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RESUMO 

 

No meio ambiente encontram-se numerosas e variadas possibilidades para o conhecer geográfico, 
possibilidades que promovem um (re)encontro da natureza, da cultura e da sua poética com o mundo, 
assim polinizando formas de expressão e de linguagens. As artes, a literatura, a poesia e a ciência são 
campos do real que fazem, à maneira de pensar de Deleuze e Guattari – maneira rizomática, a plasticidade 
de uma geografia experimentada. Nesse caminho, o conteúdo do presente texto apanha Manuel de Barros 
que privilegia, com sua poesia, a produção do espaço do Pantanal, criando imagens que se afastam de 
uma descrição realista ou ufanista já que a natureza nunca será descrita como cenário nem apresentada 
como documento. Apanha, também, o Capibaribe de João Cabral, rio sem dinamismo, vagaroso, mas 
íntimo do caranguejo que se alimenta da lama, para em seguida alimentar os homens que vivem na lama 
que, depois, irão alimentar o mangue com seus excrementos. Assim, este texto, usando uma linguagem 
adâmica, privilegia a questão da percepção na aprendizagem da Geografia ao construir uma ponte entre a 
vida, o ambiente e as realizações humanas. 

 

 

 

O homem de hoje é um ser predominantemente visual. Oitenta por cento dos 
estímulos seriam visuais dizem alguns psicólogos da percepção, sendo unânimes, 
entretanto, em afirmar que a maioria absoluta das informações que o homem moderno 
recebe lhe vem por imagens. 

Alfredo Bosi (1990), ao tratar da relação do olho com o cérebro, recorda o 
anatomista norte-americano Stephen Poliak: 

“...que chegou a admitir a hipótese revolucionária de que o tecido cerebral 
resultou de uma evolução dos olhos em pequenos organismos aquáticos que 
viveram há mais de um bilhão de anos atrás. Quer dizer: não foi o cérebro que 
se estendeu até a formação do órgão visual, mas, ao contrário, foi o olho que 
se complicou extraordinariamente dando origem ao córtex onde, supõe-se, 
estaria a sede de visualidade” (p. 65) 
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O olhar, entretanto, não está isolado porque está enraizado na corporeidade, 
enquanto sensibilidade e motricidade, mas é no uso das palavras que os homens trançam 
os fios lógicos e os fios expressivos do olhar. Nessa interpretação pode-se inferir um 
coincidir de uma teoria do conhecimento com uma teoria da expressai abrindo 
possibilidades para o conhecer geográfico, possibilidades que promovem um (re)encontro 
da natureza, da cultura e da sua poética com o mundo. As artes, a literatura, a poesia e 
a ciência são campos do real que fazem, à maneira de pensar de Deleuze e Guattari – 
maneira rizomática, a plasticidade de uma geografia experimentada. Nesse caminho, o 
conteúdo do presente texto apanha Manuel de Barros que privilegia, com sua poesia, a 
produção do espaço do Pantanal, criando imagens que se afastam de uma descrição 
realista ou ufanista já que a natureza nunca será descrita como cenário nem apresentada 
como documento. Apanha, também, o Capibaribe de João Cabral, rio sem dinamismo, 
vagaroso, mas íntimo do caranguejo que se alimenta da lama, para em seguida 
alimentar os homens que vivem na lama que, depois, irão alimentar o mangue com seus 
excrementos. Assim, este texto, usando uma linguagem adâmica e aqüifera, privilegia a 
questão da percepção na aprendizagem da Geografia ao construir uma ponte entre a 
vida, o ambiente, as realizações humanas e a poesia.  

 

MANOEL DE BARROS, O POETA PANTANEIRO 

Com vontade de recuperar a virgindade das palavras, o poeta Manoel de Barros 
produz imagens que se afastam por completo de uma descrição realista ou ufanista do 
Pantanal. É claro que o tema da poesia de Manoel de Barros é o Pantanal já que no 
corpo de seus poemas há referencias aos elementos constituintes desse complexo 
geográfico: jacarés, tuiuiús, piranhas, a cidade de Corumbá, os rios Taquari, Paraguai, 
mais os bois, paus-bananas, paus-rodados, ruas de água, Xaraés, a Nhecolândia. 
Promovendo um novo relacionamento entre as palavras, o poeta barreano intertoca, 
funde mesmo o vegetal, o animal, as águas, as rochas, ao homem pantaneiro. 

