
 

 
IMAGINAÇÃO CRIADORA: 

Resumo: Partindo da hipótese que os poemas de Manoel de Barros estão num entre
diálogo (trans)artístico, este trabalho busca, partindo do poema 
4ª Parte (Os outros: o melhor de mim sou eles) do
imaginário das artes visuais está presente no processo criador de Manoel de Barros
aparamos em discussões teóricas que buscam dar conta das questões relativas ao imaginário
como Cornelius Castoriadis, bem como os que se debruçam 
como DiDi-Huberman e Octavio Paz
sobre o imaginário manoelino 
 
Palavras-chave: Imagem; Imaginação criadora
 

 

Entre-artes: poesia e visualidades 

Poesia e Como afirma Praz (1986) a

suas bases em Horácio. Segundo o teórico 

dois lugares comuns, um de Horácio, outro de Simonides de Cós, vêm 
desfrutando indiscut
picturapoesis
embora o poeta i
alguns certos poemas agradam uma única vez, ao passo que outros 
resistem leit
comentário, atribuído por Plutarco a Simonides Cós, no sentido de ser 
a pintura poesia muda e a poesia pintura falada.” (PRAZ, 1986 p. 2

A leitura fora de contexto da expressão “

bem como a afirmação atribuída a Simonides Cós foram basilares para que, durante 

séculos, se defendesse de forma enfática as influências da literatura na pintura e vice

versa. Nessa premissa, afirma Mário Praz (1986), fundou

“irmandade” entre essas artes, visto que, pintores debruçavam
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da hipótese que os poemas de Manoel de Barros estão num entre
diálogo (trans)artístico, este trabalho busca, partindo do poema As Lições de R.Q 
4ª Parte (Os outros: o melhor de mim sou eles) do Livro sobre o nada (1996), investiga
imaginário das artes visuais está presente no processo criador de Manoel de Barros
aparamos em discussões teóricas que buscam dar conta das questões relativas ao imaginário
como Cornelius Castoriadis, bem como os que se debruçam especificamente sobre a imagem 

Huberman e Octavio Paz, esperando resultados que possam nos dar a compreensão 
manoelino que o poeta nos possibilita criar a partir de seus escritos. 

Imaginação criadora; Poesia; Pintura.  

Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce
por dentro deles um desejo de árvores e aves.

Visão é recurso da imaginação para dar às palavras
novas liberdades?

artes: poesia e visualidades  

omo afirma Praz (1986) a relação entre a  literatura e as artes visuais 

suas bases em Horácio. Segundo o teórico  

ois lugares comuns, um de Horácio, outro de Simonides de Cós, vêm 
desfrutando indiscutível autoridade há séculos: a expressão 
picturapoesis, da Ars poética,  que foi interpretada com 
embora o poeta intentasse apenas dizer que, como certas pinturas, 
alguns certos poemas agradam uma única vez, ao passo que outros 
resistem leituras repetidas e a exame crítico minucioso; e um 
comentário, atribuído por Plutarco a Simonides Cós, no sentido de ser 
a pintura poesia muda e a poesia pintura falada.” (PRAZ, 1986 p. 2

A leitura fora de contexto da expressão “Ut pictura poesis” (Poesia é como pintura), 

bem como a afirmação atribuída a Simonides Cós foram basilares para que, durante 

séculos, se defendesse de forma enfática as influências da literatura na pintura e vice

Nessa premissa, afirma Mário Praz (1986), fundou-se uma prát

“irmandade” entre essas artes, visto que, pintores debruçavam-se sobre poemas para 
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da hipótese que os poemas de Manoel de Barros estão num entre-lugar, desse 
As Lições de R.Q que compõe a 

(1996), investigar como o 
imaginário das artes visuais está presente no processo criador de Manoel de Barros. Assim, nos 
aparamos em discussões teóricas que buscam dar conta das questões relativas ao imaginário 

especificamente sobre a imagem 
esperando resultados que possam nos dar a compreensão 

que o poeta nos possibilita criar a partir de seus escritos.  

Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce 
por dentro deles um desejo de árvores e aves. 

Manoel de Barros  
 

Visão é recurso da imaginação para dar às palavras 
novas liberdades? 
Manoel de Barros 

literatura e as artes visuais encontra 

ois lugares comuns, um de Horácio, outro de Simonides de Cós, vêm 
ível autoridade há séculos: a expressão ut 

,  que foi interpretada com um preceito, 
ntentasse apenas dizer que, como certas pinturas, 

alguns certos poemas agradam uma única vez, ao passo que outros 
uras repetidas e a exame crítico minucioso; e um 

comentário, atribuído por Plutarco a Simonides Cós, no sentido de ser 
a pintura poesia muda e a poesia pintura falada.” (PRAZ, 1986 p. 2-3).  

ia é como pintura), 

bem como a afirmação atribuída a Simonides Cós foram basilares para que, durante 

séculos, se defendesse de forma enfática as influências da literatura na pintura e vice-

se uma prática de 

se sobre poemas para 

FPE) e Bolsista Capes. 
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compor suas telas e poetas buscavam, por meio de palavras, construírem imagens que só 

poderiam existir, até então, nas artes visuais. 

Ora, é importante ressaltar, co

XIX a literatura fica mais a mercê das outras artes, em especial da arquitetura e da 

pintura, e não o contrário. Segundo o autor, no século XIX, a arquitetura perde o posto 

que havia adquirido no Barroc

numa busca de alcançar retratar a subjetividade almejada pelos escritores românticos. 

Desse modo, nas realizações artísticas geradas a partir do final do século XIX, percebe

se que os artistas buscam

multimídia, fazendo confluir, num mesmo conjunto, elementos do campo verbal, 

sonoro, visual e tátil.  

Em suma, nos diversos modos de relação entre as linguagens, e considerando a atuação 

extensa e intensa, a linguagem literária e os códigos visuais vêm ocupando lugar central 

nos estudos entre as artes, o que toma como justificativa mais recente o boom intermídia 

que, apesar de enriquecer o campo das relações, não garante o êxito imediato e necessita 

da intensa busca pela reflexão intelectual e criativa. Ambas as linguagens, em suas 

relações, têm inundado o repertório crítico e não convergente, acerca da irmandade e 

sendo lócus de amplo debate que serve de caminhos para uma perspectiva cada vez mais 

interdisciplinar, ao se organizarem como interlínguas. 

Se no campo das produções artísticas é possível observar uma guinada no século XX, 

no campo teórico é o nascimento dos estudos semióticos e intersemióticos que vai 

possibilitar aos interpretes um instrumen

Isso se dá porque, ao se colocar como ciência que estuda o signo em suas diversas 

manifestações (verbal, visual, sonoro, etc), torna

compreender a relação de transito e

Para Karl Erik Schollhammer

imagem, pois ela está a todo momento fazendo referência a esse universo das artes 

visuais em sua diversas formas: escultura, pintura, cinema, fotografia. No 

visível: o olhar da literatura

 

compor suas telas e poetas buscavam, por meio de palavras, construírem imagens que só 

poderiam existir, até então, nas artes visuais.  

