e outras espécies 

terrestres retomam a origem do termo humano, advindo de húmus, o que indicia, uma 

vez mais, a relação entre seres humanos e terra. O “povo que falta” é aquele unido 

às árvores, às pedras, aos animais, como tão bem revela o excerto. 

O verso inicial - “Depois de ter entrado para rã, para árvore, para pedra” - 

marcado por aliteração em /p/ acentua um ritmo bastante cadenciado, em que 

predomina a alternância de sílabas tônicas e átonas. Iniciado pelo advérbio temporal 

depois, marca uma sequência de episódios que se assemelham pela repetição do 

termo para e pela aliteração, que reforça o efeito de continuidade. Trata-se de um 

movimento que, simultaneamente, marca a passagem do tempo e a indissociação 

entre o referido avô e outros seres, o que se evidencia, inclusive, pela extensão do 

verso - maior que os demais. A semelhança sonora, ao cabo, é a busca pela 

indiscernibilidade acima apontada. 

No que se refere ao segundo e terceiro versos, é importante destacar a 

capacidade reprodutora do senhor. Dele germinam, brotam novos seres, é o humano 

húmus, é solo fértil e pessoa. As reconfigurações aqui são muitas:  a capacidade 

reprodutora é associada ao homem, não às mulheres, a condição de idoso, por sua 

vez, não o anula sexualmente e mesmo o alvo de seus desejos é subversivo: uma 

árvore, cujos filhos serão os frutos. 
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Notadamente, surge uma ordem outra de seres, desfiliada da que lhe originou, 

dissociada da temporalidade e espacialidade vigentes.  

Nas palavras de Cortázar (2006, p. 90), a analogia se traduz como uma 

“mentalidade pré-lógica entre os seres que participam uns dos outros”, graças a uma 

identidade segundo a qual a dualidade e as oposições binárias se dissolvem. Esta 

dissolução rearranja estruturas psíquicas e lança a todos os seres e coisas vestígios 

de outros seres e de outras coisas. As mais simples palavras carregam em seu cerne 

um halo, um brilho primitivamente construído, uma espécie de pacto linguístico que o 

uso tratou de desgastar, de apagar ou mesmo de naturalizar. Manoel de Barros 

vasculha os fósseis da linguagem para remontar a percepção, de modo 

a desnaturalizá-la, resgatando-a de seu adiamento sígnico, rumo ao “retrocesso 

analógico”. 

 A poesia livra-nos do adiamento sígnico porque não se contenta com o papel 

nem com o caráter representativo do signo. Torna-se coisa que penetra outra coisa, 

graças aos procedimentos analógicos da escritura.   

 Livro sobre nada (1996) é, notadamente, marcado por encontros e conflitos 

das mais diversas ordens, entre os mais diversos seres, dos mais variados tempos e 

espaços.  A amplitude referencial do poeta é desafiadora. Aquilo que a escritura 

manoelina acolhe é palavra em ruína, imagem dispersamente concentrada, em plena 

confluência com aquilo que, segundo Linda Hutcheon (1991, p. 19), seria próprio da 

pós-modernidade: “um fenômeno contraditório, que usa e abusa, instala e depois 

subverte os próprios conceitos que desafia”.   A subversão daquilo mesmo que se 

acolhe estabelece uma premissa em relação à matéria poética de Manoel de Barros: 

a palavra é inextricável. Trincas sintáticas e morfológicas, rachaduras na integralidade 

do ser poético prenunciam uma realidade desedificada.  Pássaro não arranha-céu. 

Sua poética, marcada pelo olhar embaraçoso, concede ao leitor uma perspectiva em 

que as implicações semânticas do signo estão em constante desacontecimento. 

Atônitos os significados se deslocam de seus centros, enquanto os reinos animal, 

vegetal e mineral se aninham no corpo do verbo, um corpo lírico em constante 

desencontro consigo. Atentemos a estas sumárias palavras: 

 

Precisa-se, então, operar uma espécie de revolução 
copernicana, pela qual o sujeito, ao invés de impor ao mundo 
seus valores e significados preestabelecidos, aceita “transferir-
se às coisas” para descobrir nelas “um milhão de qualidades 
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inéditas”, das quais ele poderá se apropriar se chegar a 
formulá-las. O sujeito se perde nelas apenas para se recriar. 
(COLLOT, 2004, p. 171)  
 

A transferência do eu-lírico a outros seres e a “outras coisas” institui um 

universo de encontros ocasionalmente construído pelo desejo de ocupar um mundo 

já existente, posto que circunscrito na poética. A transferência permanente manifesta 

“um ser em constante desejo”: “Tendência, impulso, tensão, inclinação, aspiração, 

ardor, expansão e agitação [...] prendem o desejo num laço que jamais será desatado: 

o movimento” (CHAUÍ, 1988, p. 28).  

O movimento não encarcera a linguagem nem o desejo.  Graças à variabilidade 

como o desejo se manifesta, são instauradas perdas que pontuam como o mundo 

afeta o sujeito e como o sujeito afeta, via literatura, o mundo; por isso, nossa análise 

costura, alinhava movimentos líricos para se aproximar do modo como o mundo afeta 

o sujeito a ponto de ele o reconstruir. Analisemos o poema a seguir:  

1. 

As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. 

Nos fundos do quintal era muito riquíssimo nosso  

dessaber. 

A gente inventou um truque pra fabricar brinquedos 

com palavras. 

O truque era só virar bocó. 

Como dizer: Eu pendurei um bentevi no sol.... 

O que disse Bugrinha: Por dentro de nossa casa passava 

um rio inventado. 

O que nosso avô falou: O olho do gafanhoto é sem 

princípios. 

Mano Preto perguntava: Será que fizeram o beija-flor 

diminuído só para ele voar parado? 

As distâncias somavam a gente para menos. 

O pai campeava campeava. 

A mãe fazia velas. 

Meu irmão cangava sapos. 

Bugrinha batia com uma vara no corpo do sapo e ele 

virava uma pedra. 
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Fazia de conta? 

Ela era acrescentada de graças concluídas. 

(BARROS, 1996, p. 11) 

 

A tensão instaurada no poema acima decorre da maneira como o sujeito lírico 

apreende seu universo. O quintal dos fundos, os familiares e os serviçais são 

envolvidos numa atmosfera lúdica, mágica, a despeito do que poderia ocorrer no 

plano real. A estruturação perceptiva extrapola os dados sensíveis, de sorte que 

depende dos dados subjetivos para se configurar como paisagem, o que significa 

dizer, de acordo com Michel Collot (2013, p. 54), que o termo paisagem não é a 

designação dos lugares propostos pelo autor, mas a imagem do mundo imbuída de 

significados. 

O verso inicial demonstra a obsessão de Manoel de Barros pela “desutilidade 

poética”. Sistematicamente, a paisagem barriana é carregada de princípios éticos 

voltados à inutilidade - forma de combater o mundo cuja orientação é construída a 

partir da funcionalidade - e de valores estéticos por meio dos quais o autor se oferece 

como projeto de sua própria escritura, cunhada na desestruturação linguística e na 

proposta de uma percepção cuja linguagem é ponto de partida à construção de 

conceitos. 

Um fundo de quintal, redundantemente “muito riquíssimo”, é o ponto de vazão 

ao “dessaber”. Não por acaso, a forma verbal “era” - pretérito imperfeito – sugere o 

adentramento ao universo maravilhoso, no qual as invenções adotam “truques” com 

vistas a “fabricar”, termo dissonante do jogo escritural, posto que remete a práticas 

industriais, “brinquedos com palavras”. Linguagem, magia e brincadeira entrelaçam-

se. A potência da palavra poética revira o mundo: pássaro é pendurado “no sol”, “rio” 

imaginário perpassa a casa, vara transmuta “sapo” em “pedra”.  O conjunto imagético 

resgata inúmeros elementos dos contos de fadas, no entanto, a moral do poema é a 

desaprendizagem. Em lugar de mundo em que o final feliz ocorre via fatos, há um 

universo em que a felicidade coincide com a bobeira, com os experimentos do plano 

da linguagem. 

O emblemático verso - “As distâncias somavam a gente para menos.” - amplia 

a proximidade entre os seres do poema, a quem, o distanciamento da ordem real 

possibilita vínculos “para menos”. Somados, os personagens são menos porque 

unificam-se na linhagem dos seres humanos. Esse procedimento, incorporado ao 
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poema de abertura da obra, manifesta a experiência cumulativa de uma sociedade, 

fornece percepções profundas que sustentaram a humanidade, por isso, o verso 

condensa, a exemplo dos contos maravilhosos e fábulas, a herdada sabedoria 

humana de acordo com a qual as via fantasia a humanidade se eleva “para menos”. 

Os genitores são apresentados por meio de afazeres, marcados, também, pelo 

pretérito imperfeito, o qual, desta feita, indica repetição: fazer velas e campear 

continuamente, ações, respectivamente, atribuídas à mãe e ao pai, os quais, em 

razão das exigências das tarefas, não adentram o universo mítico, apesar da forma 

arquetípica como são representados: um pai e uma mãe, os quais poderiam pertencer 

a qualquer outra obra. 

Fazer de conta, simular a realidade a partir de uma perspectiva subjetiva é o 

elemento que desobstrui a realidade, posta sob o prisma da artialização. Os sujeitos, 

em sua maioria, vivem o encontro com o maravilhoso, o qual não é proveniente de 

narrativas, mas de vivências, as quais comungam o mágico e o existir a um só tempo, 

em um espaço cuja referencialidade - um fundo de quintal - é obtusa, frente aos 

contos de fadas. A interpenetração do universo maravilhoso no real constrói, estética 

e eticamente, uma planificação, cujos dados imaginários são cotidianos, 

experienciados. O longínquo espaço maravilhoso penetra os seres, a casa e as 

práticas cotidianas numa atualidade sem precedentes.  

Merleau-Ponty, em sua Fenomenologia da percepção (2018, p. 550), afirma 

que é por meio da intersecção das várias dimensões do ser que dele podemos nos 

aproximar. As dimensões da poética de Manoel de Barros são incomensuráveis. 

Bifurcam-se seres e coisas que se emaranham entre si e à palavra. Presentificam-se 

fatos, objetos e seres em pleno desacontecimento. Unificam-se espaços de onde 

brota uma temporalidade destituída da esquemática partição presente-passado-

futuro. Recusa-se a separação entre sujeito e objeto, entre homem e natureza, entre 

consciência e mundo, porque “Tudo aquilo que sei do mundo, eu o sei a partir de uma 

visão minha ou de uma experiência de mundo sem a qual os símbolos da consciência 

não poderiam dizer nada” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 03). 

