
 TEMA 60

Zenaide Bassi Ribeiro Soares*

MANOEL DE BARROS: O DE
SANGUE E O DE PALAVRAS

MANOEL DE BARROS: THE ONE OF
BLOOD AND WORDS

Autor e Texto
Author - Text

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEY WORDS

R.TEMA  S.Paulo  nº 54             jul/dez 2009 P. 60-77

Este artigo pretende mostrar a poesia de Manoel de Barros, que
reinventa o homem, um ser conjugado com o cosmo e a natureza,
capaz de transitar entre o mundo contemporâneo e os valores
tradicionais, em perpétuo recomeço.
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This article intends to show Manoel de Barros poetry which
reinvents the man, a living creature connected to the cosmos and
nature, capable of traveling between the contemporary world and
the traditional values, in an everlasting start.
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Zenaide Bassi Ribeiro Soares

Q   uando nada acontece, há um milagre que não
  estamos vendo – escreveu Guimarães Rosa –
  alertando para o sagrado, que, intangível, dilui-

se no ar, inscrevendo-se no poético que resgata o tempo
mítico. O mesmo sagrado que ilumina a poesia de Manoel de
Barros, o poeta que “conseguiu casar a simplicidade da fala
do bugre com a simplicidade da linguagem da poesia moderna,
quebrando, de vez, as fronteiras entre prosa e poesia”, como
observa Orlando Antunes Batista.1

O que sustenta a encantação de um verso (além do
ritmo) é o ilogismo, ensina Manoel de Barros. A prática desse
ilogismo ocorre no território que lhe é adequado, um espaço
sagrado escolhido pelo poeta, num pantanal imaginário. É
ali que Manoel de Barros faz da natureza a sua casa, o seu

MANOEL DE BARROS: O DE
SANGUE E O DE PALAVRAS

 MANOEL DE BARROS: THE ONE OF
BLOOD AND WORDS

1 Ver A antiapocalíptica voz da Terra: a poética de Manoel de Barros. In TEMA nº 25.
   1995. p.11.
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santuário, a sua cosmogonia. Ali, como Eros, a força de
atração amorosa que leva a gerar as coisas e os seres, ele irá
ordenar o caos, unindo-o com a terra, a divindade fértil que é
o útero da vida , a mãe que nutre e protege.

Para ordenar o caos, o poeta vai transfazer o caos em
cosmos, o que é pré-coisa em poesia. Assim, o poeta vai
desvendar, com festejos de linguagem, o sapo nu com voz de
arauto anunciando excentricidades. Apontar ruínas que
enfrutam. Enxergar pregos primaveris, pregos com natureza
vegetal para que possam brotar e florescer na primavera.

É no Livro de pré-coisas, no poema em prosa Anúncio,
que o autor irá explicar o território imaginário, seu espaço
sagrado de criação literária. A sacralidade do espaço fica
explícita quando o poeta desvincula a palavra Anúncio de seu
sentido corriqueiro e lhe confere o status de Anunciação. Alí
há nódoas de imagem, que ocultam arcanos e também
revelam, nesse espaço sagrado, um pouco do patrimônio
mítico dos índios Kadiweu:

Este não é um livro sobre o Pantanal. Seria
antes uma anunciação. Enunciados como que
contrastivos. Manchas. Nódoas de imagens.
Festejos de linguagem. Aqui o organismo do
poeta adoece a Natureza. De repente um
homem derruba folhas. Sapo nu tem voz de
arauto. Algumas ruínas enfrutam. Passam
louros crepúsculos por dentro dos caramujos.
E há pregos primaveris.
(Atribuir natureza vegetal aos pregos para que
eles brotem nas primaveras...Isso é fazer
natureza. Transfazer).
Essas pré-coisas de poesia.
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Em Arranjos para assobio, prossegue o ilogismo, a
fusão homem e natureza, a busca pela essência do
pensamento telúrico. Nesse livro há uma sessão intitulada
Exercícios Cadoveos, onde aparece o bugre Aniceto, que
rememora fragmentos do patrimônio mítico de seu povo, os
índios Kadiweu. Estes inutensílios, segundo informa o
próprio Manuel de Barros, foram retirados da mitologia
recolhida por Darcy Ribeiro. Nos registros de Darcy Ribeiro2

sobre o patrimônio mítico dos índios Kadiweu, o
antropólogo procurou preservar o caráter oral das
narrativas, adotando uma linguagem bastante sugestiva, que
se não chega a transcrever os próprios termos usados pelo
narrador indígena, recupera a espontaneidade e leveza de
seu fraseado típico, preservando parte de sua substância
artística.