No Livro de pré-coisas (1997), roteiro para uma excursão poética no Pantanal, o 
poeta nos entrega um Pantanal mais íntimo, essencial, anônimo, secreto e primordial. Em 
Ponto de partida, primeiro conjunto de poemas, faz o anúncio (p. 09): 

“Este não é um livro sobre o Pantanal. Seria antes uma anunciação. Enunciados 
com que constativos. Manchas. Nódoas de imagens.. Festejos de linguagen. 

Aqui o organismo do poeta adoece a Natureza. De repente um homem derruba 
folhas. Sapo nu tem voz de arauto. Algumas ruínas enfrutam. Passam louros 
crepúsculos por dentro dos caramujos. E há pregos primaveris... 

(Atribuir-se natureza vegetal aos pregos para que eles brotem nas primaveras... 
Isso é fazer natureza. Transfazer.)  

Essas pré-coisas de poesia”. 

O narrador apresenta sua terra natal pontuada em frases curtas: Corumbá estava 
amanhecendo... Aqui é o Portão de Entrada para o Pantanal... o rio Paraguai, lá 
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embaixo, borda e lambe...  As águas estão esticadas de rãs até os joelhos... Os homens 
deste lugar são uma continuação das águas (p. 11 e 13). 

Em que o narrador viaja de lancha ao encontro de seu personagem, segundo 
conjunto de poemas, o rio Paraguai empeixado e cor de chumbo flui entre amores com 
sono... Este é o portão da Nhecolândia, entrada pioneira com o Pantanal (p.15). Já 
Cenários, terceiro conjunto, apresenta um rio desbocado, o rio Taquari, que nunca há de 
ser definido e cabal: Cheio de furos pelos lados torneiral – ele derrama e destramela à 
toa. Só com uma tromba-d’água se engravida... Com pouco, esse rio se entedia de tanta 
planura, de tanta lonjura, de tanta grandura – volta para sua caixa... Mas deixou no 
Pantanal um de seus peixes... E emprenhou de seu limo, seus banhos, seu húmus – o solo 
do Pantanal (p.20). 

Nesse inventário polifônico do Pantanal, paisagem em estado contínuo de 
germinação e decomposição, Manoel de Barros fala de um “Mundo renovado” (p.29): 

“No Pantanal ninguém pode passar régua. Sobremuito quando chove. A régua é 
existidura de limite. E o Pantanal não tem limites. 

(...)O mundo foi renovado, durante a noite, com as chuvas. Sai garoto pelo 
piquete com olho de descobrir. Choveu tanto que há ruas de água. Sem placas, 
sem nomes, sem esquinas. 

É na Grande Enciclopédia Delta-Larousse que o poeta vai buscar uma definição 
de pantaneiro: “Diz-se de, ou aquele que trabalha pouco, passando o tempo a 
conversar”, explicitando a definição no contraponto: 

Passando o tempo a conversar pode que se ajuste a um lado da verdade; não 
sendo inteira verdade. Trabalha pouco, vírgula. 

... No conduzir de um gado, que é tarefa monótona de horas inteiras, às vezes 
de dias inteiros – é no uso de cantos e recontros que o pantaneiro encontra o 
seu ser.(p.33) 

Porque a maneira de reduzir o isolado que somos dentro de nós mesmos, 
rodeados de distancias e lembranças, é botando enchimento nas palavras. É 
botando apelidos, contando lorotas. É enfim, através das vadias palavras, ir 
alargando nossos limites (p.34). 