Ora, é importante ressaltar, como afirma Praz (1986), que especialmente até o século 

XIX a literatura fica mais a mercê das outras artes, em especial da arquitetura e da 

pintura, e não o contrário. Segundo o autor, no século XIX, a arquitetura perde o posto 

que havia adquirido no Barroco e a pintura passa a olhar para as produções literárias 

numa busca de alcançar retratar a subjetividade almejada pelos escritores românticos. 

Desse modo, nas realizações artísticas geradas a partir do final do século XIX, percebe

se que os artistas buscam romper as barreiras e produzir obras cada vez mais em 

multimídia, fazendo confluir, num mesmo conjunto, elementos do campo verbal, 

Em suma, nos diversos modos de relação entre as linguagens, e considerando a atuação 

nsa, a linguagem literária e os códigos visuais vêm ocupando lugar central 

nos estudos entre as artes, o que toma como justificativa mais recente o boom intermídia 

que, apesar de enriquecer o campo das relações, não garante o êxito imediato e necessita 

intensa busca pela reflexão intelectual e criativa. Ambas as linguagens, em suas 

relações, têm inundado o repertório crítico e não convergente, acerca da irmandade e 

sendo lócus de amplo debate que serve de caminhos para uma perspectiva cada vez mais 

disciplinar, ao se organizarem como interlínguas.  

Se no campo das produções artísticas é possível observar uma guinada no século XX, 

no campo teórico é o nascimento dos estudos semióticos e intersemióticos que vai 

possibilitar aos interpretes um instrumental teórico para analisar essas novas produções. 

Isso se dá porque, ao se colocar como ciência que estuda o signo em suas diversas 

manifestações (verbal, visual, sonoro, etc), torna-se  basilar para os estudos que buscam 

compreender a relação de transito entre linguagens.  

Karl Erik Schollhammer (2016) a literatura contemporânea é fascinada pela 

imagem, pois ela está a todo momento fazendo referência a esse universo das artes 

visuais em sua diversas formas: escultura, pintura, cinema, fotografia. No 

visível: o olhar da literatura, o autor busca entender o lugar do literário no mundo 

 

compor suas telas e poetas buscavam, por meio de palavras, construírem imagens que só 

mo afirma Praz (1986), que especialmente até o século 

XIX a literatura fica mais a mercê das outras artes, em especial da arquitetura e da 

pintura, e não o contrário. Segundo o autor, no século XIX, a arquitetura perde o posto 

o e a pintura passa a olhar para as produções literárias 

numa busca de alcançar retratar a subjetividade almejada pelos escritores românticos. 

Desse modo, nas realizações artísticas geradas a partir do final do século XIX, percebe-

romper as barreiras e produzir obras cada vez mais em 

multimídia, fazendo confluir, num mesmo conjunto, elementos do campo verbal, 

Em suma, nos diversos modos de relação entre as linguagens, e considerando a atuação 

nsa, a linguagem literária e os códigos visuais vêm ocupando lugar central 

nos estudos entre as artes, o que toma como justificativa mais recente o boom intermídia 

que, apesar de enriquecer o campo das relações, não garante o êxito imediato e necessita 

intensa busca pela reflexão intelectual e criativa. Ambas as linguagens, em suas 

relações, têm inundado o repertório crítico e não convergente, acerca da irmandade e 

sendo lócus de amplo debate que serve de caminhos para uma perspectiva cada vez mais 

Se no campo das produções artísticas é possível observar uma guinada no século XX, 

no campo teórico é o nascimento dos estudos semióticos e intersemióticos que vai 

tal teórico para analisar essas novas produções. 

Isso se dá porque, ao se colocar como ciência que estuda o signo em suas diversas 

se  basilar para os estudos que buscam 

orânea é fascinada pela 

imagem, pois ela está a todo momento fazendo referência a esse universo das artes 

visuais em sua diversas formas: escultura, pintura, cinema, fotografia. No livro Além do 

, o autor busca entender o lugar do literário no mundo 

2918



 

 
dominado pela cultura da imagem

desde que o escritor assuma como tarefa  

  criar visibilidades com uma fo
banalizadas da mídia e assim aceitar o desafio de intervir 
literariamente numa situação cultural em que não possibilidades de 
distinguir com rigor entre o visível e o dizível e entre a palavra e a 
imagem  

O autor constrói ao longo do seu livro leituras que procuram entender como acontece a 

interdependência das linguagens visuais e da literatura na contemporaneidade e busca 

compreender o intercâmbio de valores estéticos que essas obras sofrem.

principal de Schollhammer

relação aos meios de comunicação e de como a arte, em suas diversas linguagens, deve 

conseguir superar a banalização produção de imagem cotidiana e ressignificar o 

habitual. Assim, buscaremos em nossa análise observar como os poemas de Manoel de 

Barros, num espaço de interseção com as artes visuais, ocupa

imagens banalizadas no cotidiano. 

Imaginário das artes  visuais 

A poesia de Manoel de Barros nos convida a todo momento à fuga 

acostumado. Para DiDi-Huberman (2012, p.206) “não há imagem sem imaginação”, 

assim entendemos que a construção das imagens na poesia de Manoel de Barros se dá 

pelo viés da imaginação criadora. O poeta cria imagens, que ao tocarem o real, ardem e 

nos possibilita ter contato com universo criador do poeta, tendo em vista que

as imagens tomam parte do que os pobres mortais inventam para 
registrar teus tremores (de desejo e de temor) e suas próprias 
consumações. Portanto é absurdo, a partir de um ponto de vista 
antropológico, opor as imagens e as palavras, os livros de imagens e 
os livros 

Assim, com palavras, Manoel de Barros constrói uma visitação ao seu imaginário, 

entendemos o imaginário como Castoriadis, para o autor 

O imaginário de que falo não é imagem de. É criação incessante e 
essencialmente indeterminada (social
figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar
de “alguma coisa”. Aquilo que denominamos ‘realidade’ e 
‘racionalidade’ são seus produtos. (CASTORIADIS, 1982, p.13)

 

cultura da imagem e afirma que a literatura tem seu espaço garantido 

desde que o escritor assuma como tarefa   

criar visibilidades com uma força mais contundente que as imagens 
banalizadas da mídia e assim aceitar o desafio de intervir 
literariamente numa situação cultural em que não possibilidades de 
distinguir com rigor entre o visível e o dizível e entre a palavra e a 
imagem  (SCHOLLHAMMER, 2016, p. 10).  

O autor constrói ao longo do seu livro leituras que procuram entender como acontece a 

interdependência das linguagens visuais e da literatura na contemporaneidade e busca 

compreender o intercâmbio de valores estéticos que essas obras sofrem.