 Assim como os jogos são tempos de intervalo na vida cotidiana para 

experienciar o lúdico, a infância é o tempo-espaço da recriação da ordenação social. 

A linguagem é desconstruída, o espaço assume formas imaginárias e o tempo é 

medido por instantâneas necessidades de reconstruir a realidade, talvez, por isso o 

tema seja um dos mais latentes na poética de Manoel de Barros. 
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A temática da infância persiste em muitos dos poemas da obra em questão. O 

lúdico jogo com a escritura é o elemento que insere a temporalidade em um 

continuum entre a voz adulta e a infantil.  Criar jogos linguísticos, tais como trava-

língua, inventar palavras, repetir sons até que deles desapareça o sentido, observar 

a dimensão (tamanho) do signo linguístico e associá-la ao ser por ele designado, 

romper estruturas sintáticas, situar a palavra em um ponto em que dela se originem 

seres e coisas são alguns dos procedimentos de criançamento da linguagem, traço 

unívoco da estética barreana, em cujo cerne é possível entrever a mitificação da 

infância, um dos elementos estruturantes da poética de Manoel de Barros, de acordo 

com o poema que segue:   

 

22.4 

Hoje completei 10 anos. Fabriquei um brinquedo com 

palavras. Minha mãe gostou. É assim: 

De noite o silêncio estica os lírios. 

 (BARROS, 1996, p. 33) 

 

A infância é tempo da construção de brinquedos linguísticos. Palavras são 

artefatos usados na construção lúdica. A simplicidade dos versos é própria da 

linguagem infantil. A expressão “É assim” é uma forma simples de explicar e uma 

maneira simplificada de anunciar o verso seguinte. A idade em que o sujeito lírico se 

posiciona é emblemática: 10 anos, fase em que o menino se encontra em estágio 

fálico, de acordo com Freud, o que não impede a aparição de sentimentos e reações 

próprios a outros estágios. Os lírios esticados podem assumir a forma de elementos 

fálicos, atrelados à masturbação. Lírios esticados são, por similitude, órgãos genitais 

masculinos eretos- símbolos do desejo e do amor -, ao mesmo tempo em que 

representam pureza. Apostamos na leitura de que os lírios esticados na escuridão 

são a descoberta do próprio corpo, atrelado aos complexos edipianos, já que a figura 

da mãe é mencionada.  

Interessante notar como a sexualidade vegetal é também a sexualidade 

humana. O androceu está no corpo humano, assim como o órgão fálico masculino é 

também vegetal, o que condiz com nossa premissa de acordo com a qual os seres 

deslocam-se espaço-temporalmente na poética barriana.  

Em outro poema, verifica-se o seguinte: 
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7. 

Meu irmão veio correndo mostrar um brinquedo que  

                          inventara com palavras. Era assim: 

                          Besouros não trepam no abstrato.  

(BARROS,1996, p. 23)  

 

Os besouros são, ao nascer, animais rasteiros, que têm suas asas 

resguardadas porque são incapazes de voar, por isso, “Não trepam no abstrato”, isto 

é, não voam. Apesar disso, resguardam, ao voarem e aproximarem-se da morte, a 

simbologia da ressurreição, a ponto de, no Egito antigo, representarem a renovação 

do sol, razão pela qual eram utilizados como amuletos. Note-se que a expressão “Era 

assim” ressurge, acrescida da impulsividade infantil e da palavra como artefato de 

que se originam brinquedos. Faz-se necessário discorrer, ainda que brevemente, 

sobre o homo ludens.  Para Huizinga (2000), brincar é reconhecer que somos mais 

que a materialidade que nos dá corpo, mais que a racionalidade que nos guia, pois o 

jogo nos retira da racionalidade e engendra-nos em um universo distinto da vida 

comum. O autor destaca: 

 

Se verificarmos que o jogo se baseia na manipulação de certas 
imagens, numa certa “imaginação” da realidade (ou seja, a 
transformação desta em imagens), nossa preocupação será, 
então, captar o valor e o significado dessa “imaginação”. 
Observemos a ação destas no próprio jogo, procurando assim 
compreendê-lo como fator cultural da vida. (HUIZINGA, 2000, 
p. 07) 

 

Na condição de “fator cultural da vida”, a brincadeira com palavras inicia-se na 

designação das coisas, - uma das primeiras etapas da aquisição da linguagem - de 

acordo com a qual nomear é metaforizar, é criar um mundo poético no qual “cada 

palavra é uma metáfora morta” (Borges, 2000, p. 31). Apesar disso, o importante é 

que cada metáfora seja sentida como viva. Ao recapitular o último poema, nota-se 

que a vivacidade e a beleza estética, associadas à linguagem, constituem o jogo que 

lhe dá graça. Exibir um verso, tal qual o irmão do sujeito lírico o fez, é uma forma de 

evasão da vida real, é um faz de conta guiado por orientações próprias, as quais 

gozam de plena liberdade a ponto de absorver inteiramente o autor do verso, razão 
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pela qual não o satisfaz fisiológica, mas imaginariamente, como intervalo na vida 

cotidiana. 

Enquanto ocorre, a brincadeira é transformação, associação, mas possui 

tempo determinado, encerra-se socialmente enquanto reverbera no interior de quem 

a vivencia.  

Diante dos intervalos poéticos, o encontro de temas, de formas e espaços 

díspares oculta a clarividência entre a memória e a atualidade, entre o dizer e 

silenciar, entre o velar e o desvelar, entre o “eu” e o outro, interseccionando-os nas 

múltiplas dimensões da voz lírica em uma única temporalidade, o que, em linhas 

gerais, é a proposição de uma concepção outra de pensar e conhecer a si próprio, a 

cultura e a arte. O sujeito fora de si, receptivo ao que não se identifica é um 

alheamento, um movimento reestruturante das próprias concepções, é a 

reconstituição do mundo a partir de um prisma singular, em plena reconstrução, 

deslocando-se para originar-se por meio de intervalos poéticos.  

O poema a seguir, extraído da segunda seção de Livro sobre nada - “Desejar 

ser” - é emblemático quanto à relação entre infância e linguagem: 

 

                              6. 

 

Carrego meus primórdios num andor. 

Minha voz tem um vício de fontes. 

Eu queria avançar para o começo. 

Chegar ao criançamento das palavras. 

Lá onde elas ainda urinam na perna. 

Antes mesmo que sejam modeladas pelas mãos. 

Quando a criança garatuja o verbo para falar o que 

não tem. 

Pegar o estame do som. 

Ser a voz de um lagarto escurecido. 

Abrir um descortínio para o arcano. 

                                                                                       (BARROS, 1996, p. 49)                                                  

 

Composto por onze versos, na maioria decassílabos, medida adotada, por 

força de sua extensão, para expor pensamentos supremos, o poema não possui título, 

é designado pelo algarismo “6.” seguido de ponto, a exemplo de todos os versos, 

isolados por ponto final, indicando-se a força própria de cada um, paradoxalmente, 

isolado, conquanto contido no poema. Cada verso é um momento que morre no 
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interior do poema. É momento que está de saída para a chegada de outro que, por 

sua vez, ao encerrar-se, abre-se para outro, do que se pode entrever um devir 

incessante. Porém, esse movimento é também a tentativa de construir uma 

eternidade frágil, é certo, mas ainda assim, sem fim. Retomemos aquilo que 

afirmamos linhas atrás sobre o tom elevado dos versos decassílabos. A elevação a 

que nos referimos se torna mais evidente quando a ela associamos a noção de 

instante, a pretensão de instar-se, etimologicamente, estar em ou fixar-se, dar-se 

como ponto de acuidade.  

O paradoxal procedimento estético, advindo da pontuação dos versos, 

assinala o evento do retorno ao primordial, ao mesmo tempo em que o reconstrói. O 

espaço da criação - o poema - é edificado a partir da própria mobilidade interna, 

construída de formas tradicionais (versos decassílabos) em pleno diálogo com a 

especificidade que supera a homogeneização perceptiva graças ao referido efeito 

estético promovido pela pontuação.   

O numeral seis possui forte simbologia nas diversas culturas, mas, em razão 

da referência ao “andor”, forma de transportar e exibir imagens santificadas, típica 

das procissões católicas, vislumbramos índices que o aproximam da espiritualidade 

católico-cristã. Sabemos que na escritura bíblica, o mundo fora criado por Deus em 

seis dias. Em Gênesis, o sexto dia é destinado à criação dos animais terrestres, dentre 

os quais os humanos. Importante destacar que toda a criação divina advinha de suas 

palavras, porque “No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era 

Deus” (João 1:1). Conclamar a origem, quando o “Verbo” ainda não se fizera coisa, 

mas mantinha-se como força resguardada no corpo divino, é remeter a uma 

percepção anterior à relação significante/significado. É remeter ao silens, termo de 

que derivam silêncio e obscuridade. No segundo verso do poema - “Minha voz tem 

vício de fontes” -, a cadeia sonora, à maneira de balbucios, encarna a palavra em 

plena obscuridade acústica, interligada a suas matrizes fônticas, apesar de vinculada 

à forma verbal “tem”, marca de presentificação da obscuridade originária da 

linguagem. Trata-se de um procedimento que atinge a materialidade sonora da 

palavra para afetar, em última análise, o próprio conceito de temporalidade, que 

conforme afirma o terceiro verso “avança para o começo”. Estamos assim diante de 

complexa relação espaço-temporal na qual  
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[...] cada presente reafirma a presença de todo o passado que 
expulsa e antecipa a presença de todo o por-vir, e que por 
definição o presente não está encerrado em si e se transcende 
em direção a um porvir e a um passado. (MERLEAU-PONTY, 
2018, p. 564)  

 

 Assim sendo, passado não é passado, nem futuro é futuro. “Eles só existem 

quando uma subjetividade vem romper a plenitude do ser em si, desenhar ali uma 

perspectiva, ali introduzir o não-ser” (Merleau-Ponty, 2018, p. 564). Em outras 

palavras: na relação com o constante, o eu-lírico constrói o inconstante. A 

subjetividade age sobre o eidos (ideia) de forma a construir, sobre as formas dadas, 

a particularidade da percepção. 

A subjetividade, marcada pelo reiterado uso da primeira pessoa do singular, é 

reconhecida no primeiro verso graças às desinências da forma verbal “carrego”, 

indicativa de aspecto habitual. Há de se dizer que “carregar” significa transportar 

determinada carga, o que implica esforço. No caso do poema, a carga transportada 

são os primórdios, as origens, os primeiros tempos, que ocupam lugar, conforme já 

destacamos, destinado aos santos - o andor. O verso é marcado pela conjunção entre 

o hábito (situação que se desenrola ao longo do tempo - “carrego”) e os primórdios 

(aquilo que é originário - pretérito, portanto). A origem é exaltada a ponto de ocupar 

um lugar divino no cotidiano. Cotidiano e divino fundem-se, sem que haja qualquer 

distanciamento entre o sagrado e o terreno; um é continente e conteúdo do outro.  