Através do poeta, conhecemos Bernardo – o personagem, nosso avô poético, um 
“ser que não conhece ter”, nem necessita “inventar remédios para ficar mais inteiro”. 
Guiados pelos dois, Bernardo e Manoel, vamos penetrando no Pantanal: Quando de 
primeiro o homem era só, Bernardo era. Veio de longe com a sua pré-história. Resíduos 
de Cuiabá garimpo, com vielas rampadas e crianças papudas, assistiram seu nascimento 
(p. 41), vindo do “oco do mundo” e indo para o “oco do mundo”. Os hippies o emitam 
por todo o mundo.Não faz entretanto brasão de seu pioneirismo... Não sei se os jovens de 
hoje, adeptos de natureza, conseguirão restaurar dentro deles essa inocência. Não sei se 
conseguirão matar dentro deles a centopéia do consumismo (p.48). 

A transfiguração do universo realizada na poética barreana privilegia a 
transmutação do ser humano, o qual é visto como elemento constituinte da natureza, em 
oposição ao homem urbano mergulhado nos aforismos da ciência: Pantanal é muito 
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propício a assombração. Principalmente lobisomens, que são uma espécie de 
assombração que bebe leite. Houve quem tenha visto até lobisomen de chinelo (p. 53)... 
Quem termina de enteirar cem anos vira serpente. Foi o caso da velha Honória – Outubro 
ela sumiu de casa e tardou comprido. Dezembro apareceu de escamas na beira da 
vazante... A língua muito fininha, assoprava agora como no tempo de pegar a arca de 
Nóe... Velha Honória parece que não pretende desvirar. Nem que a chamem de darling 
(p.54). 

A moderna sociedade burguesa, voltada para um modo de pensar egocêntrico, 
tem dificuldade de digerir a poesia como alimento. Daí o poeta ter duas opções: ou 
tornar-se um marginal, no sentido de viver à margem da realidade social, como um louco 
ou delinqüente, ou supera a lógica conduzida para uma reestruturação de lógica e de 
razão. O poeta, na segunda opção, torna o ilógico fazer poético o centro reflexivo de 
grande parte de seus textos. O poeta pantaneiro no TRATADO DAS METAMORFOSES 
(p.57-65), Parte XIX, Livro de pré-coisas, faz num oráculo de papel, repleto de revelações 
e outros signos, poemas de pequenas frases de efeito-aforismos flácidos, que observam e 
percebem a paisagem para conhecer o Pantanal: Os rios começam a dormir pela orla 
(p.60). Um canteiro de larvas estrábicas, o brejo (p.61). Ovo de lobisomen não tem gema 
(p.63). Se tem pacu no rio, de manhã desventa (p.64). Um rio tomado banho pelas 
bordas depura-se(p.65). 

A Pequena Historia Natural, últimos poemas do Livro de Pré-coisas, é gozo 
vivificante com De Urubu, sujeito que entende pois de limpeza há de ser o urubu. Só ele 
que logra os vermes de frente. São estes muito sanitários (p.80); com Socó-boca-d’água, 
Pantaneiro escarrado. Sabe onde mora o peixe desde quando por aqui era mar de Xaraés 
(p.82); com de tatu, nas águas o tatu desaparece. Entra de ponta no cerrado. Diz-se que 
caiu na folha. Que folhou (p.84); com o Quero-Quero, no meio-dia, se você estiver 
fazendo sesta completa, ele interrompe. Se está o vaqueiro armando laço por perto, em 
lugar despróprio, ele bronca (p.85); com De quati, No chão é ente insuficiente o quati. 
Agora, se alcança, árvore, quati,  arma banzé (p.91); e, por fim, A nossa garça é viúvas 
de Xaraés? Alguma coisa em azul e profundidade lhes foi arrancada... A Elegância e o 
Branco devem muito às garças (p.93). 

No Pantanal não dá mesmo para passar régua porque todas as coisas se fundem 
uma nas outras: entre as plantas vagueiam o quadrúpede, o réptil, o inseto, o homem; os 
peixes se confundem com as plantas que crescem no fundo das águas. Diz Douglas 
Diegues (1997), na orelha do Livro de pré-coisas: vamos decifrando os rios lúbricos, as 
ruas de água, as flores lassas, sobrados podres florindo, o branco das garças, o latim dos 
sapos, a escritura da lesma, a caligrafia da chuva, o sânscrito dos socós, traduções de 
borboletas, palavras de água ainda não registradas em dicionário, biografias de urubus. 
... paus rodados, chiquitanos, barbaruches, brasiguaios, cosumibás, lobisomens, peixes-
cachorros, cágados, arejantes minhocas, girinos de olhinhos de feto, o Livro de pré-coisas 
nos viaja, feliz, nossa origem de gozo, flor e gosma. 
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O CAPIBARIBE DE JOÃO CABRAL 