Schollhammer (2016) está na narrativa e na produção da imagem em 

relação aos meios de comunicação e de como a arte, em suas diversas linguagens, deve 

conseguir superar a banalização produção de imagem cotidiana e ressignificar o 

al. Assim, buscaremos em nossa análise observar como os poemas de Manoel de 

Barros, num espaço de interseção com as artes visuais, ocupa-se da ressignificação das 

imagens banalizadas no cotidiano.  

visuais na poesia de Manoel de Barros  

A poesia de Manoel de Barros nos convida a todo momento à fuga 

Huberman (2012, p.206) “não há imagem sem imaginação”, 

assim entendemos que a construção das imagens na poesia de Manoel de Barros se dá 

ginação criadora. O poeta cria imagens, que ao tocarem o real, ardem e 

nos possibilita ter contato com universo criador do poeta, tendo em vista que

s imagens tomam parte do que os pobres mortais inventam para 
registrar teus tremores (de desejo e de temor) e suas próprias 
consumações. Portanto é absurdo, a partir de um ponto de vista 
antropológico, opor as imagens e as palavras, os livros de imagens e 
os livros a seco. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 209) 

Assim, com palavras, Manoel de Barros constrói uma visitação ao seu imaginário, 

entendemos o imaginário como Castoriadis, para o autor  

O imaginário de que falo não é imagem de. É criação incessante e 
essencialmente indeterminada (social-histórica e psíquica) de 
figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar
de “alguma coisa”. Aquilo que denominamos ‘realidade’ e 
‘racionalidade’ são seus produtos. (CASTORIADIS, 1982, p.13)

 

e afirma que a literatura tem seu espaço garantido 

rça mais contundente que as imagens 
banalizadas da mídia e assim aceitar o desafio de intervir 
literariamente numa situação cultural em que não possibilidades de 
distinguir com rigor entre o visível e o dizível e entre a palavra e a 

O autor constrói ao longo do seu livro leituras que procuram entender como acontece a 

interdependência das linguagens visuais e da literatura na contemporaneidade e busca 

compreender o intercâmbio de valores estéticos que essas obras sofrem. O foco 

(2016) está na narrativa e na produção da imagem em 

relação aos meios de comunicação e de como a arte, em suas diversas linguagens, deve 

conseguir superar a banalização produção de imagem cotidiana e ressignificar o 

al. Assim, buscaremos em nossa análise observar como os poemas de Manoel de 

se da ressignificação das 

A poesia de Manoel de Barros nos convida a todo momento à fuga – do real e do 

Huberman (2012, p.206) “não há imagem sem imaginação”, 

assim entendemos que a construção das imagens na poesia de Manoel de Barros se dá 

ginação criadora. O poeta cria imagens, que ao tocarem o real, ardem e 

nos possibilita ter contato com universo criador do poeta, tendo em vista que 

s imagens tomam parte do que os pobres mortais inventam para 
registrar teus tremores (de desejo e de temor) e suas próprias 
consumações. Portanto é absurdo, a partir de um ponto de vista 
antropológico, opor as imagens e as palavras, os livros de imagens e 

 

Assim, com palavras, Manoel de Barros constrói uma visitação ao seu imaginário, 

O imaginário de que falo não é imagem de. É criação incessante e 
histórica e psíquica) de 

figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar-se 
de “alguma coisa”. Aquilo que denominamos ‘realidade’ e 
‘racionalidade’ são seus produtos. (CASTORIADIS, 1982, p.13) 
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Sua poesia nos põe em desejo de contemplação das origens. O exercício que nos 

propomos é o de olhar para poesia manoelina para além das palavras como o poeta tanto 

ensina: olhar para o inútil e os absurdos,

pintores como Paul Klee e Miró. 

entendemos que sua poesia busca a todo tempo manter 

linguagem” (FHILADELFIO; CRUZ, 2008)

Para o poeta poesia é voar fora da asa

imagens que nos permitem refletir sobre a origem. Ao escrever sobre seu livro 

Fotográficos Andrade Jr.  afirma:

podemos perceber, desde o título, como se radicaliza essa relação de 
sua poesia com a vi
problematizar tanto o visual como o subjetivo. Nesse livro, através da 
idéia de fotografia, o poeta, ao mesmo tempo em que demonstra 
exatamente o contrário do estereótipo romântico do subjetivismo, 
apresenta uma nova m
natureza. A fotografia aí é uma forma de explicitar o caráter complexo 
e fascinante da imagem visual, ao mesmo tempo presença e ausência 
(ANDRADE JR. 2004

 

A poesia de Barros, apesar de fazer referên

sentimentos não estão postos nos textos, mesmo que eles transbordem os mais diversos 

anseios do homem – sua poética é universal. Como afirma o poeta e teórico Alberto 

Pucheu (2001) ao fazer uma leitura da obra de M

Se Manoel de Barros pode trabalhar elementos que, de alguma 
maneira, dizem respeito à sua vida pessoal, é apenas porque esta já 
aparece enquanto realização do que é essencial: a 
compreendida com carga do pensar que desponta do
sua poética. (PUCHEU, 2001)

 

Nesse sentido, há a ausência do indivíduo no resultado final do poema e uma busca pela 

origem das coisas – seu mito é a própria poesia; e a palavra segue seu fluxo para a 

fruição do outro. Há, desse modo, a ausên

leitor é posto apenas as suas invenções, não uma busca por representar sentimentos 

oriundo da natureza íntima do criador do poema, suas 

forma à palavra, e ensinar o seu sentido sonoro 

O poeta almeja uma palavra que esteja no 

Despalavras, que desde o título traz uma profunda carga de significado.

despalavras vem também que [...]

 

esia nos põe em desejo de contemplação das origens. O exercício que nos 

propomos é o de olhar para poesia manoelina para além das palavras como o poeta tanto 

ensina: olhar para o inútil e os absurdos, entrando em consonância com o imaginário de 

mo Paul Klee e Miró. Da simplicidade do verso à escolha do trapo, 

entendemos que sua poesia busca a todo tempo manter “uma luta corpo a corpo com a 

linguagem” (FHILADELFIO; CRUZ, 2008).  

poesia é voar fora da asa, assim, na deriva de suas palavras encontramos 

imagens que nos permitem refletir sobre a origem. Ao escrever sobre seu livro 

afirma: 

podemos perceber, desde o título, como se radicaliza essa relação de 
sua poesia com a visualidade e como nessa relação se vai 
problematizar tanto o visual como o subjetivo. Nesse livro, através da 
idéia de fotografia, o poeta, ao mesmo tempo em que demonstra 
exatamente o contrário do estereótipo romântico do subjetivismo, 
apresenta uma nova maneira de trabalhar as imagens ligadas à 
natureza. A fotografia aí é uma forma de explicitar o caráter complexo 
e fascinante da imagem visual, ao mesmo tempo presença e ausência 
ANDRADE JR. 2004-2005, p. 36-37) 

A poesia de Barros, apesar de fazer referência a sua vida, não se origina dela, seus 

sentimentos não estão postos nos textos, mesmo que eles transbordem os mais diversos 

sua poética é universal. Como afirma o poeta e teórico Alberto 

(2001) ao fazer uma leitura da obra de Manoel de Barros:  

Se Manoel de Barros pode trabalhar elementos que, de alguma 
maneira, dizem respeito à sua vida pessoal, é apenas porque esta já 
aparece enquanto realização do que é essencial: a 
compreendida com carga do pensar que desponta do
sua poética. (PUCHEU, 2001) 

Nesse sentido, há a ausência do indivíduo no resultado final do poema e uma busca pela 

seu mito é a própria poesia; e a palavra segue seu fluxo para a 

fruição do outro. Há, desse modo, a ausência do homem Manoel de Barros 

leitor é posto apenas as suas invenções, não uma busca por representar sentimentos 

oriundo da natureza íntima do criador do poema, suas torpezas, servem apenas para dar 

forma à palavra, e ensinar o seu sentido sonoro e imagético.  