Manoel de Barros, ao se interessar pelas recriações
míticas de Darcy Ribeiro, enquanto experimento imagético e
linguístico, decidiu incorporá-las em seus poemas. Ao retratar
Aniceto, o poeta recorre a uma montagem de frases
independentes, mas que no fim se articulam perfeitamente entre
si, como a decomposição de imagens numa pintura cubista.

Se arruma por desvãos como os lagartos
Se propaga no sol
Macega invade seus domínios de guspe
 .............................................................
 Ai abandono de cócoras

2 Ver Kadiweu. Petrópolis: Vozes. 1980.
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O bugre, apesar da opressão do branco que domina e
distribaliza, detém sua capacidade de atuar no ciclo de
renovação cósmica, mantendo seus liames com o passado
mítico. Sua fala expressa imagens que traduzem a natureza,
como faz o poeta que o tem como modelo:

Meu canto reboja.
Não tem margens a palavra.
Sapo é nuvem neste invento.
Minha voz é úmida como restos de comida.
A hera veste meus princípios e meus óculos.
Só sei por emanações por aderências por
incrustações.

A fusão com a natureza é evidente ao personificar o
vegetal (a hera) e reunir de modo sutil elementos abstratos e
concretos (princípios e óculos) recobertos de hera, abrindo
para o leitor, através da natureza, os caminhos da
transcendência.

O seu aprendizado foi construído longe dos padrões
escolares, ocorre por emanações, aderências, pois não se
sustenta no cartesianismo mas na força da terra, das águas,
das imagens, das sonoridades, dos vôos da imaginação:

Eu escrevo o rumor das palavras.
Não sou sandeu de gramáticas.

(O Livro das Ignorãças)

Nos resíduos das primeiras falas eu cisco
meus versos
A partir do inominado
e do insignificante
é que eu canto



65 TEMA

O canto inaugural é tatibitati e vento
Um verso se revela tanto mais concreto quanto
seja seu criador adejante.

(Arranjos para assobio)

Esse criador adejante, que suspende o tempo e invade
o reino atemporal do mito, resgata os instantes primeiros da
invenção do mundo, quando as coisas ainda não tinham nome.
Recompõe um universo que se aproxima da criança, longe da
linguagem adulta estabelecida, para enxergar as coisas por
igual como os pássaros enxergam3.  Naquele instante mágico,
o mundo acabara de ser criado, estava em festa de
inauguração, com as palavras livres, soltas, desarticuladas,
que podiam ficar em qualquer posição, completamente
divorciadas da linguagem culta, comprometida com uma
sociedade profana, individualista, desvinculada da natureza.
Uma sociedade que ao desagregar-se  de valores tradicionais
divorcia-se das grandes transcendências.

Esse tempo mágico, recém-criado, é apresentado pelo
poeta:

Por viver muitos anos dentro do mato
moda ave
O menino pegou um olhar de pássaro
Contraiu visão fontana.
Por forma que ele enxergava as coisas por
igual
Como os pássaros enxergam.
As coisas todas inominadas
Água não era ainda a palavra água

3 Ver Poemas rupestres, parte 1. Rio de Janeiro: Record, 2007.
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Pedra não era ainda a palavra pedra;
E tal.
As palavras eram livres de gramáticas e
Podiam ficar em qualquer posição.
Por forma que o menino podia inaugurar.
Podia dar às pedras costumes de flor.
Podia dar ao canto formato de sol.
E, se quisesse caber em uma abelha, era
Só abrir a palavra abelha e entrar dentro
dela
Como se fosse a infância da língua.

Construindo um tecido poético denso de sentidos, o
poeta afasta-se do mundo profano e,  de um modo quase
religioso, busca recuperar a pureza da linguagem, num tempo
muito antigo, quando as palavras viviam ainda na primeira
infância:
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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.