Por saber olhar, João Cabral de Melo Neto captura a plasticidade dos elementos 
cênicos e do descritivo das imagens nos conhecimentos da água; por saber ouvir, capta 
as inflexões, os ritmos, os andamentos e os desvãos que se marcam na polifonia das 
vozes líquidas; pela disposição reflexiva encontra os tensionamentos de valor que 
confirmam, como sempre, a vocação social, genuinamente política, que está na base das 
inquietações deste poeta. É na esteira do fluir que Cabral transforma o Capibaribe em 
interessante figura prismada, numa nova linguagem para o conhecer geográfico 
nordestino. 

Em 1980, o poeta descrevia o Capibaribe e sua maré, no livro A escola das facas: 

Maré do Capibaribe, 
Já tens de maré o estilo; 
Já não saltas, cabra agreste, 
Andas plano e comedido. 

Não mais o fiapo de rio 
Que a seca corta e evapora: 
Na Jaqueira és já maré, 
Cadeiruda e a qualquer hora. 

Tem rio quase barbante, 
A areia não o bebe mais: 
é a maré que o bebe agora 
(não é muito o que lhe dás). 

As águas do Capibaribe cruzam o norte do estado de Pernambuco, antes de 
encontrar o mar na capital Recife. É uma corrente nordestina, fiapo impresso nos mapas 
brasileiros se comparado ao rio Amazonas. De um Capibaribe geográfico nasce, “O cão 
sem plumas”, pela poesia de João Cabral. 

A matéria de “O cão” é única: o Capibaribe, seu trajeto, colhido como um 
complexo simultaneamente de geografia e humanidade. João Alexandre Barbosa, em 
1975, definindo-o diz: poema crítico não porque apenas fale da lama, homem-lama, 
vida-lama em oposição à condição emplumada, mas porque se desempluma para 
permitir o discurso, criando, desta maneira, uma relação poética de dependência entre 
significado significante (p. 112). O poema-livro está estruturado em quatro partes – “duas 
paisagens”, “uma fábula” e “um discurso”, no total de 426 versos. Em Paisagem I, as 
imagens indicam mobilidade e imobilidade: 

§ A cidade é passada pelo rio 
como uma rua 
é passada por um cachorro; 
uma fruta 
por uma espada. 

§ O rio ora lembrava  
a língua mansa de um cão, 
ora o ventre triste de um cão, 
ora o outro rio 
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de aquoso pano sujo 
dos olhos de um cão. 

Na terceira estrofe surge pela primeira vez a imagem desconcertante do 
Capibaribe como um cão sem plumas: 

§ Aquele rio 
era como um cão sem plumas. 
Nada sabia da chuva azul,  
da fonte cor-de-rosa, 
da água do copo de água 
dos peixes de água, 
da brisa na água. 

Em O cão sem plumas, o rio desconhece outras águas, a vivacidade dos peixes ou 
a leveza da brisa. Mas sabe de outras espécies de vida. É íntimo do caranguejo que se 
alimenta da vida em decomposição no mangue e serve de alimento aos que vivem à sua 
margem: 

§ Sabia dos caranguejos 
de lodo e ferrugem. 
Sabia da lama 
Como de uma mucosa. 
Devia saber dos polvos. 
Sabia seguramente 
Da mulha febril que habita as ostras. 

Josué de Castro, em seu livro Documentário do Nordeste (1965) descreve os 
homens da região: O povo daí vive de pegar caranguejo, chupar-lhe as patas, comer e 
lamber os seus cascos até que fiquem limpos como um copo. E com a sua carne feita de 
lama fazer a carne de seu corpo e a carne de seus filhos. São cem mil indivíduos, cem mil 
cidadãos feitos de carne de caranguejo. O que o organismo rejeitar, volta como detrito, 
para a lama do mangue, para virar caranguejo outra vez (p.24). Daí: 

§ Na água do rio, 
lentamente 
se vão perdendo 
em lama; numa lama 
que pouco a pouco 
também não pode falar: 
que pouco a pouco 
ganha os gestos defuntos  
da lama; 
o sangue de goma,  
o olho paralítico  
da lama. 

