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DESEJAR SER 

 (Livro sobre nada) 

 

 

Prefiro as linhas tortas, como Deus. Em menino eu  

sonhava de ter uma perna mais curta (Só pra poder  

andar torto). Eu via o velho farmacêutico de tarde, a  

subir a ladeira do beco, torto e deserto... toc ploc toc  

ploc. Ele era um destaque. 

Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo have- 

ria de olhar para mim: lá vai o menino torto subindo  

a ladeira do beco toc ploc toc ploc.  

Eu seria um destaque. A própria sagração do Eu.  

 
(Manoel de Barros, 2010, p.337). 

 
 

Foto 5: (Idem referência da Foto 1). 
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RESUMO 

 

Esta tese de doutoramento proporciona um exame de recepção de poesia, ilustração 
e paratextualidade. À luz da estética de recepção, instituída pelos teóricos Hans 
Robert Jauss (1979) e Wolfgang Iser (1979), da Semiótica, de Charles Sanders 
Peirce (2010) e da Semiótica de Umberto Eco (1971-2007), procurou-se averiguar a 
recepção da poesia lírica de Manoel de Barros, a recepção do poeta quanto à 
pintura de Joan Miró (1924) e Paul Klee (1922), a recepção de sua lírica pelos 
ilustradores Ana Raquel Máximo, Martha Barros, Ziraldo Alves Pinto, a recepção de 
poesia pelos prefaciadores, a convergência entre poesia e desenho, bem como a 
interdependência na recepção do poeta a partir de epígrafes, títulos, pretextos, 
posfácios e outros paratextos que complementam a obra de Manoel de Barros de 
Poemas concebidos sem pecado (1937) a Escritos em verbal de ave (2011). A 
relação entre a linguagem verbal e não verbal será oferecida ao leitor como um 
projeto de análise interartística, intersemiótica e intertextual. Investiga-se o papel do 
ilustrador na recepção da poesia de Barros destinada ao público infantil e nas 
semelhanças e divergências das imagens físicas com a imagem poética (PAZ, 
1986). Para tal finalidade, a tese ainda se ancora nas obras Para ler o livro ilustrado 
de Sophie Van der Linden (2011) e Pelos jardins de boboli: a arte de ilustrar livros 
para crianças e jovens, de Rui de Oliveira (2008) e na homologia entre poesia e 
pintura promulgada por Gotthold Efraim Lessing (1998). Para a interpretação de toda 
a poesia lírica de Barros, constitui-se como espinha dorsal o trabalho de 
investigação sobre a intenção do autor, a intenção do leitor e a intenção do texto. 

 
Palavras-chave: Manoel de Barros; Poesia; Ilustração; Recepção; Paratextualidade 
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ABSTRACT 
 
 
 

This doctoral thesis presents an examination of receipt of poetry, illustration and 
paratextualidade. In light of the aesthetics of reception, established by Hans Robert 
Jauss‟ theoretical (1979 ) and Wolfgang Iser‟s (1979 ), Semiotics, Charles Sanders 
Peirce‟s (2010 ) and Semiotics Umberto Eco‟s ( 1971-2007 ), it was established to 
reception lyric poetry Manoel de Barros , the reception of the poet as the painting 
Joan Miró‟s (1924) and Paul Klee‟s (1922), receiving his lyric by illustrators Ana 
Raquel Máximo, Martha Barros, Ziraldo Alves Pinto, and the reception of the poet for 
prefaciadores, convergence between poetry and design, as well as the 
interdependence at the reception of the poet from of headings, titles, pretexts, 
afterwords and other paratexts that complement the work Manoel de Barros‟ 
[Poemas concebidos em pecado] Poems conceived without sin ( 1937) [Escritos em 
verbal de ave] Writings on the verbal bird (2011 ) . The relationship between verbal 
and non - verbal language will be provided to the reader as an analysis project 
interart, intersemiotic and intertextual . Scrutinizes the role of illustrator at the 
reception the poetry Manoel de Barros‟ aimed at children and the convergences and 
divergences of physical images with poetic image (PAZ, 1986). For this purpose, the 
thesis also is anchored in the works [Para ler o livro ilustrado] To view the illustrated 
book Sophie Van der Linden‟s (2011) and those [Pelos jardins de boboli: a arte de 
ilustrar livros para crianças e jovens] Boboli gardens: the art of illustrating books for 
children and young people, Rui de Oliveira‟s (2008) and homology between poetry 
and painting Gotthold Ephraim Lessing‟s promulgated (1998). For the interpretation 
of all the lyrical poetry Barros‟, was established as the backbone of research on the 
author's intention, the intention of the reader and the intention of the text. 
 