O poeta almeja uma palavra que esteja no reino das imagens, como menciona no poema 

, que desde o título traz uma profunda carga de significado.

vem também que [...]os poetas podem compreender/  o mundo sem 

 

esia nos põe em desejo de contemplação das origens. O exercício que nos 

propomos é o de olhar para poesia manoelina para além das palavras como o poeta tanto 

entrando em consonância com o imaginário de 

Da simplicidade do verso à escolha do trapo, 

“uma luta corpo a corpo com a 

, assim, na deriva de suas palavras encontramos 

imagens que nos permitem refletir sobre a origem. Ao escrever sobre seu livro Ensaios 

podemos perceber, desde o título, como se radicaliza essa relação de 
sualidade e como nessa relação se vai 

problematizar tanto o visual como o subjetivo. Nesse livro, através da 
idéia de fotografia, o poeta, ao mesmo tempo em que demonstra 
exatamente o contrário do estereótipo romântico do subjetivismo, 

aneira de trabalhar as imagens ligadas à 
natureza. A fotografia aí é uma forma de explicitar o caráter complexo 
e fascinante da imagem visual, ao mesmo tempo presença e ausência 

cia a sua vida, não se origina dela, seus 

sentimentos não estão postos nos textos, mesmo que eles transbordem os mais diversos 

sua poética é universal. Como afirma o poeta e teórico Alberto 

Se Manoel de Barros pode trabalhar elementos que, de alguma 
maneira, dizem respeito à sua vida pessoal, é apenas porque esta já 
aparece enquanto realização do que é essencial: a literatura, 
compreendida com carga do pensar que desponta do fundamento de 

Nesse sentido, há a ausência do indivíduo no resultado final do poema e uma busca pela 

seu mito é a própria poesia; e a palavra segue seu fluxo para a 

cia do homem Manoel de Barros – para o 

leitor é posto apenas as suas invenções, não uma busca por representar sentimentos 

, servem apenas para dar 

, como menciona no poema 

, que desde o título traz uma profunda carga de significado.Do reino das 

os poetas podem compreender/  o mundo sem 
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conceitos,assim, ele não depende da definições preestabelecidas, o poeta transvê e 

experimenta o novo som que as palavras podem proporcionar, as novas imagens que 

elas podem construir. Nesse sentido, 

dialogam com as outras artes e que são tra

imaginação criadora, no sentido atribuído por 

Para o poeta é das ignorãnça que se faz poesia, a explicação do desconhecido desfaz 

todo a possibilida do poético 

p.450), pois é preciso desaprender os conceitos, voltar a inocência para construir o 

poético, é preciso construir imagens de cobras de vidro, fazer o casamento entre o peixe 

e a lata, é preciso trasver o mundo

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano):
A expressão reta não sonha.
Não use o traço acostumado.
A forca de um artista vem das suas derrotas.
Só a alma atormentada pode trazer para a voz um
formato de 
Arte não tem pensa:
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação
É preciso transver o mundo.
Isto seja:
Deus deu a forma. Os artistas desformam.
E preciso desformar o mundo:
Tirar da natureza as naturalidades.
Fazer cavalo verde, por exempl
Fazer noiva camponesa voar 
Agora e só
ai a desformar.
Ate já inventei mulher de 7 peitos para fazer vacinação
comigo.

(BARROS, 1996. p. 51)

O poema em estudo foi publicado no 

intitulada Os outros: o melhor de mim sou eles

poetas, pintores e aos seus personagens inventados. O olhar de Barros se desloca para o 

espaço do nada para contemplar o poé

de R.Q, Barros faz menção ao pintor surrealista Marc Chagall e seu famoso quadro 

noiva. O tema do casamento, bastante frequente na obra de Chagall, é retratado por uma 

atmosfera onírica, construindo todo uma atmosfera do sonh

a figura de um bode tocando violoncelo e a imagem esfumaçada e um homem tocando 

 

,assim, ele não depende da definições preestabelecidas, o poeta transvê e 

experimenta o novo som que as palavras podem proporcionar, as novas imagens que 

elas podem construir. Nesse sentido, Barros constrói poemas metalinguísticos que 

as outras artes e que são transpassados por elas, num processo de 

, no sentido atribuído por Castoriadis (1982).  

é das ignorãnça que se faz poesia, a explicação do desconhecido desfaz 

todo a possibilida do poético – só os absurdos erriquecem a poesia (BARROS, 2010, 

p.450), pois é preciso desaprender os conceitos, voltar a inocência para construir o 

poético, é preciso construir imagens de cobras de vidro, fazer o casamento entre o peixe 

trasver o mundo, como nos ensina no poema As lições de R.Q 

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano):
A expressão reta não sonha. 
Não use o traço acostumado. 
A forca 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 imaginaçãotransvê. 

preciso transver o mundo. 
Isto seja: 
Deus deu a forma. Os artistas desformam. 
E preciso desformar o mundo: 
Tirar da natureza as naturalidades. 
Fazer cavalo verde, por exemplo. 
Fazer noiva camponesa voar — como em Chagall. 
Agora e só puxar o alarme do silêncio que eu saio por
ai a desformar. 
Ate já inventei mulher de 7 peitos para fazer vacinação
comigo. 

