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Resumo: A presente pesquisa empenha-se em compreender e discutir as relações originárias entre 
escuta, música, poesia, linguagem e filosofia. Compreender, valendo-nos de um discurso filosófico 
poético que se desenvolve na interpretação hermenêutica do pensamento de autores como, Nietzsche, 
Heidegger, Gadamer, Manoel de Barros entre outros; trazendo suas questões para o âmbito da música, 
da escuta e da educação. Nosso principal objetivo é discutir o conceito de escuta ontológica, ou ainda 
de escuta poética como forma primeira de acesso à música; é partindo da escuta que desenvolvemos 
toda possibilidade de estudo prático ou teórico, bem como a educação em música. No presente artigo 
faremos um estudo sobre a escuta poética a partir da leitura de três poemas de Manoel de Barros. 
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Primeiro ensaio 
 
I 

 
Eu queria usar palavras de ave para escrever. 
Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem 
nomeação. 
Ali a gente brincava de brincar com palavras 
tipo assim: Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra! 
A Mãe que ouvira a brincadeira falou: 
Já vem você com suas visões! 
Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis 
e nem há pedras de sacristias por aqui. 
Isso é traquinagem da sua imaginação. 
O menino tinha no olhar um silêncio de chão 
e na sua voz uma candura de Fontes. 
O Pai achava que a gente queria desver o mundo 
para encontrar nas palavras novas coisas de ver 
assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do 
rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão 
de uma pedra. 
Eram novidades que os meninos criavam com as suas 
palavras. 
Assim Bernardo emendou nova criação: Eu hoje vi um 
sapo com olhar de árvore. 
Então era preciso desver o mundo para sair daquele 
lugar imensamente e sem lado. 
A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas 
pela inocência. 
O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias 
para a gente bem entender a voz das águas e 
dos caracóis. 
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A gente gostava das palavras quando elas perturbavam 
o sentido normal das ideias. 
Porque a gente também sabia que só os absurdos 
enriquecem a poesia.1 

 

 Eis do que nasce (linguagem), nascimento: terra. Toda parte sombria 
que subira do ventre nasce para ser torto, broto, angústia, essência, existência e 
morte. Semear à terra para nascer. Brotar. Saboreamos ávidos, o pecado da língua de 
esquecer o que na palavra é música, o que não precisa ser explicado, somente soar. 
Desver a palavra, a regra, cair de súbito ao extraordinário. A palavra cega é ritmo 
soador, cantada de encantamentos e des-velamentos é música; cegueira escuta imersa 
com o corpo em presença escutadora. Provém da terra, do broto, do ajuntar, recolher 
e escolher para o dizer autêntico. É dizer que vive a palavra e fala na linguagem, não 
falação, não falo, não falho. A terra fala no dizer do poeta, irrompe a violência do 
brotamento, não qualquer dizer, é gestual e singular, pode ser dito todas as vezes, 
mas todas as vezes o guardarão sob o encantamento de ser inaugural; usar palavras 
de ave não é transcrever o canto do pássaro, porque é physis para todo fim de 
encantamento, pois sim é o descantar, é a forma originária de buscar a infância da 
palavra e trazê-la para leveza do desver, leveza plena da destreza que toca o 
extraordinário, preciso, impreciso, precioso e gestual: dito. Fechar os olhos não é 
desver, assim como abri-los não os torna ver; cegos pela visão são os que tomam a 
cidade como cotidiano, como rota de passagem e não conhecem ao menos as pedras 
onde pisam; cego mais é quem perde o encantamento, quando se perde o 
encantamento nada é atento, o perder-se é desolado, desolador, mas é clareira ao 
conhecimento, o conhecido já é fim de caminhos, portanto não existe por completo já 
que o conhecer é sempre caminhar e sem fim. O desver não está situado onde, é 
situação, produção, é a presença no extraordinário, é a não nomeação do lugar: A 
terra é mais antiga do que o homem e a história. Por isso a terra não pode ter lugar, 
nem data, nem certidão de nascimento2. É a casa onde habitamos sem medida, sem 
busca mística fora do corpo, pois não temos corpo, não poderíamos ter uma 
propriedade de nós mesmos, somos corpo e unos. 