O quarto, quinto e sexto versos – “Chegar ao criançamento das palavras./Lá 

onde elas ainda urinam nas pernas./Antes mesmo que sejam modeladas pelas mãos” 

- reforçam a expansão, o impulso, o ardor à transferência, ao movimento que, dessa 

vez, tem ponto de chegada: o “criançamento” verbal. A linguagem em estado de 

criançamento é prévia à experiência concreta que entrelaça significante a significado. 

A imagem proposta pelo poeta é da dissolução da concretude formal do signo 

linguístico. À maneira das substâncias líquidas, que possuem volume definido, mas 

formas variáveis, pois a força de coesão entre os átomos é nos líquidos mais fraca, a 

linguagem, pouco conexa, os versos encerrados em si mesmos, assumem maior 

liberdade para vibrar e se locomover dentro da substância-poema. A imagem adensa-

se quando se considera que o líquido em questão é a urina. A emissão involuntária 

de urina está associada ao descontrole de esfíncteres. Nas crianças, normalmente, 

isso se dá em função da falta de amadurecimento de centros neurológicos. A imagem 

oferta-nos a linguagem em estágio prévio a qualquer demarcação semântica, quando, 
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a exemplo da urina involuntariamente expelida (livre de repressões) é desgarrada das 

convenções morfossintáticas e semânticas. Estágio em que não se atingiu a escrita, 

posto que as palavras não são “modeladas pelas mãos”.  

Destaque-se que o período em que a criança acredita que a palavra representa 

o mundo de forma direta, não arbitrária, é um estágio em que elementos que formam 

o sistema linguístico devem ser semelhantes àquilo que representam, já que 

significante e significado se identificam e a escrita nada mais é do que a soma de 

desenhos representativos de objetos:  

 

O desenho pode ser interpretado, o texto serve para ler o que 
o desenho representa. Neste caso, como em muitos outros, a 
expectativa é a de que o texto corresponda ao desenho, o 
objeto representado em um, também o está em outro. 
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 73) 
 

Sob essa perspectiva, a palavra em estágio de “criançamento”, assim como a 

escritura dispõe-se, por um lado, como “reconstituição e restauração e, por outro, 

exatamente por isso, como algo incompleto e inacabado” (Benjamin, 2011, p. 34).  

O poema reconstitui estágios primordiais da linguagem, no entanto, desdobra-

se em imagens que, em razão do próprio movimento de reconstituição primordial, 

lançam-no à imaterialidade de imagens, de acordo com o que se verifica nos três 

últimos versos: “Pegar no estame do som. /Ser a voz de um lagarto escurecido/Abrir 

um descortínio para o arcano.” Na sequência, interligada à vultuosa imagem do 

desejo (“Eu queria”), os signos linguísticos mobilizam-se, exasperam-se graças a 

enriquecedores movimentos metafóricos: o termo “estame” põe à baila todos os 

valores semânticos que possui - alude a fio de tecer, ao decurso da existência e ao 

órgão masculino das plantas que produzem flores. Significados esses atravessados 

por meio do termo “som”, mudança invisível e intocável de densidade do ar, onda 

sonora. As ondas sonoras atingem o tímpano e voltam ao ponto de origem gerando, 

uma pressão no ar. A ideia de ressonância, de movimento ressurge. Dessa vez, 

atrelando impressões auditivas ao fluxo da vida, falicamente, representado pelos 

filetes que formam o androceu e pelos fios de tecido.  

A imagem do “lagarto escurecido”, associada à voz, configura o anoitecer 

corporificado pelo animal, ou melhor, pela voz dele. Uma voz obscura, pouco 

evidente, misteriosa, em síntese, poética, posto que, imageticamente, nomes e 
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coisas, linguagem e mundo se confundem, assim como algumas espécies de lagarto 

se fundem a troncos, folhagens e galhos a ponto de se tornarem indiscerníveis.  

Emaranhado à perspectiva indissoluvelmente cunhada no mimetismo entre o 

eu e o réptil, entre a imagem e o ser que ela apresenta surge o “arcano”, o “abismo”. 

Sob a perspectiva “abismal”, a linguagem (voz do lagarto) indica movimento de 

declínio, particularmente, quando comparada ao primeiro verso do poema em que o 

termo “andor” remete à elevação. As imagens do poema colocam diante do leitor uma 

sequência de instantes poéticos em que se instaura o “declínio elevado”: retornar para 

avançar, recorrer às fontes de significado para recriá-las. O paroxismo das imagens 

assemelha-se ao modo plural, contraditório como a percepção opera na realidade, 

apreendendo-a, mas nunca desvelando-a totalmente, a exemplo da poesia, que 

nasce da linguagem, mas a transcende, pois recria aquilo mesmo que nomeia. 

Referindo-se à tensão sofrida pela linguagem poética, Giorgio Agamben (2018) 

associa o processo de criação poética à imagem do vórtice.      

  

No vórtice da nominação, o signo linguístico, volteando e 
afundando em si mesmo, intensifica-se e exaspera-se ao 
extremo, para depois se deixar sugar no ponto de pressão 
infinita, no qual desaparece como signo para reaparecer do 
outro lado como puro nome. E o poeta é aquele que imerge 
nesse vórtice em que tudo para ele se torna de novo nome. Ele 
precisa retomar, uma por uma, as palavras significantes do 
fluxo do discurso e jogá-las no turbilhão, para reencontrá-las no 
vulgar ilustre do poema como nomes. (AGAMBEN, 2018, p.  88) 

 

 De acordo com as palavras do pensador italiano, a poesia é um processo em 

que os sentidos tensionam a linguagem. Os significados são sugados às zonas mais 

recônditas ao mesmo tempo em que dialogam com as formas de uso corrente, até 

que chegam a um pleno esvaziamento logo preenchido pela percepção lírica, 

marcada pelo retorno ao primordial como forma de fortalecimento e de renovação da 

identidade entre homem e mundo.   

 Em suma, os deslocamentos e as metamorfoses entre tempos, seres, espaços, 

objetos, entre ascendência (andor) e decadência (arcano) são, ao fundo, a 

encarnação da comunhão, via metáfora, de entes outros que, reconditamente, 

subsistem irredutíveis a seus pares. Graças à “alquimia” da transmutação, a poesia 

liberta-nos do dualismo do pensamento ocidental, calcado na oposição, no binarismo, 

o que desestrutura o mundo como “vasto armazém de coisas heterogêneas”, segundo 
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pontuais palavras de Paz (2015, p. 50). Deslocamento e comutação são palavras de 

desordem.  

A negação da realidade em sua materialidade unívoca é uma concepção de 

mundo como irrealização de si, como um poder ser. Diríamos que o “poder ser” e “não 

ser” - marcas da irrealização- constituem o nada- cronotopia de que as imagens 

escriturais estão prestes a brotar. Manoel de Barros, ciente da necessidade de 

adentrar a realidade para além daquilo que nela é visível, reconstrói a linguagem, 

engendrando-a na tentativa de comungar a realidade arquetípica à realidade histórica 

por força da plena fusão de contrários, conforme vimos nos poemas “1.” e “6.”. Os 

versos do poema “6.” ressoam como sentenças que pelejam transcorrer tempos. 

Retomam a forma aforística dos gregos, lançam-se ao decassílabo dos quinhentistas, 

alçam o arquetípico, enfim transcendem-se indefinidamente porque materializam 

aquilo que não está acabado, mas que se renova no corpo de cada leitor, o qual 

também outro se torna após a experiência da leitura. Efeitos similares podem ser 

verificados no poema “1.”, cuja principal marca é o diálogo entre os universos 

maravilhoso e o cotidiano, sem que haja antagonismos entre os planos concreto e 

fantasioso. A identidade, em ambos os textos, manifesta-se via espaço-tempo do 

exílio na infância, espaço imóvel nos braços do poeta, calor primeiro da proteção e 

do sentimento de pertença àquilo que lhe é primordial: avançar rumo ao recomeço, 

ao ínfimo, ao obscuro, em contraposição ao grandioso e iluminado progresso. Sobre 

o sentimento nostálgico, deixemos por conta do próprio poeta os apontamentos 

acerca do valor dela em sua poética: 

 

Eu tenho nostalgia do aventureiro nômade que eu nunca fui. 
Sou isso só de livro. Esse aventureiro anda agarrado em 
minhas palavras como craca. Quando uma palavra obtém um 
lado do poeta é que essa palavra está suja dele, de seus 
abismos, de sua infância, de seus escuros.  

                                                                                    (BARROS, apud MÜLLER, 2010, p.75) 

 

 

 

4. QUEM CALA NÃO CONSENTE, RESSIGNIFICA: METALINGUAGEM E 

AFORISMOS 

 

  



79 
 

 

  

 O conceito de repertório cultural "determinará, em função do receptor, uma 

postura face ao objeto artístico” (CHALHUB, 1988, p. 15), o que significa dizer que 

manifestações artísticas figurativas são apreendidas pelo receptor de forma mais 

“compreensível”, conforme destaca Samira Chalhub. O contrário, no entanto, ocorre 

“Se, inversamente, na organização da mensagem, os signos forem manipulados 

inusitadamente, a nova forma provocará um estranhamento no receptor” (Idem, p. 15-

16). Isso ocorre em razão do repertório que provocará dificuldade em reconhecer 

efeitos estéticos “no signo novo”. A poética de Manoel de Barros, expressa-se, por 

vezes, como um poema do poema, na qual, apesar das recorrentes marcas de 

oralidade e dos coloquialismos, o alinhamento entre pensamento e poesia redunda 

em elementos inusitados, advindos de intervenções nas formas habituais da 

linguagem e do pensamento, conforme ilustra o aforístico poema a seguir:  

 

A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem  
a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos.  

(BARROS, 1996, p. 70) 
 

No aforismo, a composição imagética é atrelada à reflexão metalinguística. A 

criação poética é, a um só tempo, fazer e pensar a poesia. Para tanto, é preciso 

intervir na linguagem, alinhá-la à expressão dos desejos recônditos. Examinar a 

linguagem e recriá-la poeticamente é tomar a palavra como tema e como objeto. De 

tal forma, a poética barreana, ao rastrear tempos e espaços, expõe, no âmbito da 

própria linguagem, um modo peculiar de conceber o mundo, apreendendo o real por 

meio de uma linguagem que inspeciona a própria língua.  Nela, busca restos de 

tempos e espaços aglutinadores de presente e passado. O lugar da 

contemporaneidade e do primitivo engendrados apresenta-se como dificultoso ao 

leitor não afeito às letras. Possivelmente, por essa razão, muito da obra do poeta 

esteja voltado à metalinguagem, a qual pode ser definida como procedimento estético 

- no caso do texto literário - “que se pergunta sobre si mesmo e, nesse 

questionamento, expõe e desnuda a forma com que fez a própria pergunta [...]” 