                                                              (Livro sobre o nada)

Para chegar ao acriançamento das palavras é preciso
desaprender o que o cartesianismo ensina, desconstruir
o que foi aprendido, para chegar ao inominado, ao estado
coisal, para em seguida iniciar uma nova cosmogonia,
inaugurar uma nova vivência, reinventando os modos
arcaicos de expressão, densos de poesia e sacralidade:

Sente-se pois então que árvores, bichos e
pessoas têm uma natureza assumida igual. O
homem no longe, alongado quase e suas
referências vegetais e animais. Todos se
fundem na mesma natureza intacta. Sem as
químicas do civilizado. O velho quase-
animismo.
.........................................................................................
.........................................................................................
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Era só água e sol de primeiro este recanto.
Meninos cangavam sapos (...) As coisas ainda
inominadas. Como no começo dos tempos4.

No começo dos tempos, escorando-se nos mitos
Kadiweu, Manoel de Barros colhe inutensílios, termo que
remete à desvalorização da poesia pela sociedade moderna
e, incarnado no bugre, mergulha na natureza que o rodeia para
reencontrar o fundo eterno das coisas.

Esse mergulho remete a um tempo circular, reversível,
eterno, inesgotável. O tempo mítico primordial, cósmico, que
se presentifica como fonte viva e fresca, pronta a fortalecer o
espírito. Esse tempo revela um espaço onde vive um andarilho
que vem de coisas de nada, coisas que ele ajunta nos bolsos
por formas de pentes, formigas de barranco, vidrinhos de guardar
moscas5 (...).

É nesse mundo que Bernardo vive, em estado de árvore,
ligando três mundos: o subterrâneo, a terra e o céu. No
subterrâneo mergulha com suas raízes agarradas à terra úmida
da seiva que nutre o caule forte que se levanta para a
luminosidade do sol, coberto pela copa, cabeleira alta que paira
entre o céu e a terra,  farta de folhas, flores, frutas e pássaros.

Figura recorrente na obra manoelina, Bernardo se
reveste de sabedoria e imortalidade. Eterno, vem do oco do
mundo e vai para o oco do mundo. Perfeitamente
harmonizado com a natureza, Bernardo-árvore acolhe
pássaros, brisas, borboletas. Sábio, regenera-se, ressurge,
muda de forma, como entidade transcendente que é:

4 Ver Livro de pré-coisas: roteiro para uma excursão poética ao pantanal. Rio de
  Janeiro: Record, 2003.
5 O guardador de águas. Rio de Janeiro: Record, 2006
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A adesão pura à natureza e à inocência nasceram
com ele. Não sei se os jovens de hoje, adeptos
da natureza, conseguirão restaurar dentro deles
a inocência. Não sei se conseguirão matar dentro
deles a centopéia do consumismo. Porque já
desde nada, o grande   luxo de   Bernardo é ser
ninguém.  Por fora é um galalau, por dentro não
arredou de criança. É ser que não conhece ter.
Tanto que inveja não se acopla nele.

(Livro de pré-coisas)

Bernardo vive a plenitude do ser, porque ignora o ter, e
com isso alcança um estado de graça, já que não é agredido
pela ambição, a cobiça, a inveja. É um ser do passado
esboçado, quem sabe, para o futuro, para um novo tipo de
sociedade menos agressiva, mais solidária, onde o trabalho
é reinventado para transfazer a natureza:

No meu serviço eu cuido de tudo quanto é mais
desnecessário nesta fazenda. Cada ovo de
formiga que alimenta a ferrugem dos pregos eu
tenho de recolher com cuidado. Arrumo paredes
enverdeadas pros caramujos foderem. Separo
os lagartos com indícios de água dos lagartos
com indícios de pedra. Cuido das larvas tortas.
Tenho de ter em conta o limo e o ermo. Dou
comida pra porco. Desenralho harpa dos brejos
(...) Derrubo folhas de tarde. E de noite
empedreço. Amo este trabalho. Todos os seres
daqui têm fundo eterno.