Na terceira parte do poema – “Fábula do Capibaribe” o encontro do rio é com o 
mar, ponto limite da trajetória do rio: 

§ No extremo do rio 
o mar se estendia 
como camisa ou lençol, 
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sobre seus esqueletos 
de areia lavada. 

§ O rio teme aquele mar 
como um cachorro 
teme uma porta entretanto aberta, 
como um mendigo, 
a igreja aparentemente aberta 

Em Discurso do Capibaribe, quarta parte do livro poema, o rio já é memória, que 
pode ser despertada pela recordação de imagens. Em o Cão sem plumas, o rio é algo 
que se vai, mas permanece debaixo da pele cabralina: 

§ Aquele rio 
está na memória 
como um cão vivo 
dentro de um bolso 
Como um cão vivo 
dentro de uma sala. 
Como um cão vivo 
debaixo dos lençóis, 
debaixo da camisa, 
da pele. 

Há uma consciência de que a vida não está à mercê do tempo, sua própria 
existência é o tempo pois nela está contida a finitude, que o poeta pernambucano 
enfrenta transpondo-o para o poema: 

§ O que vive 
incomoda de vida 
o silêncio, o sono, o corpo 
que sonhou cortar-se  
roupas de nuvens. 
o que vive choca, 
tem dentes, arestas, é espesso. 
o que vive é espesso 
como um cão, um homem, 
como aquele rio 

João Cabral parece tecer uma ontologia em forma de poema. Vernieri (1999) 
num resumo magistral, apresenta como se fosse uma peça musical em quatro 
movimentos, O cão sem plumas: 

Na primeira parte, Paisagem I, descreve o fechamento, a estagnação, a podridão 
de um rio que, absurdamente, é representado nos mapas em uma cor azul. Deste 
Capibaribe lodoso, vagaroso, brotará, na Paisagem II, um homem-barro. Rio e homem 
confundir-se-ão em uma amálgama, serão um só cão sem plumas. Natureza e 
humanidade integradas e identificadas pela carência, pela fragilidade. Duas paisagens 
que se fazem uma, um só homem transformado, em todos. 

Na terceira parte do poema, Fábula do Capibaribe, este rio/homem enfrentará a 
força do mar e o risco da diluição total em águas sem fim que lhe poderão trazer um 
silencio de morte. Enfrenta o risco e tira como lição a purificação da linguagem. 
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Descobre a força no mínimo, na junção com outros mínimos, formas de combate ao 
silencio total. Um trabalho árduo, constante, que tem como meta um Discurso do 
Capibaribe, mínima voz que celebra cada momento de busca da palavra capaz de tocar 
o silencio, cada segundo do vôo, cada pedaço de vida (p.131). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para Merleau-Ponty, in John Lechte (2003), ir ao âmago da experiência, 
incorporada, que é o que a percepção é, é colocar-se contra a abstração e o vazio do 
cogito cartesiano – “Penso, logo existo”. Merleau-Ponty mostra que ser um corpo é estar 
atado a um certo mundo, acrescentando: nosso corpo não está primariamente no espaço: 
ele é dele (2001), confirmando a primazia da experiência vivida, afirmando, então, que a 
mente que percebe é uma mente encarnada.  

Como resultado da natureza encarnada da percepção, o sujeito que percebe está 
sempre mudando, sempre passando por um processo de renascimento. A consciência, 
por seu lado, é perceptual; conseqüentemente, a certeza de idéias é baseada na certeza 
da percepção. Daí o status encarnado do sujeito que percebe abrir caminho para uma 
descrição fenomenológica do presente vivo e dentro de tal descrição, isto é, dentro do 
epoché fenomenológico (redução que dá acesso às essências imanentes da consciência 
da “experiência vivida”) a coisa percebida é equivalente ao que é dito a seu respeito. 