Keywords: Manoel de Barros; Poetry; illustration; Reception; Paratextualidade 
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INTRODUÇÃO 

 
Imagens são palavras que nos faltaram. 

 Poesia é a ocupação da palavra pela Imagem.  
 (Manoel de Barros). 

 

 

Não será preciso escrever a biografia do orvalho para compreender a 

poesia de Manoel de Barros e defender uma Tese de Doutorado, porque o poeta 

ensinou: “não é por fazimentos cerebrais que se chega ao milagre estético senão [...] 

por instinto linguístico e a sabedoria pode ser que seja [...] mais estudada em gente 

do que em livros” (BARROS, 2010, p.374-375). 

Não obstante, enveredar-se-á por águas e orvalhos, a fim de encontrar 

com um poeta que transcende nas diversas imagens pintadas na grandeza do ínfimo 

e “nas coisas que não levam a nada” (p.145), porém “têm grande importância para a 

poesia”, tais como: “prego que farfalha”; “puá de mandioca”; “o fazedor de 

amanhecer”; “o martelo de pregar água”; “guindaste de levantar vento”; “ferro de 

engomar gelo”; “parafuso de veludo”; “alarme para o silêncio”; “presilha de prender 

silêncio”; “formiga frondosa com olhar de ave”; “alicate cremoso”; “peneira de 

carregar água”; “besouro de olhar ajoelhado”; “água viciada em mar e rolete para 

mover o sol”. Essas imagens de silêncio poético, em matéria de leitura e 

interpretação, exercem a função utilitária na provocação ao deslimite da palavra e da 

própria imagem dispostas ao olhar de um leitor inquieto.  

Examinar o deslimite da palavra, da ilustração e da paratextualidade, 

ancorada na estética da recepção e na teoria da semiótica, constitui-se uma meta 

para esse trabalho. Didaticamente e com o intuito de cumprir com esse desígnio, 

preferiu-se delimitar o corpus da tese afunilando-o em três capítulos intitulados: 1) 

LINGUAGENS: RECEPÇÃO, SEMIÓTICA E PARATEXTUALIDADE; 2) UMA 

LEITURA DE RECEPÇÃO: A OBRA DE MANOEL DE BARROS, O POETA E O 

LEITOR; 3) INTERSEMIOSE E RECEPÇÃO: POESIA E ILUSTRAÇÃO. 

Tendo como coluna basilar a teoria instituída pelos autores Hans Robert 

Jauss, Wolfgang Iser, Charles Sanders Peirce e Umberto Eco, torna-se pertinente 
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averiguar a recepção da poesia lírica manoelina1, a recepção do poeta quanto à 

pintura de Miró e Klee, a recepção de sua lírica pelos ilustradores e prefaciadores, a 

convergência entre poesia e desenho, bem como a interdependência na recepção 

do poeta a partir de epígrafes, títulos, pretextos, posfácios e outros paratextos que 

complementam suas obras de Poemas concebidos sem pecado (1937) a Escritos 

em verbal de ave (2011). Trata-se de um projeto analítico para articular a linguagem 

verbal e não verbal em face de abordagens interartística, intersemiótica e 

intertextual.  