(CHALHUB, 1988, p. 43). 

Samira Chalhub aponta o procedimento metalinguístico como a união de 

consciência e construção, o que estaria atrelado à desmistificação da aura, ou seja, 
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uma espécie de “dom de dizer” advindo de um privilégio concedido pelos deuses aos 

poetas. Walter Benjamin (1994, p. 170) define a percepção aurática como “uma figura 

singular composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma 

coisa distante, por mais próxima que ela esteja.” O filósofo alemão enfatiza o equívoco 

que é pensar a literatura como uma “observação em repouso” a partir de uma imagem 

do poeta como observador do mundo por meio de uma imagem em repouso, 

proveniente de espaços como “montanhas” e “galhos de árvores” de onde surgiria a 

inspiração – atitude contemplativa inalcançável por grande parte do público em geral. 

A intocabilidade, o enigma inerente à arte literária desfaz-se frente aos processos 

metalinguísticos, os quais são, concomitantemente, uma “interação dinâmica entre 

criação poética e poética crítica” (CHALHUB, 1988, p. 46). 

Diante do processo de massificação que marca a modernidade, a arte sofreu 

uma radical modificação conceitual: ela passa a ser percebida como “construída e 

não mais como expressão; hoje, o público já não é mais passivo e pode ser 

incorporado, ativamente, como colaborador/leitor dentro da linguagem da obra” 

(CHALHUB, 1998, p. 45). 

As palavras da estudiosa estão ancoradas no pensamento de Walter Benjamin 

(1994, p. 170), a quem “Retirar o objeto de seu invólucro, destruir sua aura, é a 

característica de uma forma de percepção cuja capacidade de captar “o semelhante 

no mundo é tão aguda, que graças à reprodução consegue captá-lo até no fenômeno 

único”. 

Antes de avançarmos, é preciso compreender o significado dos aforismos na 

obra de Barros. O termo, originalmente, grego - aphorismós -significa limitação, 

definição breve, sentença, que expressa uma metodologia de pensar. Normalmente, 

são adotados diante da impossibilidade da adoção de termos que deem conta de 

pensamentos inomináveis ou indefiníveis. A estrutura aforística, fundamentada na 

condensação da linguagem, expressa o máximo de conteúdo por meio de mínimas 

palavras. Para tanto, adota procedimentos artísticos associados à palavra, 

configurando-se como um tipo de discurso que paira entre a Literatura e a Filosofia. 

Em suma, é um modo de pensar poeticamente. 

Os vínculos entre poesia e pensamento são abordados de modo preciso por 

María Zambrano (1996, p. 13). Para a estudiosa, poesia e pensamento parecem, 

atualmente, formas insuficientes para abordar o ser humano em sua completude, já 
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que, erroneamente, são compreendidos como campos distintos. A autora acrescenta 

que  

 

Não se encontra o homem inteiro na filosofia; não se encontra 
a totalidade do humano na poesia. Na poesia encontramos 
diretamente o homem concreto, individual. Na filosofia, o 
homem em sua história universal, em seu querer ser. A poesia 
é encontro, dom, desejo por graça. A filosofia busca, solicitação 
guiada por um método. [Tradução nossa]1 

         
 

 

Apartar os campos que dão conta da essência humana resultou na supremacia 

do pensamento lógico que tende a lançar a poética a escusos e marginais caminhos, 

como se esta fosse uma forma de maldição, de escuridão, de rebeldia contraposta à 

luz racional.  

Examinados a fundo, o elo entre os campos nunca deixou de existir. Isso 

porque, ainda segundo Zambrano, o verbo originou o mundo, fora por meio da palavra 

que tudo se fez. A fascinação de fazer brotar mundos por meio da palavra não parece 

ser algo de que o pensamento queira apartar-se, pelo contrário, o próprio Platão, 

cujas críticas ferrenhas ao imaginário poético em A República (IV a.C.) endossam a 

ausência de lucidez ao pensamento poético, imaginou um mundo novo, mostrou -se 

fascinado diante da possibilidade de construir, via escritura, uma nova sociedade. 

Trocando em miúdos: deixou-se levar pela fascinação poética ao combatê-la.  

Isso nos diz muito, pois o logos também possui seu alumbramento, visto que 

carrega consigo o desejo de ver as coisas, de maravilhar-se com elas, de admirá-las 

de forma infinita, ao invés de encerrar-se em si por meio da unidade conceitual a que 

visa, incorrendo no risco de decretar a própria morte. A heterogeneidade atrelada à 

escritura, muitas vezes parte do pressuposto de que ela é um contínuo jogo de 

subjetividades sem qualquer unidade, a qual, supostamente, retrata uma experiência 

pessoal, da qual nada se pode abstrair. Ledo engano. A poesia é a criação da unidade 

por meio do disperso, do passageiro que a todos os seres humanos pertence. Desse 

modo, o logos da poesia, nas palavras de Zambrano (1996, p. 23), “(...) aproxima-se 

 
1 No se encuentra el hombre entero em la filosofia; no se encuentra la totalidade de lo humano em la 

poesia. En lá poesia encontramos diretamente al hombre concreto, individual. Em la filosofia al hombre 
em su historia universal, em su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo por gracia. La filosofia 
busca, requerimiento guiado por um método. (ZAMBRANO, 1996, p. 13) 
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diariamente da vida, tão diariamente, que, às vezes, confunde-se com ela.” [Tradução 

nossa]2 A poesia, então, é a vida posta em palavras. No caso da poética de Manoel 

de Barros, a fragmentação do mundo adquiri também forma poética.  Forma aforística. 

É na brevidade dos aforismos que o poeta instaura as mais profundas reflexões sobre 

o ser no mundo.   

Os aforismos são sentenciadores, mas não unilaterais. Aplicam-se a inúmeros 

contextos e ressoam na memória como cristal maleável. São uma condensada 

maneira de perpetuar pensamentos sobre o indizível. A metodologia escritural dessas 

sentenças permite sua disseminação no tempo, interpenetra espaços múltiplos e, 

especialmente quando possuem teor metalinguístico – foco de nossa análise, é uma 

unidade entre pensamento e poesia não oculta.  

Em Livro sobre nada (1996), é possível notar a contraposição do poeta ao 

processo massificante, à homogeneidade. Não que ele se posicione na aura, mas 

que sua metalinguagem realize, a cada momento, “harmonizações síncrono-

diacrônicas, traduzindo, por assim dizer, o passado da cultura em presente de 

criação.” (CAMPOS, 2006, p. 258). O universo poético construído por Barros nasce 

de um forte tratamento racional com o signo, no qual são expostos os processos que 

fundamentam sua criação. A escritura enigmática do poeta presentifica o poema, o 

ato de criação e a abrange textos constelares no tempo sob o prisma da divergência, 

da diferença que a constelação textual conclama diante da mente recriadora do poeta 

pantaneiro, marcada por intensa carga reflexiva.  

Na acepção de Haroldo de Campos (2010, p. 207), os estudos literários devem 

ser analisados sob o prisma daquilo que de antigo, de passado, é vivo ou revivido 

sobrevive como rastro, tal qual os aforismos, originalmente gregos, são acolhidos pela 

metapoética de Manoel de Barros.  

O poeta cria uma linguagem que circunda seus próprios processos. 

Circunlocidade que não tem fim, assim poderia ser definida a metalinguagem, mas, à 

poética do pantaneiro, isso não basta. A metalinguagem, na escritura de Manoel de 

Barros, para além das considerações tecidas é a materialização da palavra 

dessemantizada. Nela, não são decifráveis todos os sentidos. As operações 

metalinguísticas são firmes, intransponíveis em linguagem corrente. As paráfrases 

 
2 “(...) desciende a diário sobre la vida, tan a diário, que, a veces, se la confunde com ella.” 
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desvanecem, isso porque o verbo poético contém apenas parte dos sentidos do que 

designa, há nele sentidos que “cuidadosamente” não são acolhidos: 

 

As palavras me escondem sem cuidado.  (BARROS, 1996, p. 69)  

 

 O poema põe às claras um ensinamento: a impossibilidade própria da 

linguagem de revelar o ser em sua completude. As palavras almejam os seres e as 

coisas, mas o fazem por meio de generalizações, amplitudes que, muitas vezes, 

recobrem, escondem os traços identitários destes seres ao mesmo tempo em que os 

revelam.    

Somos todos designados pelo termo “humano”, ao mesmo tempo em que 

somos distintos em nossa essência. Não somos seres vivos pertencentes a uma 

cadeia zoológica, assim como não somos o receptáculo de causalidades emotivas, 

nem mesmo puras reações químicas. Somos visíveis, videntes e nos vemos. 

Falamos, ouvimos, mas também nos ouvimos enquanto falamos. Possuímos um traço 

reflexivo, uma existência reflexionada, a qual nos impõe uma premissa: somos corpo 

abastecido por essência advinda da existência.  

De fato, fazemos parte de um coletivo cultural - a humanidade, este coletivo 

com o qual nos encontramos cotidianamente. Nossas proximidades com ele, no 

entanto, não se dão pela mera constatação de traços identitários comuns (conquanto 

isso ocorra), antes são mediadas pela dispersão que nos caracteriza a partir de 

nossas vivências. De tal forma, a palavra “humano” coloca-nos num certo grau de 

pertencimento ao coletivo, mas nos assevera como seres, como corpo e essência 

subjetivas.   

O poema de Manoel de Barros é exemplar quanto a essa questão.  As palavras 

escondem o sujeito lírico, mas o fazem “sem cuidado”, isto é, deixam certos pontos 

de abertura. Há, nessa ocultação, a aparição daquilo mesmo que se esconde, no 

caso, a espessura da identidade do eu-lírico. Ela ressurge, não cabe plenamente no 

esconderijo-linguagem, isso porque, conforme prenuncia Jacques Derrida 

 

[...] os enunciados literários têm no mínimo um duplo registro, ou 
antes, uma dupla face: são bastante legíveis, por um lado, mas 
bastante cifrados, por outro. O dizer não exclui o calar; o revelar, o 

velar e assim por diante.”  (2014, p.  29) 
 



84 
 

Esta via de mão dupla - falar/silenciar, presença/ausência, o mesmo/o diferente 

- inerente à linguagem, edifica-se com base em um vasto poder de síntese que não 

pode ser lida como simples dicotomia.  Antes é uma interpenetração da palavra no 

ser e do ser na palavra. As subjetividades interferem na língua do mesmo modo que 

essa (a língua) age sobre elas, isso porque não há signos naturais, gerados por uma 

cognição pura, especialmente na poesia - espaço do confronto direto com estados de 

consciência dados por definições prévias à vivência. 