(BARROS, 1996. p. 51) 

O poema em estudo foi publicado no Livro sobre o nada, e faz parte da 4ª parte, 

Os outros: o melhor de mim sou eles, nela o poeta presta homenagens a 

poetas, pintores e aos seus personagens inventados. O olhar de Barros se desloca para o 

espaço do nada para contemplar o poético num exercício dizer o nada. No poema 

Barros faz menção ao pintor surrealista Marc Chagall e seu famoso quadro 

O tema do casamento, bastante frequente na obra de Chagall, é retratado por uma 

atmosfera onírica, construindo todo uma atmosfera do sonho: a noiva envolta no abraço, 

a figura de um bode tocando violoncelo e a imagem esfumaçada e um homem tocando 

 

,assim, ele não depende da definições preestabelecidas, o poeta transvê e 

experimenta o novo som que as palavras podem proporcionar, as novas imagens que 

Barros constrói poemas metalinguísticos que 

num processo de 

é das ignorãnça que se faz poesia, a explicação do desconhecido desfaz 

(BARROS, 2010, 

p.450), pois é preciso desaprender os conceitos, voltar a inocência para construir o 

poético, é preciso construir imagens de cobras de vidro, fazer o casamento entre o peixe 

As lições de R.Q  

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano): 

 

ncio que eu saio por 

Ate já inventei mulher de 7 peitos para fazer vacinação 

, e faz parte da 4ª parte, 

, nela o poeta presta homenagens a 

poetas, pintores e aos seus personagens inventados. O olhar de Barros se desloca para o 

No poema Lições 

Barros faz menção ao pintor surrealista Marc Chagall e seu famoso quadro A 

O tema do casamento, bastante frequente na obra de Chagall, é retratado por uma 

o: a noiva envolta no abraço, 

a figura de um bode tocando violoncelo e a imagem esfumaçada e um homem tocando 
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flauta trazem a ideia de uma festa de casamento, tudo isso com uma noiva em suspenso, 

voando sobre os telhados da casa. É curioso de ainda ver o p

Chevalier 2009 seu 

veículo criador de símbolos que independe da vontade 

– o ato de sonhar é espontâneo e incontrolável. Desta forma, os sonhos não po

interpretados por si sós, como se fossem uma narrativa realista

no Manifesto Surrealista afirma: 

com o que lhe acontece. A angustiante questão da possibilidade não mais es

Mata, vi mais depressa, ama tanto quanto quiseres”

constrói na aproximação com o mundo dos sonhos, com mundo da psique. 

Envoltos numa atmosfera em que a razão não é exigida, o poeta e o pintor,  estão 

livres para criar imagens nunca pensadas como 

tocando violoncelo. Breton vai definir o Surrealismo ainda como 

Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja 
verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer 
funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na 
ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda 
preocupação estética ou moral.

Além do universo onírico e surreal, Manoel de Barros faz menção, no poema 

a um pintor inventado2: Rômulo Quiroga. O elemento que marca a pintura de R.Q, que 

chama atenção de Manoel de Barros é a inventividade das cores por meio dos dejetos, 

dos excrementos. A cor psíquica que ressignifica ao construir a imagem do anci

como Manoel faz com suas deformações, assim como Picasso, o poeta rompe com as 

formas naturais e constrói imagens desconcertantes, com o espaço comum

compartilhando o imaginário artísticos desses pintores

boliviano, podemos inferir que a homenagem que o poeta quer prestar é ao pintor Paul 

Klee, pois assim como Barros, ele saiu a 

No quadro Comedy, o pintor, utilizando

verde opaco, que poderia ter sido fabricado pela folha do jatobá; um amarelo pastel que 

dá ideia de uma folha velha 

animalesco ao humano. Essas 

                                                          
2 A jornalista Nina Rahe escreveu um artigo na Revista Bravo, que foi compartilhado pela página do 
Facebook PoetaManolDeBarros, no entanto o link de acesso não está mais disponível: 
http://bravonline.abril.com.br/…/manoel

 

flauta trazem a ideia de uma festa de casamento, tudo isso com uma noiva em suspenso, 

voando sobre os telhados da casa. É curioso de ainda ver o peixe com braços     

Chevalier 2009 seu Dicionário de símbolos, define o verbete sonho 

veículo criador de símbolos que independe da vontade e da responsabilidade do homem 

o ato de sonhar é espontâneo e incontrolável. Desta forma, os sonhos não po

interpretados por si sós, como se fossem uma narrativa realista, assim, Breton (1924), 

no Manifesto Surrealista afirma: “o espírito do homem que sonha se satisfaz plenamente 

com o que lhe acontece. A angustiante questão da possibilidade não mais es

Mata, vi mais depressa, ama tanto quanto quiseres”, assim o movimento Surrealista se 

constrói na aproximação com o mundo dos sonhos, com mundo da psique. 

Envoltos numa atmosfera em que a razão não é exigida, o poeta e o pintor,  estão 

para criar imagens nunca pensadas como mulher de 7 peitos, noiva voando, bode 

tocando violoncelo. Breton vai definir o Surrealismo ainda como  

Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja 
verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer 
funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na 
ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda 
preocupação estética ou moral. (BRETON, 1924) 

Além do universo onírico e surreal, Manoel de Barros faz menção, no poema 

: Rômulo Quiroga. O elemento que marca a pintura de R.Q, que 

chama atenção de Manoel de Barros é a inventividade das cores por meio dos dejetos, 

dos excrementos. A cor psíquica que ressignifica ao construir a imagem do anci

como Manoel faz com suas deformações, assim como Picasso, o poeta rompe com as 

formas naturais e constrói imagens desconcertantes, com o espaço comum

compartilhando o imaginário artísticos desses pintores. Por ser uma invenção o pintor 

mos inferir que a homenagem que o poeta quer prestar é ao pintor Paul 

Klee, pois assim como Barros, ele saiu a desformar o mundo. 

, o pintor, utilizando-se de uma paleta de cores pouco vibrantes 

verde opaco, que poderia ter sido fabricado pela folha do jatobá; um amarelo pastel que 

dá ideia de uma folha velha – traz várias formas que unem, assim como Miró, o 

. Essas desformas aparentemente estão dançando e dando a 

                   
A jornalista Nina Rahe escreveu um artigo na Revista Bravo, que foi compartilhado pela página do 

Facebook PoetaManolDeBarros, no entanto o link de acesso não está mais disponível: 
http://bravonline.abril.com.br/…/manoel-barros-poeta-fingid… 

 

flauta trazem a ideia de uma festa de casamento, tudo isso com uma noiva em suspenso, 

eixe com braços      

sonho como um 

e da responsabilidade do homem 

o ato de sonhar é espontâneo e incontrolável. Desta forma, os sonhos não podem ser 

, assim, Breton (1924), 

“o espírito do homem que sonha se satisfaz plenamente 

com o que lhe acontece. A angustiante questão da possibilidade não mais está presente. 

, assim o movimento Surrealista se 

constrói na aproximação com o mundo dos sonhos, com mundo da psique.  