No primeiro capítulo LINGUAGENS: RECEPÇÃO, SEMIÓTICA E 

PARATEXTUALIDADE, a proposta versa a recepção de análises da crítica 

acadêmica para a obra do poeta, englobando Dissertações, Teses e obras que 

componham a fortuna crítica do autor, avultando em pesquisas e edições 

provenientes de uma nova safra de críticos de poesia contemporânea. Na 

sequência, pretende-se estudar “A criação poética e fruição estética: poiesis, 

aisthesis e katharsis”, com abordagem teórica acerca de criação, recepção e fruição 

de poesia.  

Entender a natureza do leitor será uma das tarefas que se propõe a 

investigar na obra de Barros no âmbito da recepção tanto do texto lírico como dos 

paratextos (orelhas e prefácios) e da ilustração. Para tal fim, levar-se-á em 

consideração a experiência estética como atividade produtora, receptiva e 

comunicativa teorizada por Jauss (1979) no capítulo “A estética da recepção” de A 

literatura e o leitor. Nesse âmbito, persegue-se a defesa de a obra literária situar-se 

no plano dos significados intermináveis e no fato de aceitar que, por não ser a leitura 

esgotada, nem todos os significados são esmiuçados na interpretação. 

Teoricamente, pondera-se a similitude entre poesia e pintura, tendo como mote o ut 

pictura poesis de Horácio, a partir da obra de Gotthold Efraim Lessing (1998) e a sua 

revisitação na poesia e pintura modernas pelo crítico Aguinaldo José Gonçalves 

(1994). Comumente a ambos, mostrar-se-á, nas análises da poesia de Barros e da 

ilustração, que a poesia e a pintura se entrelaçam nos ensinamentos de Simónides 

                                                 
1
 É mais correto usar adjetivação com o sobrenome do autor. Porém, a opção por manoelina para 

Barros se deve à separação de barriana para Martha Barros e, por questões de estilo já adotados na 
anterior Dissertação de Mestrado de nossa autoria. 
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de Ceos em contato análogo, por ser a primeira, uma pintura falante e a segunda, 

uma poesia muda.  

Tanto a obra poética quanto a ilustração possui uma cadeia de signos a 

serem explorados além do que a imagem possa dizer. Há a necessidade de ler o 

desdobramento de uma palavra ou imagem num conjunto de contextos, intertextos, 

paratextos, porque a imagem é metáfora viva e se abre a cada leitura realizada por 

um leitor, responsável pela (re)significação da obra. Por excelência, compreende-se 

a obra de arte como uma partitura musical, sendo a leitura uma execução e tendo 

em vista ainda que “a obra não é apenas o texto executado: é preciso ouvi-lo. O 

texto é como Lázaro no túmulo: a leitura é a sua ressurreição” (KOTHE, 1981, p.17).  

Norteando a leitura da poesia e da ilustração, pode-se asseverar que a 

escuta da palavra, nessa tese, tende a ser amparada na fronteira entre o dito e não 

dito, o ser e o parecer ser promulgada pela teoria do vazio, ponderada por Iser 

(1979) sobre o leitor implícito e os pontos de indeterminação do texto literário.  

Somando-se à estética da recepção, utilizar-se-á a semiótica peirceana, a 

fim de averiguar a contribuição desta doutrina dos signos para a análise da 

linguagem não verbal como desdobramento da linguagem verbal. Como leitura 

intersemiótica, far-se-á um estudo analítico dos desenhos de O guardador de águas 

e dos poemas que ainda convergem com Escritos em verbal de ave. Defenderá que 

os desenhos do poeta equivalem à encenação do momento da infância, da presença 

do andarilho Bernardo e sua transfiguração após a sua morte.  