 A poética do broto é o tempo-espaço que permite brincar com a palavra, 
dizer na alucinação do verbo, no desmundo esquizofrênico que o mundo ordinário 
não consegue suportar, o desfaz. Brincar, brinco, latim, vinculum: laço, prender, 
seduzir e também encantar. O laço da união entre palavra originária, terrena, gestual 
e homem é laço encantador, musical, poético e memorável é a brincadeira inominável 
que saboreamos ao escutar: “Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra”. A voz mãe 
dita como corte separador é ratio, é a seriedade racional freudiana que empobrece a 
poética a desvelar-se no brinquedo linguístico. Não é a criança quem alucina, pois é o 
verbo que se põe a alucinar pela voz sem grama da terra, a voz una no seio da 
diferença da terra, não a famigerada tentativa unificante das línguas instrumentais 
das culturas e cultos: gramática. Fazendo um breve ritornelo à grama, ganhamos um 
traço metafórico, a gramática como grama sobrevive como somente sintética e não 
poética. No princípio nunca houvera de ser verbo, antes como força brotadora, porém 
sem data, inexplicável em resposta de fim, não era, pois é linguagem, é homem e 
terra. 

                                                           
1  BARROS, Manoel de. Menino do mato. São Paulo: Leya, 2010: 9. 
2 CARNEIRO LEÃO, Emmanuel. A técnica e o mundo no pensamento da terra. Revista filosófica 
brasileira IV, 2, outubro de 1988. 
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 A racionalização machuca o menino, o mundo o tenta trazer para longe 
da terra, para o mensurável: meça seu mundo, mas o faça com nossa medida, fora 
dela o que é somente é esquizofrênico. O silêncio de chão do aflito contexto 
apresenta-se a nós como angústia, quando e como nos prostramos frente ao que não 
saber falar. O infante toca na possibilidade de seu tecido poético se desfazer, ele 
empenha-se na capacidade de tecer trabalhosamente todo real apresentado nos 
joelhos das formigas tocando a pedra e a racionalização da língua e do mundo o 
impede. Não é o corte racional e medidor do tecido que provoca dor, pois este corte 
seria separador, dilacerador, faria da dor esquecimento e não amor-tecedor. A dor 
que se sente é corte, mas que não separa, é corte que arrasta para si a diferença, que 
coloca a questão do ser: angústia. Ao mesmo tempo em que o amor-tece, tece a dor, o 
tecido poético infantil, não infantilizado, porém doloroso é o que irrompe para o 
desver do mundo.  

 O pai estava certo em seu achar, desver o mundo era tarefa principal. 
Desver para enxergar o que existe além do óbvio, deixar o ver inautêntico e cotidiano 
para lançar-se ao extraordinário des-velamento autêntico. As novas coisas de ver são 
as negações à retidão do mundo, as novas formas de ver já não podem ser assim 
chamadas, porque estariam situadas em lugar comum, precisam ser desver, não o 
antigo que se faz em um novo, mas o que sempre há de ser, indatável, tão originário 
quanto à coisa em si. O desver é perplexo, bem como é conhecimento que não se 
estabelece na razão e no adestramento científico da ratio. O conhecimento dito como 
provável, portanto confiável é o que se contenta em responder apenas, provando já 
sabendo a resposta e assim criando um ciclo vicioso preso nele mesmo, essa é a 
ciência, a que prova, reprova e desaprova de acordo com o que lhe é mais 
adequadamente moderno. O poeta em seu modo de ver enxerga a manhã pousada 
sobre as margens do rio, e vive o gozo de não se preocupar em explicar como o vês-te. 
Apenas é o que viu, além da verdade e da mentira, é como a manhã se apresenta 
delicadamente para ele, é o propósito em que ele escuta a manhã chegar como uma 
garça aberta na solidão de uma pedra. É real, portanto ávido de realizações poéticas. 
As novidades que os meninos criavam em palavras pareciam poetizar toda 
hostilidade do lugar sem nome. 