Envoltos numa atmosfera em que a razão não é exigida, o poeta e o pintor,  estão 

, noiva voando, bode 

Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja 
verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o 
funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na 
ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda 

Além do universo onírico e surreal, Manoel de Barros faz menção, no poema em estudo, 

: Rômulo Quiroga. O elemento que marca a pintura de R.Q, que 

chama atenção de Manoel de Barros é a inventividade das cores por meio dos dejetos, 

dos excrementos. A cor psíquica que ressignifica ao construir a imagem do ancião, 

como Manoel faz com suas deformações, assim como Picasso, o poeta rompe com as 

formas naturais e constrói imagens desconcertantes, com o espaço comum, 

uma invenção o pintor 

mos inferir que a homenagem que o poeta quer prestar é ao pintor Paul 

se de uma paleta de cores pouco vibrantes – um 

verde opaco, que poderia ter sido fabricado pela folha do jatobá; um amarelo pastel que 

traz várias formas que unem, assim como Miró, o 

aparentemente estão dançando e dando a 

A jornalista Nina Rahe escreveu um artigo na Revista Bravo, que foi compartilhado pela página do 
Facebook PoetaManolDeBarros, no entanto o link de acesso não está mais disponível: 
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sensação de movimento. Fraga (2014) ao analisar o quadro 

Klee e o poema A máquina de chilrear e seu uso doméstico

observa a musicalidade em suas obras, para a autora é possível notar “

Barros, a imagem da palavra e a imagem da pintura se devem ao contato com a analogia 

entre música e pintura, música e poesia

quadro abaixo: 

Fig.3.Comedy, 1921, 

Apenar da análise de Fraga (2014) direcionar

identificar tanto nos quadros de Klee como nos poemas de Barros um apelo pela dança, 

seja das palavras ou das 

proporcionando os leitor um redescoberta das coisas: na arte o traste ou a pedra podem 

ganhas novos significas. Fraga (2014) ainda afirma que  “na poesia de Barros 

outra dimensãopeculiar: a natureza tem entidade coisal” (FRAGA, 2014, p.244). Nessa 

lógica interpretativa, tanto Barros com Klee e Miró tornam o humano 

próximo da animalidade, mais próximo da natureza 

sua obra. Assim ele  

vê e convid
por si e por outrem, se vêematravés  da dicção subjetiva do eu poético 
– reencenando assim a experiência da pictórica tal como uma vez 
definida por Paul Klee: a sensação de ser olhado pelas coisas  q
pintava (PEDROSA, 2005, p.87)

  

Assim, Manoel de Barros, no seu exercício do olhar, nos convidada a transcender as 

formas acostumadas da sociedade e nos põe em estado de poesia: leitor, poeta e pintor, 

 

sensação de movimento. Fraga (2014) ao analisar o quadro A máquina de chilrear

A máquina de chilrear e seu uso doméstico de Manoel de Barros 

observa a musicalidade em suas obras, para a autora é possível notar “que entre Klee e 

Barros, a imagem da palavra e a imagem da pintura se devem ao contato com a analogia 

entre música e pintura, música e poesia (FRAGA, 2014, p.244)”. Como podemos ver no 

 

, 1921, Paul Klee.  

Apenar da análise de Fraga (2014) direcionar-se para obras específicas, é possível 

identificar tanto nos quadros de Klee como nos poemas de Barros um apelo pela dança, 

u das desformas. Pintor e poeta brincam com pinceis e lápis 

proporcionando os leitor um redescoberta das coisas: na arte o traste ou a pedra podem 

ganhas novos significas. Fraga (2014) ainda afirma que  “na poesia de Barros 

a natureza tem entidade coisal” (FRAGA, 2014, p.244). Nessa 

lógica interpretativa, tanto Barros com Klee e Miró tornam o humano 

próximo da animalidade, mais próximo da natureza – o poeta incorpora os outros em 

vê e convida o leitor a fazer o mesmo, como ambos vêem e são vistos 
por si e por outrem, se vêematravés  da dicção subjetiva do eu poético 

reencenando assim a experiência da pictórica tal como uma vez 
definida por Paul Klee: a sensação de ser olhado pelas coisas  q
pintava (PEDROSA, 2005, p.87) 

Assim, Manoel de Barros, no seu exercício do olhar, nos convidada a transcender as 

formas acostumadas da sociedade e nos põe em estado de poesia: leitor, poeta e pintor, 

 

A máquina de chilrear de 

de Manoel de Barros 

que entre Klee e 

Barros, a imagem da palavra e a imagem da pintura se devem ao contato com a analogia 

Como podemos ver no 

se para obras específicas, é possível 

identificar tanto nos quadros de Klee como nos poemas de Barros um apelo pela dança, 

. Pintor e poeta brincam com pinceis e lápis 

proporcionando os leitor um redescoberta das coisas: na arte o traste ou a pedra podem 

ganhas novos significas. Fraga (2014) ainda afirma que  “na poesia de Barros a artetoma 

a natureza tem entidade coisal” (FRAGA, 2014, p.244). Nessa 

lógica interpretativa, tanto Barros com Klee e Miró tornam o humano coisa, mas 

o poeta incorpora os outros em 

a o leitor a fazer o mesmo, como ambos vêem e são vistos 
por si e por outrem, se vêematravés  da dicção subjetiva do eu poético 

reencenando assim a experiência da pictórica tal como uma vez 
definida por Paul Klee: a sensação de ser olhado pelas coisas  que 

Assim, Manoel de Barros, no seu exercício do olhar, nos convidada a transcender as 

formas acostumadas da sociedade e nos põe em estado de poesia: leitor, poeta e pintor, 
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ganham vida na obra de Barros e dançam a mesma melo

poética manoelina, ganham vida e novas formas 

em cobra. Na paleta de Klee, assim como na poética de Barros, as formas não definidas 

congregam homem, objetos e demais animais. 

O poema ainda faz referência a Picasso e  Braque, pintores que abriram as portas para o 

movimento de vanguarda Cubismo. Assim como Manoel, ambos buscam 

natureza. Nesse sentido, percebemos que Barros transita pelas artes visuais como quem 

passeia num sonho. Convida os pintores para sua obra e traduz intersemióticamente 

(2003) os quadros para palavras. Nesse transito entre linguagens, sua poesia ganha 

corpo letral e desformas, incorporando, desse modo, elementos caros aos pintores 

mencionados ao seu exercício poético, inserindo

estudos intersemióticos.  

  

MIRÓ
 
Para atingir sua expressão fontana
Miró precisava de esquecer os traços e as doutrinas
que aprendera nos livros.
Desejava atingir a pureza de não saber mais nad
Fazia um ritual para atingir essa pureza: ia ao fundo
do quintal a busca de uma á
E ali, ao pé da arvore, enterrava de vez tudo aquilo
que havia aprendido nos livros.
Depois depositava sobre o enterro uma nobre
mijada florestal.
Sobre o enterro 
insetos, cascas de cigarra etc.
A partir dos restos Miró iniciava a sua engenharia
de cores.
Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um
dejeto de mosca deixado na tela.
Sua expressão fontana se iniciava naquela mancha
escura.
O escuro o iluminava.

BARROS, 2000, p. 27

No poema, que compõe a livro 

processo criador do pintor espanhol Joan Miró. Para o poeta, as pinturas de Miró 

surgem dos restos, das inutilidades, de uma

“integrado ao cubismo e surrealismo, Miró cria uma arte carregada de cor e poesia e as 

 

ganham vida na obra de Barros e dançam a mesma melodia artística. Os objetos, na 

poética manoelina, ganham vida e novas formas – o vidro derretido que se transforma 

em cobra. Na paleta de Klee, assim como na poética de Barros, as formas não definidas 

congregam homem, objetos e demais animais.  