O teor essencialmente metalinguístico dos aforismos exige determinados 

esclarecimentos sobre o tema da metalinguagem. As palavras que simplesmente 

esclarecem palavras são ilusoriamente repousantes, já que destroem a segurança do 

que fora dito e põem em risco aquilo que se implementara como discurso. “Isto é” 

nunca é “ou seja”, embora o simule. Metalinguísticos são os discursos que, no limiar 

da impossibilidade de representar essências idênticas, perfazem-se, reajustam-se, 

driblam o que foi dito enquanto simulam o mesmo. Ao destituir o repouso do discurso 

implementado, os processos metalinguísticos solidarizam-se ao obscuro, porque 

reconhecem a incompletude do dizer, porque assinalam o próprio desaparecimento 

do que foi dito na tentativa de clarificá-lo, daí nossa concepção de metalinguagem, 

aqui atrelada a um corpo que fala sobre si porque necessariamente ouve-se, sente-

se, olha-se atravessado por constantes ajustes e dispersões nada repousantes.   

Em outras relações do sujeito com o verbo, o processo metalinguístico restitui 

à palavra o poder de concretizar realidades. Essa poesia constitui-se, pois, do 

aparelhamento das verdades para invenção de um modo de ser no mundo em que 

encontros e desencontros não constituem universos fechados. Aquilo que é sim é 

não. Aquilo que se recusa, retoma-se. A verdade é também mentira, a exemplo do 

poema abaixo: 

 

“Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(BARROS, 1996, p. 69)    

                                      

A invenção é legitimadora desta nova constituição de realidade. Sob o signo 

da encenação, do não-factual, a literatura amplia a realidade, modifica aquilo que se 

estabelece como verdade institucional e funda um mundo verdadeiramente 

democrático, em que a invenção transita ao lado de discursos lógicos, “verdadeiros”. 

Sob essa ótica, tudo é passível de ser dito por que a instituição literária abarca 
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inclusive os discursos socialmente rechaçados, daí sua abertura ao outro, à 

diferença.     

 O outro legitima a escritura e também dela faz uma nova instituição que 

esconde aquilo mesmo que ela pretende enunciar.  Fazer poesia é adentrar o espaço 

da abstenção de si, de modo que o porvir se constitua como experiência 

surpreendente ao autor e ao leitor. O autor resguarda o desejo de contar, o que não 

significa alienação em relação ao mundo. Significa, sim, o evento da descoberta do 

outro, do que não se pode ver chegar, do não antecipado, do nada (por ser 

inclassificável) /outro, sempre surpreendente. Daí a proliferação, na poética de 

Manoel de Barros, da “palavra não acostumada”:  

 

Não gosto de palavra acostumada. (BARROS, 1996, p. 71) 

 

A palavra a que se almeja, nesse projeto poético, por vezes, não é humana. 

Nem mesmo é palavra. É canto:  

 

Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. (BARROS, 1996, p. 07) 

 

O canto dos pássaros é, para os humanos, a experiência de apreensão do 

aprazível. A beleza, neste caso, advém da incompreensão, da impossibilidade de que 

se decifrem os sentidos porque estes são destituídos de quaisquer traços utilitaristas, 

referenciais ou mesmo presenciais. São audíveis à distância e, mesmo em presença, 

enunciam, aos humanos, a indizível disseminada realidade afora.  

A palavra/canto põe em xeque a identificação da literatura com a palavra. O 

canto dos pássaros revela a abertura da escritura a outras artes. O canto, elemento 

melódico que não se ajusta à boca humana, materializa o encontro entre as artes 

literária e musical. O cotejo entre as duas modalidades artísticas assinala a analogia 

entre elas. Mais que isso, aponta ao reencontro destas pela via da poiesis grega, 

quando da palavra poética cantada.   

A referência à condição humana, limitada à apreciação do canto alheio (dos 

pássaros), dialoga com outro texto da mesma seção:  

 

O artista é um erro da natureza. Beethoven foi um erro perfeito.   

                                                                                               (BARROS, 1996, p. 70) 
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Os diálogos entre textos são mais que conclamações, são a evidência de que 

nenhum texto é conclusivo.  

Como é sabido, o musicista Ludwig van Beethoven foi, em sua juventude, 

acometido pela surdez, fato que não o impediu de compor nem de orquestrar. 

Compunha e regia, nessa fase, o que não ouvia. A perfeição a que Manoel de Barros 

se refere é justamente esta: dissocia-se a musicalidade do sentido auditivo. Usurpam-

se sentidos. Canto condiz com mudez humana, assim como composição e 

orquestração condizem com surdez. De tal forma, não são, neste universo apreendido 

pelo poeta, tão evidentes, no campo artístico, as relações entre os sentidos. A arte é 

o que possibilita a verbalização indizível (caso do primeiro poema) e a audição 

inaudível, como ocorre no texto que faz referência a Beethoven. Cria-se, com isso, 

uma percepção outra de arte literária, passível de rearranjos ao convencionalismo por 

parte do autor para que ela se edifique como matéria poética.  Por parte do leitor, 

reestruturam-se as intencionalidades quanto ao que se apreende como literatura; 

reorientam-se as potencialidades escriturais. Para ele (sujeito poético), a escritura 

pensa o impensável enquanto reinventa a experiência a partir do corpo. Música é 

textura, é movimento, é cor nas mãos do surdo regente e o silêncio não amputa aquilo 

que se designaria “sentidos”, antes entrelaça visão, tato, olfato, paladar no corpo 

surdo e produz um deslocamento na percepção musical. O movimento das mãos é 

ritmo, é temporalidade em espaços corpóreos. O silêncio não é transparente e opera 

pleno desvão. Surdez necessária a quem não tem de confessar arte a partir de um 

campo restrito - o auditivo. 

A palavra escritural, em Barros, o antecede. Por meio delas, ele se constitui. 

Seus sujeitos poéticos são cientes de que há uma arritmia entre eles e o verbo 

 

Aonde eu não estou as palavras me acham. (BARROS, 1996, p. 69)  

 

No poema de Manoel de Barros, as palavras adquirem força, sobrepõem-se ao 

sujeito lírico. Situam-no em um lugar que ele não ocupa. São elas que o orientam, 

situam-no espacialmente. Mais que isso: situam-no em relação a si próprio, já que 

aquele que não está, também não é. Ser é estar. 
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 Estar é ser. Ser linguagem é um modo de recobrar a própria essência, 

materializada no instante poético, ponto de encontro com as inúmeras alteridades que 

circundam o sujeito.   

Sob este ponto de vista, as palavras não nascem do poeta, pelo contrário, dão-lhe à 

luz.  Submissão e passividade em relação ao lirismo, experiência de exteriorização 

de si, reencontro consigo e com o outro pela via da escritura. 

O uso do pronome locativo “aonde”, como se sabe, deve se dar em situações 

associadas à locomoção, o que compõe um paroxismo em relação ao verbo ‘estar”, 

indicativo de permanência, de estaticidade. Estar e não estar. Locomover-se e 

permanecer em dado local. Ser e não ser são sintomas de uma constante fugacidade, 

mais que isso:  são indicativos de uma constante furtividade, daquilo que sempre falta. 

Graças ao teor furtivo, comenta Derrida (2014, p. 260), “O poeta é lançado ao 

nada, que à maneira do ladrão, deve agir rapidamente para separá-lo das palavras 

que o constroem”. O jogo de evasão e de achamento enfatiza a subtração da palavra 

na “escavação de si”. Assim, as camadas mais recônditas, quando não estranhas ao 

ser, são recobradas na plena ausência da pessoa física que não está não é, mas se 

instaura como ficção. Para além de qualquer sentido de inverdade que possa assumir 

o termo ficção, ao que se assiste, é à fabulação do sujeito lírico, à experiência da 

autoridade ocasionada pela linguagem poética. 

 De tal modo, o “eu” não é o centro de toda gama de sentimentos que circunda 

o mundo, pelo contrário, a inconsciência em relação ao que as palavras dizem é a via 

de acesso ao lirismo. A escritura encarna a busca, redunda em uma relação graças 

à qual a palavra furta ao sujeito lírico exatamente aquilo com que ele imaginava estar 

em contato (Derrida, 2014 p. 259). O poeta está sempre fora de qualquer lugar em 

que se posicionaria: “Do lugar onde não estou já fui embora”. O espaço ocupado pelo 

poeta não chega a se constituir. É pausa-paralisia a ser desocupada, a ser 

abandonada. 

 Migração silenciosa. Silêncio que resiste solitariamente ao mundo, a si no 

mundo. Outro outro.  Outro no mundo outro deste mundo. Vaguidão e resistência 

seriam, então, eixos fundamentais na obra manoelina.   

Desalojamento silencioso do mundo; movimento de migração e de 

recuperação do que se apagou aqui e que há de se recuperar acolá. Resta ao leitor 

o lugar do mutismo. Lugar silenciado porque abandonado pelo sujeito lírico e de 
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irrecuperável com-preensão pelas indagações de quem o apercebe.  Mundo mudo. 

Mudo mútuo. 

A composição de mundo proposta por Barros cala a língua. Cala o leitor 

enquanto escreve na alma dele outra poesia avessa à proposta pelo poeta: abre-se 

uma obra escrita “com silêncio e sangue”, como diria Gilles Deleuze (2011, p. 13). O 

silêncio escava a linguagem, a língua, a ponto de torná-la “estrangeira” dentro de si 

própria. Sob essa perspectiva, o eu-lírico manoelino se propõe a criar um idioleto - o 

idioleto manoelês archaico. Nele, as palavras  

 

[...] resistem, têm espessura, sua existência densa exige, para que 

elas sejam compreendidas, uma intervenção corporal, sob forma de 

uma operação vocal: seja aquela voz percebida, pronunciada e ouvida 

ou de uma voz inaudível, de uma articulação interiorizada. 

(ZUMTHOR, 2007, p. 77) 

 

“A voz inaudível, a articulação interiorizada” é o ponto de que partimos para 

adentrar o poema 4, da seção “Desejar ser”, de Livro sobre nada (1996).  

 

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 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 para não cair na tentação de me 
achar menos tolo que os outros. Sou bem conceituado para parvo. 
Disso forneço certidão. 

 

Estamos diante de um sujeito que cria um idioleto, variante linguística única a 

um indivíduo em determinada fase de sua vida. Curiosamente, o idioleto adentra a 

carne do outro como energia desvinculada de sentidos coletivamente consagrados. 