 As ignorâncias aprendidas e desprendidas naquele e daquele lugar 
imensamente sem lado, de lugar nenhum para se opor, ou lado nenhum para se 
medir o começo, o fim, os autos, os altos e baixos, logram o sucesso da poética em 
abundância dita no olhar de árvore. A modernice, sendo genérico, não compreende o 
dito na fala do olhar de árvore dado pelo poeta; talvez em menor módulo que seja não 
procuremos tocar nas preocupações da modernice, diremos então: somente 
compreende o dito na fala do poeta quem o escuta. Não quem escuta a voz das águas 
de forma re-presentativa, mas quem escuta na proximidade trazida no tecido poético 
composto pelo cantador, somente o compreende quem o escuta desde a música ali 
apresentada. O poeta é o tecedor que compõe a trama musical na proximidade das 
imagens des-veladas no poema. O sapo e seu olhar de árvore não querem dizer. O 
querer instruído de modo imperativo do ouvinte desatento enfraquece o dito, o 
poema, a obra não quer dizer, porém ao obrar diz. Compreender a imagem tecida não 
é traduzi-la em explicação de desvendamento dos caminhos composicionais do poeta, 
estes não podemos saber. O que nos lança à compreensão é estar atento ao que diz a 
fala da linguagem, ao dito que respira no poema. Escutar sem julgar possibilidades do 
gosto ou senso (in)comum, nos lança ao memorável: o que é memória no olhar de 
árvore do sapo, na voz das águas e dos caracóis, bem como, o que é música no olhar 
de árvore do sapo.   
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 A música, ordem do dizer poético, portanto ordem de pensamento que 
nos propomos músicos a pensar desde, se perde em meio a tanto cientificismo e 
academicismo que a língua se embrenha. A musicalidade na-da-e-que guarda a 
palavra é a própria presença em que o poeta quer estabelecer seus empenhos e 
desempenhos; vigora então a infância frente ao cientificismo técnico sistematizado, 
não da palavra, mas da imposição do modelo de escrita científica. O desver se 
apresenta novamente quando o poeta sugere o gosto pelas palavras quando estas 
perturbavam o sentido normal das ideias, o ‘quando’ desta forma nos impõe uma 
questão temporal, apesar de o verbo seguinte estar no passado, o ‘quando’ mesmo 
parecendo direcionar para uma memória passada, acena para a memória presente, 
pois ele ainda gosta dos ditos de perturbação, porque eles se dão a todo momento 
dispostos na escuta do poema. O sentido normal, a normativa ordem das ideias é o 
abstrato, ao passo que o pensamento ali disposto e composto é concreto, anormal ao 
modo de vida do homem moderno, por isso não o descreve, mas é poético e uno ao 
saber próprio do poeta: vivente dotado de absurdos.  
 

Segundo ensaio 
 

II 
 

Nosso conhecimento não era de estudar em livros. 
Era de pegar de apalpar de ouvir e de outros sentidos. 
Seria um saber primordial? 
Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor 
e não por sintaxe. 
A gente queria o arpejo. O canto. O gorjeio das palavras. 
Um dia tentamos até de fazer um cruzamento de árvores 
com passarinhos 
para obter gorjeios em nossas palavras. 
Não obtivemos. 
Estamos esperando até hoje. 
Mas bem ficamos sabendo que é também das percepções 
primárias que nascem arpejos e canções e gorjeios. 
Porém naquela altura a gente gostava mais das palavras 
desbocadas. 
Tipo assim: Eu queria pegar na bunda do vento. 
O pai disse que vento não tem bunda. 
Pelo que ficamos frustrados. 
Mas o pai apoiava a nossa maneira de desver o mundo 
que era a nossa maneira de sair do enfado. 
A gente não gostava de explicar as imagens porque 
explicar afasta as falas da imaginação. 
A gente gostava dos sentidos desarticulados como a 
conversa dos passarinhos no chão a comer pedaços de 
mosca. 
Certas visões não significavam nada mas eram passeios 
verbais. 
A gente sempre queria dar brazão às borboletas. 
A gente gostava bem das vadiações com as palavras do 
que das prisões gramaticais. 
Quando o menino disse que queria passar para as 
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palavras suas peraltagens até os caracóis apoiaram. 
A gente se encostava na tarde como se a tarde fosse 
um poste. 
A gente gostava das palavras quando elas perturbavam 
os sentidos normais da fala. 
Esses meninos faziam parte do arrebol como 
  os passarinhos.3 

 

 A escrita alfabética, o saber letrado, provém da fala, tal asserção por 
mais notória obviedade não é tão óbvia antes de a pensarmos: A escrita sempre nos 
pareceu natural, porém, não se dá como um saber primordial, mas relevando toda 
importância da escrita, o que é saber primordial? O primórdio guarda a questão 
originária, não precisa ter data marcada como início, portanto guarda o que é 
essencial, o que é relativo à questão do ser. Ontologicamente o saber primordial se 
mostra na concretude do pensar, se mostra na presença e na experiência de 
pensarmos concretamente, como fenômeno, pensamos desde a coisa posta e ao que 
dela nos des-vela a memória. Música. O conhecimento de apalpar, de ouvir e de 
outros sentidos, é o conhecimento desde a presença, é a escuta do fenômeno com o 
corpo.  