O fundo eterno dos seres é o passado mítico
reencontrado ao mergulhar na natureza. Esse mergulho,
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sensual e lúdico, desvenda o ato poético em si, que
conjuga ato e fala, com a absorção do real pela Linguagem.
Construída de material fluido, a linguagem de Manoel de
Barros tem a luminosidade da pintura, recorre a Braque,
lembra Van Gogh. Em certos momentos é dadaista, ao
conceber a mudança da função institucional de um objeto:

Desinventar objetos
O pente, por exemplo.
Dar ao pente funções de
não pentear. Até que
ele fique à disposição de ser uma begônia. Ou
uma gravanha.
Usar palavras que ainda não tenham
Idioma.

(O Livro das Ignorãças)
Vai além do dadaísmo ao retirar a função institucional

de pentear até que o pente possa ser transformado num ser
vivo como uma planta, uma flor. Ou fazer poesias com
palavras que ainda não tenham idioma, como o pente
transformar-se numa gravanha, palavra ainda não
dicionarizada, talvez por isso sem idioma.

Ao lembrar Van Gogh, o poeta incorpora o pintor que
amava o sol, o amarelo, a luz, o fogo, os girassóis:

Um girassol se apropriou de Deus:
Foi em Van Gogh

(O Livro das Ignorãças)

A luz que encantava Van Gogh inunda sua obra poética
entremeada pelas águas do pantanal de onde ressalta a
importância dos sentidos para conhecer o mundo:
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Para apalpar as intimidades do mundo é preciso
saber:
.....................................................................................
Que um rio que flui entre 2 jacintos carrega
mais ternura que um rio que flui entre 2
lagartos
como pegar na voz de um peixe
qual o lado da noite que umedece primeiro

A presença da água é muito forte em sua obra. Na região
rica de flora e fauna, o poeta via a água e o rio. O rio era uma
cobra-de-vidro, numa visão surrealista:

Escuto meu rio:
é uma cobra
de água andando
por dentro de meu olho

Por dentro do olho, a imagem do rio se reflete em
movimento. O que está fora - o rio – invertido como num
espelho se reflete dentro do olho, lembrando uma tela de
Magritte. É o rio andante que olha de dentro do olho para
fora.

Manoel de Barros prefere as palavras de inventar às
de informar. Sua invenção nega o pensar cartesiano, o
raciocínio lógico, para valorizar o pensamento mágico,
concreto, infantil, recuperando, através da analogia, o sabor
da imagem:

Pertenço de fazer imagens.
Opero por semelhanças.
Retiro semelhanças de pessoas com árvores
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de pessoas com rãs
de pessoas com pedras

(Livro sobre o nada)

A imagem que antecede a palavra conserva uma poesia
que libera a imaginação. Nomear a imagem pode matar a poesia:

O rio fazia uma volta atrás de nossa casa era a
imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás
da casa.
Passou um homem depois e disse: Essa volta
que o
rio faz por trás de sua casa se chama enseada.
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro
que
fazia uma volta atrás da casa.
Era uma enseada.
Acho que o nome empobreceu a imagem.

(O Livro das Ignorãças)

O poeta reverte a lógica por intermédio do pensamento
mágico, introduzindo o fantástico e o estranho na vida
cotidiana:

Eu tive uma namorada que via errado. O que ela
via
não era uma garça na beira do rio. O que ela via
era
um rio na  beira  de uma  garça.  Ela
despraticava  as
normas [...] Com ela  as coisas  tinham que
mudar de
comportamento [...] Falou por acréscimo que ela
não
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contemplava  as  paisagens.  Que  eram  as
paisagens
que a contemplavam.

(Memórias inventadas – a segunda infância)

Um símbolo é recorrente na obra de Manoel de Barros:
o caracol/caramujo.

Que é um caracol? um caracol é:
a gente esmar
com os bolsos cheios de barbantes, correntes
de latão
maçanetas, gramofones, etc.
Um caracol é a gente ser:
por intermédio de amar o escorregadio
e dormir nas pedras
É a gente conhecer o chão por intermédio de ter
visto uma
lesma na parede
e acompanhá-la um dia inteiro arrastando
na pedra
seu rabinho úmido
e mijado.
Outra de caracol:
é, dentro de casa, consumir livros cadernos e
ficar parado diante de uma coisa até sê-la.
Seria:
um homem depois de atravessado por ventos e
rios turvos
pousar na areia para chorar seu vazio.
.........................................................................................