O poema ainda faz referência a Picasso e  Braque, pintores que abriram as portas para o 

movimento de vanguarda Cubismo. Assim como Manoel, ambos buscam 

natureza. Nesse sentido, percebemos que Barros transita pelas artes visuais como quem 

num sonho. Convida os pintores para sua obra e traduz intersemióticamente 

(2003) os quadros para palavras. Nesse transito entre linguagens, sua poesia ganha 

, incorporando, desse modo, elementos caros aos pintores 

u exercício poético, inserindo-o, desse modo, no universo dos 

MIRÓ 

Para atingir sua expressão fontana 
Miró precisava de esquecer os traços e as doutrinas 
que aprendera nos livros. 
Desejava atingir a pureza de não saber mais nada. 
Fazia um ritual para atingir essa pureza: ia ao fundo 
do quintal a busca de uma árvore. 
E ali, ao pé da arvore, enterrava de vez tudo aquilo 
que havia aprendido nos livros. 
Depois depositava sobre o enterro uma nobre 
mijada florestal. 
Sobre o enterro nasciam borboletas, restos de 
insetos, cascas de cigarra etc. 
A partir dos restos Miró iniciava a sua engenharia 
de cores. 
Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um 
dejeto de mosca deixado na tela. 
Sua expressão fontana se iniciava naquela mancha 

cura. 
O escuro o iluminava. 

BARROS, 2000, p. 27 

No poema, que compõe a livro Ensaios Fotográficos (2000), Barros põe em evidência o 

processo criador do pintor espanhol Joan Miró. Para o poeta, as pinturas de Miró 

surgem dos restos, das inutilidades, de uma mijada. Segundo Fraga (

“integrado ao cubismo e surrealismo, Miró cria uma arte carregada de cor e poesia e as 

 

dia artística. Os objetos, na 

o vidro derretido que se transforma 

em cobra. Na paleta de Klee, assim como na poética de Barros, as formas não definidas 

O poema ainda faz referência a Picasso e  Braque, pintores que abriram as portas para o 

movimento de vanguarda Cubismo. Assim como Manoel, ambos buscam desfomar a 

natureza. Nesse sentido, percebemos que Barros transita pelas artes visuais como quem 

num sonho. Convida os pintores para sua obra e traduz intersemióticamente 

(2003) os quadros para palavras. Nesse transito entre linguagens, sua poesia ganha 

, incorporando, desse modo, elementos caros aos pintores 

o, desse modo, no universo dos 

 

(2000), Barros põe em evidência o 

processo criador do pintor espanhol Joan Miró. Para o poeta, as pinturas de Miró 

. Segundo Fraga (2014, p. 119) 

“integrado ao cubismo e surrealismo, Miró cria uma arte carregada de cor e poesia e as 
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formas de sua arte parecem recortes que se juntam a uma diversidade de objetos que 

lembram o propósito de Barros, tudo pode ser arte, tudo pode ser poesia.” 

Assim, a poesia manoelina 

pintor, o poeta faz aproveitamentos com palavras e coisas inúteis para compor seus 

poemas, assim como o pintor que “Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um / 

dejeto de mosca deixado na tela”. As iluminuras de Miró, não se davam pelo uso do 

ouro ou da prata, mas pelo dejeto da mosca, assim como os poemas de Barros que 

buscam nas (des)importâncias sua 

 Miró, como Barros menciona, usava os restos para sua composição de imagens e 

essa indicação o pintor nos dá, basta olharmos sua obra

mulher em frente a uma pilha de escremento 

vibrantes. As figuras com formas nada convencionais congregam ao mesmo tempo 

humano e bicho: os pés  e o formato das pernas remetem ao humano; a representação da

cabeça do “homem” e da “mulher” assemelham

restos Miró iniciava a sua engenharia 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Man and Woman in Front of a Pile of Excrement, 1935, Joan Miró

O excremeno não fica evidente na pintura, vê

indefinida, imersa numa coloração mais escura, mas, como as figuras “humanas”, está 

iluminada pelo amarelo. Sobre as cores na pintura de Miró 

firmam:  

Em sua pintura, Miró apresenta a superfície colorida em tonalidades 
média
em que se salienta o
iluminados e fundos escuros. Esse
trabalhar com tons claros, e pigmentos opaco

 

formas de sua arte parecem recortes que se juntam a uma diversidade de objetos que 

lembram o propósito de Barros, tudo pode ser arte, tudo pode ser poesia.” 

Assim, a poesia manoelina  e as pinturas surrealistas de Miró dialogam, pois como o 

a faz aproveitamentos com palavras e coisas inúteis para compor seus 

poemas, assim como o pintor que “Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um / 

dejeto de mosca deixado na tela”. As iluminuras de Miró, não se davam pelo uso do 

pelo dejeto da mosca, assim como os poemas de Barros que 

buscam nas (des)importâncias sua paleta de cores.  

Miró, como Barros menciona, usava os restos para sua composição de imagens e 

essa indicação o pintor nos dá, basta olharmos sua obra. O quadro intitulado 

te a uma pilha de escremento nos ilumina com uma paleta de cores 

vibrantes. As figuras com formas nada convencionais congregam ao mesmo tempo 

humano e bicho: os pés  e o formato das pernas remetem ao humano; a representação da

cabeça do “homem” e da “mulher” assemelham-se a crinas de galos 

restos Miró iniciava a sua engenharia / de cores. Como poedemos ver no quadro 

Man and Woman in Front of a Pile of Excrement, 1935, Joan Miró 

O excremeno não fica evidente na pintura, vê-se ao lado direito da tela uma forma 

indefinida, imersa numa coloração mais escura, mas, como as figuras “humanas”, está 

iluminada pelo amarelo. Sobre as cores na pintura de Miró Zulietti & Nogueira

Em sua pintura, Miró apresenta a superfície colorida em tonalidades 
média e escura, tradicionalmente usadas para efeitos de 
em que se salienta o contraste entre objetos total ou parcialmente 
iluminados e fundos escuros. Esse método de pint
trabalhar com tons claros, e pigmentos opaco sem uma superfície 

 

formas de sua arte parecem recortes que se juntam a uma diversidade de objetos que 

lembram o propósito de Barros, tudo pode ser arte, tudo pode ser poesia.”  

e as pinturas surrealistas de Miró dialogam, pois como o 

a faz aproveitamentos com palavras e coisas inúteis para compor seus 

poemas, assim como o pintor que “Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um / 

dejeto de mosca deixado na tela”. As iluminuras de Miró, não se davam pelo uso do 

pelo dejeto da mosca, assim como os poemas de Barros que 

Miró, como Barros menciona, usava os restos para sua composição de imagens e 

itulado Homem e 

nos ilumina com uma paleta de cores 

vibrantes. As figuras com formas nada convencionais congregam ao mesmo tempo 

humano e bicho: os pés  e o formato das pernas remetem ao humano; a representação da 

se a crinas de galos - A partir dos 

Como poedemos ver no quadro 

se ao lado direito da tela uma forma 

indefinida, imersa numa coloração mais escura, mas, como as figuras “humanas”, está 