É som carente de significados, daí o “aspecto necessariamente inacabado” deste 

texto, seja para o leitor, seja para o “eu” que o produz, posto que este também se 

perfaz constantemente. Resta-nos a presença de alguém que “precisa atrapalhar as 

significâncias” (BARROS, 1996, p. 43). 

O modo como o sujeito lírico intervém nas “significâncias” se materializa na 

semelhança sonora entre “idioleto”, “dialeto” e “idiota”. Semanticamente, “idiota” se 

distingue dos dois outros termos - atrelados ao universo linguístico - porém a 

equiparação é bastante sugestiva. Por meio dela, a língua amplia-se, desfaz-se das 
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proximidades morfológicas, pontuando um desequilíbrio em devir: “falar com as 

paredes e com as moscas”, torna-se idiota. Interlocuções do tipo assinalam que a 

“língua se põe em movimento” (DELEUZE, 2011, p. 142). O movimento é o 

despropósito de quem denomina “idiotice” a vaga solenidade que circunda as 

palavras, especialmente as arcaicas, cuja higienização é feita pelo uso da “bosta”. 

Limpar com “bosta”? Voltemos ao corpo, ou melhor, aos excrementos. A 

“merda” pode ser rico fertilizante. O esterco cria viçosidade à vegetação, assim como 

a “bosta” pode nutrir novos discursos, novos mundos, novas poéticas no âmbito do 

“idioleto”, o qual se alimenta daquilo que é excremento posto corpo afora.  O passado 

instaura-se no poema por meio de marcas de arcaísmos. Neste ponto, enxergamos 

as reverberações do passado mito-poético no corpo, conforme esclarece o sujeito 

lírico em nota de rodapé:  

 

Falar em archaico: aprecio uma desviação ortográfica para o archaico. 

Estâmago por estômago. Celeusma por celeuma. Seja este um gosto 

que vem de trás. Das minhas memórias fósseis. Ouvir estâmago 

produz uma ressonância atávica dentro de mim. Coisa que sonha 

retravés.  (BARROS, 1996, p. 43) 

 

O gosto que vem de trás causa-lhe prazer, mais que isso: é presença que vem 

do passado, de memórias de seres que viveram há milhares de anos - os fósseis. O 

processo de inserção do ser poético na larga linha temporal restitui-lhe o corpo. 

Memórias equidistantes são conclamadas à percepção corpórea, apontam ao outro, 

à ancestralidade, retomam um universo concreto, razão pela qual o corpo vibra: 

redescobre-se na hereditariedade que lhe é natural (atávica). 

Poeticamente, essa sensação se torna “Coisa que sonha retravés”.  O desejo 

da coisa desterritorializa a virtualidade e habita a atualidade do corpo, faz-lhe 

atravessar-se rumo à ancestralidade corpórea por meio do icônico termo “retravés”, 

que o posiciona em um espaço distinto do que vive, numa espécie de reconhecimento 

de uma temporalidade ancestral instaurada na língua, no corpo, na linguagem. 

Teatraliza-se a ancestralidade, ponto em que o sujeito lírico do poema vivencia e 

evidencia a performance do arcaico em seu ser, rastro do pertencimento a uma 

coletividade - a dos humanos, em conformidade com as considerações de Octavio 

Paz  
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Os homens se reconhecem na obra de arte porque estas lhes 
oferecem imagens de sua escondida totalidade. Inclusive quando 
expressam a dispersão e a atomização das sociedades e dos 
indivíduos, como ocorre com a poesia e o romance modernos, são um 
emblema da comunidade perdida.   (1956, p.  208) 
 

Pertencer a um e a vários tempos e espaços é deixar-se atravessar por aquilo que é 

próprio a si e ao mundo simultaneamente, é enlaçar-se, tensivamente, ao constructo 

para dele subtrair a síntese que formula a própria essência.  Tensionados os tempos, 

tensionado o corpo, o que resta? O silêncio. A internalização da ancestralidade 

promove um limite que, nos dizeres de Deleuze (2012, p. 47) “devolve a língua ao 

silêncio, ao seu fora”, já que tudo é interiorizado pela persona poética e pelo leitor. 

Boom no “estâmago” dos dois, estágio em que a palavra é prescindível, qual o mito 

que paira enquanto repousa no coletivo, nesse caso, marcado por indícios de uma 

vocalidade ancestral situada no corpo contemporâneo, prova viva de que nem o 

passado nem a palavra se concluíram. 

Silenciar, desalojar e segredar não é uma simples manifestação de ausência. 

É desalojar um lugar, especialmente, o lugar-linguagem pelo qual se concebe o 

mundo habitado. A multiplicidade de sentidos que assume o silêncio na obra de 

Manoel de Barros abre espaços à compreensão do mundo pelo avesso daquilo que 

se manifesta.  O avesso, o contrário é o que constitui o sujeito. A presença do que lhe 

falta também é mais pulsante que aquilo que ele detém. O inverso é uma contração 

silente de quem não se expõe via linguagem, embora dela se utilize porque aquilo 

que se nega é o que se afirma com maior intensidade nessa poética. Falar 

inversamente é deixar implícito o que se tende a afirmar. É silenciar na incompletude, 

é resguardar-se na inação de um gigantesco mundo de desejos, de movimentos 

interiorizados, poetizados.  

No caso dos textos estudados, o silêncio atinge planos muito profundos, 

chegando a questionar a própria constituição da linguagem, a ordenação e 

reordenação do mundo, de tal sorte que aquilo que o poeta afirma sobre a linguagem 

é também aquilo que afirma sobre si mesmo - a essência do sujeito lírico coaduna-se 

com o mundo, a ponto de um não existir sem o outro. Essa imbricação destitui 

conceitos prévios à vivência poética, de tal sorte que o mundo embasado em 

conceitos científicos, em dogmatismos poéticos ou em temporalidades submetidas a 

subdivisões (presente, passado, futuro) sejam destronados de sua lei constituinte 

frente à essência do eu-lírico, cuja poética esboça a opacidade daquilo que se vive, 
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pois reconhece que a vivência nunca é completamente compreensível. A brevidade 

da linguagem aforística gesticula a memória, adentra o leitor e o escritor, mas 

implementa-se com base em uma ordem cultural estranha, por meio da qual mais 

interpela-se do que se esclarece. 

Nossa percepção, ainda que parcial, sobre o mutismo e a poética diminuta em 

Livro sobre nada evidencia a potência recriadora, reificante da linguagem sobre e sob 

a realidade. A poesia metalinguística é, assim, uma realidade a se fazer e uma 

realidade a se refazer, à medida que toda atitude metalinguística é também uma 

reconstrução, uma edição daquilo que se propusera como realidade seja para quem 

compõe (o autor), seja para quem recompõe a realidade (o leitor). O que é a 

compreensão do mundo pelas várias ciências senão um infinito jogo metalinguístico 

próprio a cada área do conhecimento?  

As diferentes áreas do conhecimento povoam o mundo com seus discursos. 

Aproximam-se dos mais diversos objetos por meio das mais variadas explicações. 

Constrói-se uma percepção repleta de palavras. Nela, a comunicação, a 

obrigatoriedade de dizer é, em essência, aquilo que rechaça o silêncio porque nele 

os significados não se expõem, antes são forças vivas que se obscurecem na 

tentativa de definição, ao passo que assumem cargas extremas de significância 

quando experienciadas.   

Quanto à criação de um idioleto (nos moldes do sujeito lírico), entendemos que 

ele seja o ponto central da resistência da escritura manoelina a um mundo marcado 

por polarizações e dicotomias. Seu idioleto pode ser pressentido, pode ser 

interiorizado, mas nunca alojado, pois suas imagens facilmente acontecem e 

desacontecem. Antes de se efetivarem como discurso hermético, as imagens do 

poema incorporam um desejo de refazer a linguagem-mundo e de se inserirem numa 

perspectiva a que todos pertencemos - a da carne, do corpo, da voz e do silêncio.  

Livro sobre nada é uma obra em poesia e em prosa, fragmentada do início ao 

fim - forma encontrada pelo poeta para reagir à concepção de tempo baseada no 

cronológico lema “Time is money”. O Nada, aparentemente, insignificante é um modo 

de atrelar a duração de rastros e restos em oposição a um tempo matematicamente 

calculado. O tempo da modernidade/pós-modernidade é marcado por lugares de 

isolamento, permitindo ao homem atribuir significados às representações de si e do 

mundo da maneira mais unilateral possível. O passado não ressoa, antes é um tempo 

que passa despercebido. O futuro é uma continuação do agora.  
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De modo geral, o poema é um desafio ao tempo e progresso ininterruptos, já 

que retoma o “archaico”, mas também é o espaço da ruptura com a facilidade de 

comunicação que tanto marca a sociedade atual. As linhas mestras da sociedade - 

progresso, facilidade de comunicação, aprendizado constante e acúmulo de 

conhecimento - têm sua “significância” desfeita, atrapalhada pelo poema em prosa, o 

qual alude diretamente a outros versos da mesma obra:  

 

               As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. 

               Nos fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso dessaber.  

               A gente inventou um truque pra fabricar brinquedos com palavras.  

               O truque era só virar bocó. 

                                                            [....]  

                                                                                                 (BARROS, 1996, p. 11) 

 

 Nos versos já trabalhados, aqui, em outra perspectiva, é notória a crítica ao 

saber. O prefixo des ressignifica o radical “saber”. O acúmulo de conhecimento perde 

a função social atrelada à turbulenta aquisição de informações que conduziram o 

indivíduo à reprodução do já sabido, do já produzido. O espaço nada mais seria que 

a reiteração incessante de lugares outros   ponto a que o poeta opõe-se, já que o 

fundo de quintal é uma espécie de espaço voltado à dessabedoria, à construção do 

conhecimento via experiência parva, da qual o poeta fornece “certidão”, ou seja, 

ratifica a necessidade de ignorar a experiência do acúmulo de conhecimento, 

tornando-se “bocó”- que  é o sujeito considerado pouco inteligente ou ignorante . 

 O nome deste capítulo “O livro sobre nada” - terceira parte da obra - difere do 

título - Livro sobre nada - pelo acréscimo do artigo “o”, indicativo de especificidade. 