                              (Gramática expositiva do chão)
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 “A luxúria verbal encontrada na lírica de Manoel de Barros
nos mostra que, para o poeta, o signo pantanal é uma Sodoma
às avessas. A volúpia do contacto do poeta com a natureza
obriga-o a perceber a realidade de forma não só filosófica mas
também sensual e porque não dizer de uma ambiência erótica,
onde a imagem poética é quem revela a natureza do orgasmo
lírico”6. Essa sensualidade é gerada no chão, na terra fértil,
adubada com esterco, de onde brotam palavras cheias de cor
como “os girassóis de Van Gogh”, registrados em Face Imóvel.
Ou como a amante terra, que abraça e consome:

Ir a terra me recebendo
me agasalhando
me  consumando como um selo
um sapato
como um bule sem boca

(Compêndio para uso dos pássaros)

A receita para assegurar a sensualidade está registrada
em Matéria de poesia:

“Deixar os substantivos passarem anos
no esterco, deitados de barriga, até que
eles possam carrear para o poema um
gosto de chão – como cabelos desfeitos
no chão – ou como o bule de Braque –
áspero de ferrugem, mistura de azuis e
ouro – um amarelo grosso da terra,
carvão de folhas.”

A poesia de Manoel de Barros é onírica, convive com o
fantástico, o imaginário, o humor e o nonsense:
6 Ver A antiapocalíptica voz da Terra: a poética de Manoel de Barros. In TEMA nº 25
   1995. p.26.
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A noite caiu da árvore
Maria pegou ela pra criar
e ficou preta...
Ví um rio indo embora de andorinhas

Em Matéria de poesia, o poeta realiza um jogo de
humor, num poema lúdico, um hai-kai, onde trata de uma
concha, que como um osso, envolve um molusco precioso:
a ostra. Para dizer, através de metalinguagem, que qualquer
material serve para poesia, até um pequeno molusco. E a
noite desse animal é metáfora para indicar a clausura em
que vive a ostra.

O osso da ostra
A noite da ostra
Eis um material de poesia

O poeta areja a linguagem como as minhocas arejam a
terra. Para arejar a lingua portuguesa ele se aproxima da
pintura, da linguagem dos índios e das crianças até convertê-
la na linguagem dos pássaros:

.............................................................

É muito transitiva a dos pássaros
Não carece de conjunções nem de abotoaduras
Se comunica por encantamentos
E por não ser contaminada de contradições
A linguagem dos pássaros
Só produz gorgeios

(Retrato do artista quando coisa)

.............................................................
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A língua dos Guaranis é gárrula: para eles é
muito
Mais importante o rumor das palavras do
que o sentido
Que elas tenham
Usam trinados até na dor.

Na língua dos Guanás há sempre uma sombra
do
Charco em que vivem.
Mas é língua matinal
Há nos seus termos réstias de um sol infantil.
Entendo ainda o idioma inconversável das
pedras.
É aquele idioma que melhor abrange o silêncio
das
Palavras.
Sei também a linguagem dos pássaros – é só
cantar.

(Ensaios fotográficos)

O poeta Manoel de Barros é um andarilho que transita
entre o mundo contemporâneo e os valores tradicionais.
Nessa caminhada constrói um novo paradigma. Ou recupera
o paradigma perdido do homem genérico, complexo, variado
e múltiplo, de que fala Edgar Morin.

Aos 93 anos de idade, escrevendo um novo livro, a mão
como sempre, o poeta confessa quem é o verdadeiro Manoel
de Barros7:

7 Ver O Estado de São Paulo, Caderno 2, edição de 04/11/09 p. 1 (Bilhetes poéticos).
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“...somos dois. Um é biológico, outro é letral.
Ambos somos verdadeiros. Um é de sangue.
Outro é de palavras. O de sangue é comum: come,
bebe água e até quebra copos. O ser letral gosta
de fazer imagens para confundir as palavras. E
gosta de usar palavras pra destroncar as imagens.
Tipo assim: eu vi um passarinho pousado no
muro da tarde. As palavras servem para me
enganar e para enganar os outros. Quem escreve
sobre si mesmo procura sua própria glória, disse
Cristo. Eu procuro. Não sei me pular”.