O poeta é, por definição, um criador que altera a organização habitual dos 
vocábulos rompendo com a estrutura sintática da sentença. Dessa maneira vai 
transformando o mundo percebido. Nos casos aqui estudados, Manoel de Barros 
apresenta uma poesia marcada por forte carga de teor auto-reflexivo, enquanto João 
Cabral cultiva num cerebrismo dramático uma fala áspera na superfície. Mas ambos, 
convites para uma leitura reflexiva que, além da ressonância estética, traz vivo o 
sentimento da solidariedade: para com a natureza no poeta pantaneiro - Sou capaz de 
inventar uma tarde a partir de uma garça ou Bernardo está pronto a poema. Passa um rio 
gorjeando por perto. Com as mãos aplaina as águas; para com o nordestino retratado no 
poema cabralino, homem sem plumas, sem fala, misturado a lama, virando rio, rio 
Capibaribe – Nas paisagens do rio difícil é saber onde começa o rio; onde a lama 
começa do rio; onde a terra começa da lama; onde começa o homem, onde a pele 
começa da lama; onde começa o homem, naquele homem. Manoel de Barros e João 
Cabral de Melo Neto, são professores de Geografia. 

Em homenagem, transcrevo Carreta Pantaneira, poesia barreana:  

As coisas que acontecem aqui, acontecem paradas. Acontecem porque não 
foram movidas. Ou então, melhor dizendo: desacontecem. 

Dez anos de seca tivemos. Só trator navegando, de estadão, pelos campos. 

Encostou-se a carreta de bois debaixo de um pé de pau. Cordas, brochas, 
tiradeiras – com as chuvas, melaram. Dos canzis, por preguiça, alguns faziam 
cabos de reio. Outros usavam para desemendar cachorro. Os bois, 
desprezados, iam engordando nos pastos. Até que os donos, não resistindo 
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tanta gordura, os mandavam pro açougue. Fazendeiro houve, aquele um, que, 
havendo de passear pela Europa, enviou bilhete ao gerente: “Venda carreata, 
bois do carro, cangas de boi”. 

À sombra do pé de pau a carreta se entupia de cupim. A mesa, coberta de folha 
e limos, se desmanchava, apodrecendo. Chegaram a tirar mel na cambota de 
uma. Cozinheiros de comitiva, acampados debaixo da carreta, chegavam de 
usar o cabeçalho para tirar gravetos. Enchia-se o rodado de pequenas larvas, 
que ali se reproduziam, quentes. Debaixo da carreta, no chão fresco, os buracos 
na areia, para onde os cachorros e os perus velhos corriam no chão, se 
desmanchando, desaparecendo. 

Isso fez que o rapaz, vindo de fora pescar, relembrasse a teoria do Pantanal 
estático. Falava que no Pantanal as coisas não acontecem através de 
movimentos, mas sim do não-movimento. 

A carreta pois para ele desaconteceu apenas. Como haver uma cobra 
troncha.(p.31-32). 

Em homenagem, ainda, transcrevo Rios sem discurso, poema cabralino: 

§Quando um rio corta, corta-se de vez 
o discurso-rio de água que ele fazia: 
cortado, a água se quebra em pedaços, 
em poços de água, em água paralítica. 
em situação de poço, a água equivale 
a uma palavra em situação dicionária: 
isolada, estanque no poço dela mesma 
e porque assim estanque, estancada; 
e mais: porque assim estancada, muda 
e muda porque com nenhuma comunica, 
porque cortou-se a sintaxe desse rio, 
o fio de água por que ele discorria 

o curso de um rio, seu discuro-rio, 
chega raramente a se reatarde vez,  
um rio precisa de muito fio de água 
para refazer o fio antigo que o fez 
salvo a grandiloqüência de uma cheia 
lhe impondo interina outra linguagem, 
um rio precisa de muita água em fios 
para que todos os poços se enfrasem: 
se reatando, de um para o outro poço, 
em frases curtas, então frase e frase, 
até a sentença-rio do discurso único 
em que se tem voz a seca ele combate. 
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