Estamos, portanto, diante do nada propriamente que, pode-se dizer, é vacuidade pura 

e sobreposição a si próprio, condição, segundo Heidegger (1983, p. 41), necessária 

à mudança, pois inerente à essência humana. A, aparentemente, opaca matéria 

poética, composta por poemas de um ou dois versos, é murmúrio intrincado a 

espaços brancos que edificam o silêncio. Silêncio que não cessa de falar no vazio, 

conforme palavras de Blanchot: 

 

[...] antes uma fala: isso fala, isso não pára de falar, é como um 
vazio falante, um leve murmúrio, insistente, indiferente, que 
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sem dúvida é o mesmo para todos, que é sem segredo e, no 
entanto, isola cada um, separa-o dos outros, do mundo e dele 
mesmo, arrastando-o por labirintos zombeteiros, atraindo-o 
para um lugar cada vez mais longínquo, por uma fascinante 
repulsa, abaixo do mundo comum das palavras cotidianas. 
(2005, p.  320)  

 

 Essa condição silente e obscura murmura. Conduz à perda das certezas e 

verdades. Conduz à perda das certezas e verdades exigidas pela linguagem. O 

silêncio, mediando as relações entre sujeito e mundo, lança os significantes a planos 

em que os sentidos se encontram em plena flutuação, “significando de outras e muitas 

maneiras” (Orlandi, 2007, p. 35). Por meio do silêncio, os significados não se alocam 

em nenhum lugar, a não ser no sujeito, seja ele o leitor, seja o sujeito lírico. Dessa 

forma, a unicidade de sentidos está perdida, posto que situada em diversos corpos. 

Será ela alvo de interminável intersecção de dimensões subjetivas, da interminável 

relação do humano com a consciência da ruptura de si com seu entorno. A linguagem 

passa a ser um excesso. O poema a seguir pode lançar algumas luzes quanto à 

temática do silêncio: 

 

          Sempre que desejo contar alguma coisa não faço nada; 

mas quando não desejo contar nada, faço poesia. 

                                                                                                 (BARROS, 1996, p. 69) 

 

As formas verbais em aspecto durativo- “faço e desejo” - estendem o que se 

intitula presente. Situam-no em um tempo aberto, designado como futuro, ao passo 

que o advérbio “sempre” é uma referência ao costumeiro, ao que ocorreu por diversas 

vezes, o que se denomina passado. No poema, o tempo não é apercebido como 

elemento em si, como substância que se apresenta em partes, mas sob forma de 

consciência subjetiva que o constitui sem fragmentá-lo. A temporalidade do poema 

não está completamente constituída, é nascente. É, portanto, um espaço que amplia 

ou reduz desejos e movimentos. Contar coincide com inação e, por isso, é não 

compactuar com o mundo exigente de discursos que o legitimem. É ausentar-se 

discursivamente para resistir à ordem deste mundo. 

Não desejar “contar nada” é, neste caso, fazer poesia. A ausência de fluxos, 

de desejos e de matéria nítida é o que constitui a escritura. Ela é a ausência de 

discursos facilmente compreensíveis porque sua construção é própria de um 
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acontecer sem clarividências. Não contar é um nada inquietante, pois faz-se à 

distância do discurso que reproduz os fatos do mundo. Sem discursos reprodutivos, 

a poesia cala a ordem, uma vez que, na ausência deles, nos vemos ignorantes e, em 

certa medida, sábios, porque não temos o que reproduzir. A poesia não conta porque 

não agride a amplitude do mundo, não mutila o conjunto de percepções e 

acontecimentos que compõem a consciência do ser no tempo.  

A escritura barreana reconhece que “contar” não é uma linha reta, mas uma 

rede de intersecções, diante da qual eleger qualquer narrativa seria priorizar certos 

acontecimentos em detrimentos de outros. Na efetivação deste presente, que nunca 

se constitui de forma absoluta, a inoperância é o espaço de uma temporalidade 

contínua, cujo produto é ampla voz do nada, transcendendo subjetividades.  A palavra 

poética torna-se ociosa, assevera eus desenganados de um mundo definido.  

A força desse nada alarga os processos metalinguísticos, os quais são, 

imediatamente, consciência de si (do sujeito) via conhecimento de seu objeto (a 

poesia). Isto é, a poesia é o que cria consciência do sujeito lírico para si. Assim como 

as palavras nada contam, a consciência da identidade lírica, guiada pelo poema em 

análise, também se configura pela implicação daquilo que ela não é, que está fora de 

si.  

 Como renúncia a contar para não mutilar a essência poética, o eu-lírico revela-

se pelo próprio avesso, pelo exterior a si: 

 

Meu avesso é mais visível que um poste. (BARROS, 1996, p. 68)  

 

A palavra escritural, aqui, diz pelo avesso, ou seja, deturpa a nitidez do que 

poderíamos chamar de conhecimento e nos dá a conhecer um sujeito “que percebe 

com seu corpo e com seu mundo” (Merleau-Ponty, 2018, p. 281). O que se pode 

notar, à primeira vista, é uma visível imprecisão da ipseidade lírica. O avesso, tomado 

como essência, não é internalizado ou resguardado, pelo contrário, assume a 

inusitada visibilidade de um poste. A partir dessa perspectiva, a dicotomia entre 

essencialidade (costumeiramente recôndita) e forma aparência que resguarda a 

essência) é desfeita. Aquilo que se sistematizou como inerente ao plano abstrato (das 

profundezas da alma) assume forma, assume espessura - é “poste”. A sensação de 

identidade sincroniza-se a um objeto, dando mostras de que a individualidade do ser 



95 
 

é “a modalidade de uma experiência geral, já consagrada a um mundo físico, e que 

crepita através de mim sem que eu seja seu autor” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 291). 

Lembremos, em razão do pensamento do fenomenólogo, de que objetos são 

índices temporais. Estão carregados de memória, de história que ressoam no corpo 

de quem com eles se relaciona. Ainda que não nos apoiemos em dados biográficos 

para sustentar nossa reflexão, um fato da vida do poeta se faz necessário: Manoel de 

Barros, quando menino, no estado do Mato Grosso, experienciou a derrocada da 

paisagem pantaneira. Em lugar “da voz de um lagarto escurecido”, “dos patos que 

prolongam o olhar” ou do silêncio que, à noite, “estica os lírios”, Barros (1996) assistiu 

à instauração de um organismo urbano marcado por áreas luminosas: espaços de 

uma pretensa exatidão vertiginosa. Se for verdade que o tempo se dá nos homens e 

pelos homens, temos um poste como imagem metafórica da essência temporal do 

poeta por meio de uma intercorporeidade. Vale retomar as palavras de Merleau-

Ponty, a quem a temporalidade é subjetiva, de modo que 

 

 

[...] cada presente reafirma a presença de todo o passado que expulsa 
e antecipa a presença de todo o passado que expulsa e antecipa a 
presença de todo por-vir, e que por definição o presente não está 
encarcerado em si mesmo e se transcende em direção a um porvir e 
a um passado (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 564). 
 

 Para além do que até já se afirmou acerca do poema, é preciso buscar 

intersecções entre ele e a cultura popular. Não raro, expressões do tipo “parado feito 

um poste” são proferidas como forma de referência à falta de atitude, à inação. Essa 

espécie de “memória involuntária” amplia as significações do poema, aproximando o 

esteio (poste) de um vegetal artificial. Fixado à terra, sua função é expor o mundo sob 

a forma de uma temporalidade difusa da compreendida como natural:  é pôr luz onde 

há noite, é gerar uma constante e artificial claridade quando a escuridão se faz latente. 

Um avesso bem visível é constituído por meio do contrário, do reverso, do lado 

“oposto” ao dianteiro. Aquilo que seria entranhado põe-se às claras, disso ressoa um 

envessar, um deslocamento para dentro, para aquilo que não é arrematado, pondo-

se em destaque a “íntima obscuridade”. 

 É assim, dizendo por fora, em linguagem e fora de alcance, que a poética de 

Manoel de Barros se constitui. O inatingível se concretiza em uma linguagem que se 

diz em segredo. Nos rumores da língua, o “eu” manifesta sua ausência, dá-se conta 
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de que incessantemente está por nascer e por morrer; vê-se atravessado pelo que 

não é, pelo que não diz e reconhece a força de uma ausência presentificada que 

frequentemente lhe escapa: 

 

Tem mais presença em mim o que me falta (BARROS, 1996, p. 67). 

 

O poema manifesta a incompletude, a insatisfação do sujeito poético em 

relação às vivências que acolhe do mundo em que habita. O lirismo, nada alienante, 

é a manifestação da ausência do essencial. Essência que nem ele nem nós 

vivenciamos em razão do ruído ditatorial que ordena fluxos a partir de sensações e 

de palavras que põem tudo às claras, em contraposição ao obscuro e inapreensível 

que o lirismo captura. Ao corpo do sujeito lírico há uma forte presença: a falta. A falta 

que se sente atrela-se ao fato de que “toda sensação comporta um germe de sonho 

ou de despersonalização” (MERLEAU PONTY, 2018, p. 290).  

Isso quer dizer que a sensação, no caso do aforismo acima, é anônima a quem 

a sente, posto que as possibilidades sensoriais jamais esgotam o objeto em si. À 

presença, à percepção visível (em presença), faltam a auditiva, a olfativa, a sonora, 

a tangível e, até mesmo, a mescla delas todas. A presença, entendida como 

percepção a partir do olhar, evidencia um “eu” que vê e sente a partir de um campo, 

ao mesmo tempo em que deixa de sentir uma infinidade de coisas que lhe escapam. 

Quando o “eu” tem os seres em presença, eles apenas são formas materiais ideais, 

separadas da plenitude dos sentidos, são meras concretudes. Nesse sentido, aquilo 

que se presentifica no poema o faz por meio de uma experiência visual, quando, em 

essência, a consciência toma os seres por meio da indiscernibilidade de sentidos. O 

campo perceptivo do sujeito lírico pode ser descrito como uma gama de impressões 

furtivas por meio da qual se imaginam “objetos ou pessoas cuja presença não é 

compatível com o contexto, todavia eles não se misturam ao mundo, eles estão 

adiante do mundo, no teatro do imaginário” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 06).  

 Em última análise, poderíamos dizer que faltam texturas, faltam sabores, 

faltam cheiros, faltam sons ao “teatro do imaginário”. Entre a presença e a experiência 

tramitam indizíveis sensações provenientes de invisíveis contextos. A ênfase na 

visão, a demasiada valorização do olhar e a crença absoluta nas representações 

incidem, “sobretudo no refinamento da capacidade de captar o movimento, em vez 

de se concentrar, como era hábito tradicional, sobre objetos e contextos estáticos” 
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(SEVCENKO, 2001, p. 64). O corpo lírico constrói a consciência de falta de 

concentração, sobretudo porque se volta, essencialmente, a vivenciar o que falta, o 

que requer fixação porque não cessa de existir como ausência. 

 No universo de “Livro sobre nada”, a comunhão com o que se tem ao pé de si, 

é a materialização de uma perspectiva pré-fabricada, na qual o sujeito se perde. 