 A composição das palavras, unidas com cuidado no poema de Manoel, 
não pode ser uma composição meramente sintáxica, porque na sintaxe não cabe tais 
disposições de ser das palavras. O compor é de ajuntar por amor, o amor-tecedor que 
lança o poeta para habitar o extraordinário. Ajuntar é dizer, propriamente o dizer 
acolhedor e recolhedor; escolher com cuidado, um cuidar que é pensar, se penso nas 
palavras cuido das palavras, cuido de uma maneira que as trato bem não como 
sintaxe, mas as trato com toda liberdade de suas possibilidades de ser dizendo. A 
vigília da casa do ser, linguagem, pelos poetas é o cuidado além de qualquer 
gramática, é originariamente o fazer, a poética, o ajuntamento que se realiza como 
saber primordial. A busca, o investimento poético desempenhado quando diz: “A 
gente queria o arpejo. O canto. O gorjeio das palavras.” É a busca musical na 
composição poética, é pensar no poema como ajuntamento cantado das palavras, não 
só o poema, mas ainda poderíamos estender a questão ao nosso escrever, que deve 
ser e é compor com musicalidade e não tão somente cientificidade pré-moldada aos 
interesses formalistas da academia. A palavra bonita não necessariamente é a 
complexa e plena de explicações, cultuada, mas a que é escolhida na maneira de soar, 
a que canta. 

 Desver o mundo não é negar a terra, muito pelo contrário é desver o 
mundo para se colocar em presença da terra, compreende-la. Mundo e terra não são 
opostos, mas não são sinônimos. Podemos falar do mundo que presenciamos o 
moderno, o ocidental. O desver então é o desver deste mundo moderno, do 
louvamento diário ao desenvolvimento tecnológico, que julgamos ser a mais evoluída 
expressão do pensamento humano, a ciência. Assistimos ávidos a este louvor, onde a 
tecnologia tenta a todo tempo deixar a vida mais confortável, mais leve do enfado da 
angústia, mais sintética e artificial. Entretanto o conhecimento artificial se mostra 
apenas como reprodução ou produções plásticas, sem poesia. Platão expulsou muito 
bem o poeta da polis, tanto que até hoje trabalhamos para a perpetuação desse 
modelo platônico. O poeta canta o dizer da terra, desver o mundo é adentrar 
abruptamente na brutal força do brotamento da terra, é persistir na questão poética 
frente a um mundo exageradamente tecnológico.  

                                                           
3 BARROS, Manoel de. Menino do mato. São Paulo: Leya, 2010: 11. 
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 Os meninos não gostavam das explicações das imagens porque 
afastavam as falas da imaginação. A imagem apresentada pode sugerir a uma 
primeira leitura a abstração, porém - talvez nem tão certo e com um tanto de dúvida - 
neste momento temos a imagem tal qual se apresenta, talvez não por ser imaginação, 
mas pensamento poético:  
  

           O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa  
 era a imagem de um vidro mole que fazia uma  
 volta atrás de 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 de casa.  
 Era uma enseada.  
 Acho que o nome empobreceu a imagem.4 

 

 A imagem de um vidro mole não é abstrata ou abstrativa, é a construção 
poética de nomeação, é o pensamento se dando frente à presença da coisa posta, o 
rio, mais uma vez Manoel desvê a explicação mundana sobre a imagem que não lhe é 
suficiente para compreender a terra. O desver abriga possibilidades de desarticulação 
dos significados, a palavra antes de significar nomeia que também não são sinônimos 
entre si, pois nomear é em sentido originário, próprio e não o estabelecimento 
dicotômico que o significado evoca de significante contra insignificante. A palavra 
antes de tudo e brutalmente soa. O poeta guarda de modo único a inaugural presença 
de seu tecido, poderíamos cantar seus versos repetidas e incansáveis vezes, porém, 
cada vez será e é única. O tecido poético dos meninos fazendo parte do arrebol como 
os passarinhos, suas peraltagens apoiadas pelos caracóis, o encostar-se à tarde como 
poste nos revela não imagens, talvez imagens se ficarmos presos somente ao sentido 
da visão, mas e mais se atentos a escutar escutaremos o dizer musical no canto do 
desver do mundo. Frente ao mundo moderno, modernístico, modernoso e 
tecnologicamente cego, a escuta poética desve os seus significados e regras 
gramaticais para escutar o dizer puramente musical.  
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