Nogueira (2013) 

Em sua pintura, Miró apresenta a superfície colorida em tonalidades 
e escura, tradicionalmente usadas para efeitos de chiaroscuro, 

contraste entre objetos total ou parcialmente 
método de pintura consiste em 

sem uma superfície 
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escura. Em geral, uma superfície de um verde misturada com
transmite a sua frieza à pintura, enquanto um laranja / amarelo ou um
vermelho têm um efeito quente. Isso p
transparentes diluídos sem prejuízo das características de cada cor, e 
permite também o uso do
volumes nos objetos.
predeterminado ou comum, as core
sua significação própria para o espectador. 
2013, p.74 

 
Ora, vê-se que do escremento, dos restos humanos e animalescos que Miró construiu 

essa tela, assim, Manoel de Barros, usand

sentido empregado por Plaza (2003), a visualidade das pinturas de Miró e convida ao 

leitor a compreender o processo criador de ambos: poeta e pintor buscam nas origens, 

desaprendendo os livros, as teorias, a regras

nada. 

João Cabral de Melo Neto, no esnaio intitulado 

identificar uma gramática no sitema de composição do pintor, pois além de romper à 

terceira parede, o pintor não apresenta um padrão na sua composição, pois como afirma 

o poeta e ensaista  

Miró não realizou um sitema de com

Miró. Mais ainda: Miró não a formulou jamiais como, e estou seguro 

disso, não possui um conceito exato do que

estéticamente, pode constituir sua maneira atual

NETO, 1997, p. 27

Para João Cabral (1997), Miró  busca atodo tempo desenvolver uma liberdade na 

composição, não na intenção de construir leis contrária ao Renascimento, por exemplo, 

mas desfazer-se delas por serem leis. Assim, sua pintura, irá propor o movimento, o que 

o poeta e ensaista chamará de dinamismo, especialmente a partir dos anos 40 do século 

passado. Nesse sentido, a cada instante, Miró recomeça e cria uma nova dinâmica ao 

olhar a realidade a  sua volta. 

Assim, Manoel de Barros ao fazer um poema em homenagem a M

elogios à forma criativa do pintor, que tinha conhecimento da técnica da pintura, mas 

como menciona Barros, em consonancia com Cabral, enterrava e dava

                                                          
3  O ensaio é escrito no período pós Segunda Guerra Mundial. 

 

escura. Em geral, uma superfície de um verde misturada com
transmite a sua frieza à pintura, enquanto um laranja / amarelo ou um
vermelho têm um efeito quente. Isso permite empregar pigmentos 
transparentes diluídos sem prejuízo das características de cada cor, e 
permite também o uso do branco para os tons claros e para salientar os 
volumes nos objetos.[...]Embora Miró parta de um código 
predeterminado ou comum, as cores e os objetos da obra transmitem 
sua significação própria para o espectador. (ZULIETTI
2013, p.74 -75 - grifos do autor) 

se que do escremento, dos restos humanos e animalescos que Miró construiu 

essa tela, assim, Manoel de Barros, usando o signo verbal, traduz para o poema, no 

sentido empregado por Plaza (2003), a visualidade das pinturas de Miró e convida ao 

leitor a compreender o processo criador de ambos: poeta e pintor buscam nas origens, 

desaprendendo os livros, as teorias, a regras para atigerem a pureza de não saber mais 

João Cabral de Melo Neto, no esnaio intitulado Miró, vai afirmar que não é possível 

identificar uma gramática no sitema de composição do pintor, pois além de romper à 

terceira parede, o pintor não apresenta um padrão na sua composição, pois como afirma 

Miró não realizou um sitema de composição. Não existe um gramática 

Miró. Mais ainda: Miró não a formulou jamiais como, e estou seguro 

disso, não possui um conceito exato do que 

estéticamente, pode constituir sua maneira atual3 de compor

NETO, 1997, p. 27-28).  

Para João Cabral (1997), Miró  busca atodo tempo desenvolver uma liberdade na 

composição, não na intenção de construir leis contrária ao Renascimento, por exemplo, 

se delas por serem leis. Assim, sua pintura, irá propor o movimento, o que 

eta e ensaista chamará de dinamismo, especialmente a partir dos anos 40 do século 

passado. Nesse sentido, a cada instante, Miró recomeça e cria uma nova dinâmica ao 

olhar a realidade a  sua volta.  

Assim, Manoel de Barros ao fazer um poema em homenagem a Miró, está rendendo 

elogios à forma criativa do pintor, que tinha conhecimento da técnica da pintura, mas 

como menciona Barros, em consonancia com Cabral, enterrava e dava

                   
O ensaio é escrito no período pós Segunda Guerra Mundial.  

 

escura. Em geral, uma superfície de um verde misturada com azul frio 
transmite a sua frieza à pintura, enquanto um laranja / amarelo ou um 

ermite empregar pigmentos 
transparentes diluídos sem prejuízo das características de cada cor, e 

branco para os tons claros e para salientar os 
Embora Miró parta de um código 

e os objetos da obra transmitem 
ZULIETTI&NOGUEIRA, 

se que do escremento, dos restos humanos e animalescos que Miró construiu 

o o signo verbal, traduz para o poema, no 

sentido empregado por Plaza (2003), a visualidade das pinturas de Miró e convida ao 

leitor a compreender o processo criador de ambos: poeta e pintor buscam nas origens, 

a pureza de não saber mais 

, vai afirmar que não é possível 

identificar uma gramática no sitema de composição do pintor, pois além de romper à 

terceira parede, o pintor não apresenta um padrão na sua composição, pois como afirma 

posição. Não existe um gramática 

Miró. Mais ainda: Miró não a formulou jamiais como, e estou seguro 

 tecnicamente, ou 

de compor (MELO 

Para João Cabral (1997), Miró  busca atodo tempo desenvolver uma liberdade na 

composição, não na intenção de construir leis contrária ao Renascimento, por exemplo, 

se delas por serem leis. Assim, sua pintura, irá propor o movimento, o que 

eta e ensaista chamará de dinamismo, especialmente a partir dos anos 40 do século 

passado. Nesse sentido, a cada instante, Miró recomeça e cria uma nova dinâmica ao 

iró, está rendendo 

elogios à forma criativa do pintor, que tinha conhecimento da técnica da pintura, mas 

como menciona Barros, em consonancia com Cabral, enterrava e dava “uma nobre 
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mijada florestal”  nos conhecimentos que ele aprendeu nos livros, 

cada obra criar uma própria dinâmica.

Nesse sentido, partindo da leitura 

poesia de Barros, tendo em vista que seus

o imaginário manoelino. Enten

imagens dos pintores citados pelo poeta, revelando que este compartilha dos mesmos 

ideia criativos na composição de suas imagens. 
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