Vejamos os poemas a seguir, axiomas, designados, respectivamente, como “Texto I” 

e “Texto II”:  

Texto I 

Inércia é o meu ato principal.  

                                                                                           (BARROS, 1996, p. 68) 

 

Texto II 

Não saio de dentro de mim nem pra pescar.  

                                                                                                  (BARROS, idem.) 

 

  Os poemas manifestam uma essência lírica em paralisia, contrária à 

banalização inventiva. Desaceleram a realidade como forma de oposição à própria 

poesia. A técnica envolvida no processo de composição é a negação da banalização 

dos procedimentos poéticos. Os aforismos aproximam-se dos adágios, das 

constatações filosóficas, conclamam um modo de dizer por meio de provérbios. 

Ironicamente, os discursos hegemônicos substituíram, em nossos tempos, os 

provérbios e aforismos pelos slogans - adágios do capital.  

 O que se vê nas formas aforísticas é o “discurso da crise”, uma espécie de 

resposta breve, emocionalmente carregada de consciência de que as separatistas 

condições de um tempo-espaço que amputa pensamento e poesia podem ser 

desfeitos, o que o poeta atinge por meio de seus versos em que, concomitantemente, 

escreve poesia, reflete sobre ela e sobre si mesmo. A poética aforística de Barros 

apresenta-nos um mundo em plena dissolução, mas o poeta o recompõe a partir das 

brechas, da escavação do mínimo, aproveitando-se daquilo que é descartado pela 

sociedade do capital e do consumo como matéria de poesia, afinal, é por meio do 

verbo que o mundo se fez e se faz.  



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Iniciamos nossas últimas considerações cientes da dificuldade de emaranhar 

temas de tamanha relevância: a inoperosidade como ato, simultaneamente, distante 

e próximo ao mundo; a imagem como elemento fundante de novas percepções; a 

infância e o resgate mitológico e os elos entre filosofia e poesia - o mais árduo de 

todos, alinhando-se a isso, a percepção de temporalidade e de espacialidade na 

poética de um autor de complexa apreensão. 

Entendemos que nosso trabalho lança luzes aos temas e que, em futuros 

trabalhos, o escopo, bem como o recorte serão de melhor forma delineados. Na ânsia 

de contemplar a obra Livro sobre nada, arriscamo-nos por caminhos sobre os quais 

nosso domínio era mínimo, conquanto, entendamos que pesquisar é arriscar-se.  

Corremos o risco e cá ele está assumido e materializado.  

 A escritura de Manoel de Barros, nesta obra, arrisca-se entre a ironia que, 

aparentemente, despreza-se a partir do próprio título, afinal, para o leitor não alinhado 

a essa poética, ela pode parecer que nada diz e a ressignificação do mundo. Se é o 

verbo que constrói a realidade, é também, por meio dele que se desconstrói a 

realidade. Barros atinge as categorias de tempo e espaço como forma de reconstruir, 

via poética, uma temporalidade em que o a fragmentação não cabe. O presente é 

acúmulo de vestígios do passado, resgatados sob forma de arcaísmos, de emulações 

literárias que remetem aos primórdios das estruturas poéticas, mas é também, uma 

abertura ao futuro. A invenção e a persistência no poder recriador do mundo via 

poesia expõem versos cuja predominância do sublime gera efeitos surpreendentes, 

capazes de proclamar uma nova realidade ou de ampliá-la.  

 Debruçando-nos sobre a relação entre a voz lírica e o tempo-espaço, 

entendemos que, desde as obras iniciais do autor, há um profundo desencontro, uma 

inquietude no tempo-espaço. A atitude inquietante promove uma nadificação -

condição essencial à angústia e à mudança, leva o eu lírico a alçar voos rumo à 

inoperosidade, forma de cortar, de interromper o fluxo do mundo, para buscar nele 

algo que deixou de ser proferido, algo, intencionalmente deixado de lado. Paralisadas 



 
 

as categorias espaço-temporais, ocorre a liberação da potência criadora, a qual 

revisita o mundo o recobre com o nada. Coloca-se um Livro sobre o nada. O nada, 

renegado pelos diversos ramos científicos, é acolhido na obra de Manoel de Barros 

como aquilo que não se revela em parte alguma porque a tudo transcende, porque é 

a essência incapturável, conquanto perseguida nos tempos e espaços pelos quais 

lirismo o barreano perpassa.   

A obra, em contínuo alojamento e desalojamento, demonstra um nadificar 

ininterrupto, um impulso constante da imaginação e do pensamento. Os passeios do 

sujeito lírico abolem a distinção entre ele e a essência dos seres, tempos, espaços 

coisas e objetos com os quais ele se relaciona, por isso sublinhamos a alteridade 

como um incessante desejo de outro, imbricado no eu, cuja constante transformação 

caminha para o começo, ou seja, busca enlaçar a experiência contemporânea ao 

atávico sentimento de pertença à humanidade, entrevendo, inclusive, aquilo que não 

foi experienciado. Entendemos que a escritura de Barros coaduna a um só tempo as 

marcas daquilo que, convencionalmente, designamos presente, passado ou futuro, 

efeito do qual se origina uma temporalidade que leva o ser lírico a inquietar-se em 

diversos espaços em busca do reconhecimento daquilo que é essencial em seu 

projeto de restauração do mundo.  

Para tanto, o poeta adota, como demonstramos, elementos associados ao 

alumbramento infantil, tais como o universo maravilhoso dos contos de fadas, o que 

associamos à percepção infantil de mundo, de acordo com a qual as relações espaço-

temporais são guiadas pela transformação e espontaneidade. O lúdico é, então, 

compreendido como uma consubstanciação do Ser, cindindo, neste caso, a adultez 

e a infância, a magia e a realidade no corpo escritural e na voz lírica que almeja o 

mistério das memórias humanas do infinito tempo em tudo “era uma vez” e sempre 

será.  

A cosmogonia em que Manoel de Barros se insere não explica a origem do 

universo, antes, faz-lhe brotar, ou seja, as transposições sintáticas, os neologismos, 

as quiméricas imagens dão conta de uma ordem na qual o sublime ressurge, ainda 

que diante de um mundo composto por restos, seres tratados como desimportantes, 

pois é na e pela poesia, pela palavra que o mundo se cria.  

Conforme destacamos, a palavra poética é carregada de pensamento. As 

invenções imagéticas do poeta dispensam o tradicional logos, muitas vezes, 

reprodutor de obviedades poéticas e debruçam-se sobre arranjos que reelaboram a 



 
 

linguagem e, por consequência, combatem a proclamada consciência de 

mundo. A erudição do poeta, leitor de filosofia e poesia, cria um reencantamento do 

mundo, adensado pela penetração na intimidade das coisas, pela operação na 

linguagem que, a todo instante, a desautomatiza, abrindo-a a usos dela banidos ou a 

outros ainda nela cabíveis. 

 O verso quebrado, solto, breve, condensado é marcante neste universo de 

vestígios que compõem o nada. As sentenças, sabiamente pensadas, assumem um 

tom de descompromisso, pois de fato, não se comprometem com a função utilitarista 

da linguagem. Alinham-se ao inútil, posto dele surge o olhar ao desconhecido, ao 

obscuro e abismal nada – oposição direta ao universo do consumo, já que o poeta 

age como um reciclador de inutilidades. 

 Cônscio da importância de sua poética, Manoel de Barros desnuda a própria 

poesia enquanto a constrói. Os jogos metalinguísticos atravessam toda a obra, cujo 

aspecto poético-ensaístico deixa tudo por acabar. A própria reflexão sobre a 

linguagem, apesar de reiterada, é também ampla, aberta e de difícil conceituação. 

Basta notar que em muitas das passagens extraídas de entrevistas concedidas pelo 

poeta, a consciência poética surge por meio de imagens que mais ampliam do que 

encerram a reflexão.  Nesse sentido, o pensamento poético é ação contínua, 

desdobra-se ao leitor, aos entrevistadores que, inversamente ao que esperam, 

recebem bem elaboradas construções imagéticas como resposta a seus 

questionamentos. 

 Destacamos que o teor aforístico de todos os poemas que compõem a terceira 

seção da obra, homônima ao título - Livro sobre nada - é composto pela abreviação 

de pensamentos que se prolongam. A obrigatoriedade de dizer é, em essência, aquilo 

que rechaça o silêncio porque, assim como na escritura de Barros, os significados 

não se expõem, antes devem ser escavados, pois são resistores que se obscurecem 

enquanto assumem cargas extremas de significância. 

 O pouco dizer, mas muito significar constrói uma realidade observável graças 

ao esforço da leitura das densas imagens. Os desequilíbrios, as bifurcações, as 

ramificações, os encontros e desencontros na poética de Manoel de Barros tensionam 

o tempo, o mundo e a linguagem a ponto de tudo silenciar graças ao alcance do nada,  

de onde brota o indizível plenamente alardeado pelo silêncio.  Antes de se efetivarem 

como herméticas, as imagens barreanas são um convite a que o leitor se (i)mobilize 

diante da palavra, tensione-se em atos de leitura, nos quais nem a temporalidade nem



 
 

 a língua se esgotou porque são invólucros de operações que se consumam em plena 

ilusão comunicativa. 

 Assinalamos, ademais, o teor metalinguístico da obra do poeta. Cremos que a 

linguagem seja a protagonista de Livro sobre nada, por isso, a obra se encarrega de 

fundir a poesia ao próprio processo por meio do qual ela se estrutura, numa 

manifestação explícita de que pensamento e arte não apartam. Se o mundo dividiu o 

humano de modo antagônico, pondo de um lado a racionalidade, a reflexão e, de 

outro, a simplicidade e encantamento, a obra de Barros desfaz a cisão. O simples e 

o exuberante, a reflexão mais densa sobre a arte poética e o aspecto rasteiro que 

isso, por vezes, assume concatenam o mundo. Os processos metapoéticos, na 

escritura em questão, curiosamente, tratam da impossibilidade da fala, enquanto 

enunciam. São exposições exuberantes que, para além de se apresentarem como 

poemas, criam a própria imagem do poeta. Trata-se, portanto, de um movimento 

triplo: tratar da impossibilidade de fazer poesia, fazer poesia e fazer-se poeta via 

escritura, como declara o próprio Manoel de Barros (apud MULLER, 2010, p.85), “o 

poeta usa a palavra para se inventar. E inventa para encher sua ausência no mundo. 

E inventa quase tudo, sendo que só falta o começo e o resto.” 

 A inventividade poética é a constatação de que o começo, a origem, os 

primórdios são ressentidos como falta, assim como o presente e o futuro também o 

são, por isso, vive num quase instante, um instante inexistente antes de sua criação: 

a poesia – ruptura com o tempo-espaço padronizados sob forma de um continuum.  
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