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Um novo cristalino

Prezado leitor,
Você tem em suas mãos uma pequena joia de imenso 
valor: um livro de fotografias composto de palavras. Um 
convite para que você entre “no mundo das imagens”, 
como diz Manoel de Barros, através de uma “aventura 
linguística”. Para isso terá que “assumir as suas irrespon-
sabilidades”. Está preparado? Pois é o que este livro exi-
girá de você.

Para ver com os olhos da imaginação, há que se estar 
disponível para “desver”. É um processo, nem sempre tão 
fácil quanto parece. Isso significa que as palavras irão 
tirar o lugar de onde você está sentado. Irão lhe propor 
novos desafios do ver. E isso não sou eu que digo. Está 
no livro, nos ensinamentos do poeta. Pode, inclusive, 
deixar o celular guardado. Ele não vai servir para nada, 
pois uma máquina não consegue fotografar silêncios, 
ventos e perfumes. Ela só fotografa o visível, o que é 
muito pouco para a poesia. 

Dito isto, acrescento que este não é o primeiro livro 
em que o poeta nos traz suas reflexões sobre a relação 
entre palavra e imagem. Ao longo de toda a sua obra, 
Manoel de Barros apresenta a riqueza e a complexidade 
dessa relação de forma reveladora, atribuindo ao enten-
dimento dela uma importância crucial para todas as  
artes. E por que não para a vida? “Imagens são palavras 
que nos faltaram. Poesia é a ocupação da palavra pela 
Imagem. Poesia é ocupação da Imagem pelo Ser”, escre-
veu ele em O guardador de águas.
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Em um tempo pautado por imagens, penso que Ma-
noel foi um visionário ao trazer para dentro de sua poe-
sia o exercício do ponto de vista, elemento central para a 
construção — ou desconstrução — de qualquer narra-
tiva. E isso o torna ainda mais contemporâneo, se é que 
é possível. “O privilégio insetal de ser uma borboleta me 
atraiu. Por certo eu iria ter uma visão diferente dos ho-
mens e das coisas”, diz ele em seu poema “Borboletas”.

Mas, mesmo não sendo a primeira vez que ele nos 
apresenta essas reflexões, acredito que Ensaios fotográfi-
cos seja o livro em que elas surgem de forma ainda mais 
evidente, incorporadas à sua própria estrutura e com um 
desenho mais definido. Em alguns poemas específicos, 
Manoel se refere diretamente aos elementos da fotogra-
fia como elementos de sua linguagem. Não apenas no 
título, mas ao longo de todo o livro, encontramos termos 
como “autorretrato”, “foto”, “fotografar”, “álbum de famí-
lia”. Termos que conferem ao registro visual da imagina-
ção uma aura de veracidade. A foto como um atestado, 
uma comprovação da capacidade da poesia de criar vi-
sualidades. Escre(ver).

Neste amplo ensaio fotográfico você irá encontrar 
também outras linhas presentes na obra do poeta. Todo 
grande autor é atravessado pelos fios que compõem sua 
encruzilhada. E a encruzilhada de Manoel é muito rica  
e diversa. Ela é composta de uma infância vivida em 
“um lugar sem nome nem vizinhos”, dos personagens 
que habitam essa memória, da sua relação com a nature-
za, dos anos em que estudou em colégios internos e teve 
contato com a literatura religiosa, da sua formação em 
Direito, da proximidade com alguns poetas modernos, 
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dos estudos de cinema em Nova York, do tempo vivido 
no Rio de Janeiro até mudar-se novamente para o Mato 
Grosso do Sul — onde viveu escrevendo os poemas que 
estão neste livro e em tantos outros. Como ele mesmo 
atesta nas páginas que seguem: “Posso fingir de outros, 
mas não posso fugir de mim”.

Este livro é uma obra absolutamente original e única, 
que reúne todos esses cruzamentos. Nela, o poeta segue 
afirmando, com sua “didática da invenção”, a necessi-
dade de invertermos toda uma série de valores, pois  
somente com a imagem invertida no fundo da câmara 
escura, projetada em nossas retinas — como faz o crista-
lino no olho humano —, poderemos “transver o mun-
do”. Manoel de Barros é, portanto, um novo cristalino. 
Uma nova lente nos olhos de um leitor. Aproveite.

Bianca Ramoneda
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1a parte

ENSAIOS FOTOGRÁFICOS

Imagens não passam  
de incontinências do visual.

jorge luis borges
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O FOTÓGRAFO

Difícil fotografar o silêncio.
Entretanto tentei. Eu conto:
Madrugada a minha aldeia estava morta.
Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre  
as casas.
Eu estava saindo de uma festa.
Eram quase quatro da manhã.
Ia o Silêncio pela rua carregando um bêbado.
Preparei minha máquina.
O silêncio era um carregador?
Estava carregando o bêbado.
Fotografei esse carregador.
Tive outras visões naquela madrugada.
Preparei minha máquina de novo.
Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado.
Fotografei o perfume.
Vi uma lesma pregada na existência mais do que na 
pedra.
Fotografei a existência dela.
Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo.
Fotografei o perdão.
Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa.
Fotografei o sobre.
Foi difícil fotografar o sobre.
Por fim eu enxerguei a Nuvem de calça.
Representou para mim que ela andava na aldeia de  
braços com Maiakóvski — seu criador.
Fotografei a Nuvem de calça e o poeta.
Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa  
mais justa para cobrir a sua noiva.
A foto saiu legal.
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GORJEIOS

Gorjeio é mais bonito do que canto porque nele se  
inclui a sedução.
É quando a pássara está enamorada que ela gorjeia.
Ela se enfeita e bota novos meneios na voz.
Seria como perfumar-se a moça para ver o namorado.
É por isso que as árvores ficam loucas se estão gorjeadas.
É por isso que as árvores deliram.
Sob o efeito da sedução da pássara as árvores deliram.
E se orgulham de terem sido escolhidas para o concerto.
As flores dessas árvores depois nascerão mais perfumadas.