Em termos de diálogos e tessituras, interessa a acepção de 

transtextualidade de Palimpsestes. Gérard Genette (1982, p. 8-47) define-a como 

toda relação, explícita ou implícita, de certo texto com outros textos. Vê-se a 

coabitação de textos com ou sem referência (caso da epígrafe, títulos, orelhas e 

posfácios da poesia manoelina), os quais entram, por excelência, para um mosaico 

intertextual (KRISTEVA, 1979).  

No segundo capítulo intitulado UMA LEITURA DE RECEPÇÃO: A OBRA 

DE MANOEL DE BARROS, O POETA E O LEITOR subsidiar-se-á uma leitura do 

ponto de vista do poeta pelo poeta, isto é, como o poeta, leitor de si mesmo, recebe 

sua obra no posfácio MANOEL POR MANOEL, avizinhando-se da ideia de criador (o 

sujeito lírico fundado na linguagem poética), leitor real (aquele fora do texto 
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conhecido como sujeito civil) e um terceiro leitor (o designado pelo texto). No mesmo 

caminho teórico, busca-se a recepção de outros leitores, tais como: jornalistas, 

acadêmicos, poetas e autores para as obras do poeta, assim como na recepção de 

Barros quanto à pintura de Klee e Miró, sobretudo em Ensaios fotográficos (2000).  

Com um olhar argucioso para orelhas, posfácios, pretextos, notas de 

rodapé, títulos e texto poético, procurar-se-á responder às questões de 

problematização da tese: “a” Como o leitor pode ajudar a construir o sentido da 

poesia e ilustração?; “b” Como ocorre o diálogo entre paratextos (orelha) e a obra 

manoelina?; “c” Como a semiótica ajuda a verificar a intenção do autor (intentio 

auctoris), a intenção do leitor (intentio lectoris) e a intenção do texto (intentio operis) 

para a interpretação das obras de Barros?;  “d” Como os prefaciadores recebem as 

obras do autor e quais critérios eles adotam para recomendar a leitura de poesia?  

Frente a tais indagações e no mesmo foco analítico-teórico, procura-se 

refletir sobre a recepção do poeta nas epígrafes das obras Livro de pré-coisas, 

Ensaios fotográficos, Tratado geral das grandezas do ínfimo e Retrato do artista 

quando coisa. Refere-se à abertura da epígrafe como um espaço instaurador de 

significados. Ela não nasce por acaso e nem é mera alusão. Atua como um diálogo 

entre o leitor e o destinatário, entre o criador e a obra. Ao selecionar uma epígrafe e 

somá-la à criação poética, o autor traz consigo uma comunhão parcial na relação com 

o leitor. Antes de tudo, o texto brota como duplo e, sobretudo instaura outras vozes 

sob um processo de somatória e multiplicação de sentido. 

Na relação cordial e íntima, o leitor de Barros notará que o poeta é 

receptor de tantos poetas, pintores e pensadores consagrados: Rimbaud, Joan Miró, 

Paul Klee, Sartre, Heidegger, Barthes, e autores da literatura de língua portuguesa: 

Camões, Vieira, Alberto Caeiro, Raul Bopp, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, 

João Cabral de Melo Neto e uma quantidade de artistas que o leitor visualiza dentro 

de sua produção lírica, como se verá ao longo das análises concernentes às 

epígrafes e nas intersecções de Barros com a pintura de Klee e Miró. 

Outro ponto imprescindível na recepção intertextual se trata do 

PRETEXTO do Livro sobre nada, o qual parece funcionar como sustentáculo do 

tema e da linguagem poética. As incursões acerca do NADA desabrocham diante de 

um horizonte de descobertas, ou seja, inquire-se a leitura de que o pretexto 
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explicativo e introdutório de Barros deixa uma lacuna para o leitor interrogar: Qual a 

relação intersubjetiva desse paratexto com os guardados líricos de Livro sobre 

nada? Indagação esta que será respondida em uma das seções de análise do 

segundo capítulo. 

No mesmo foco de paratextualdiade, efetua-se a leitura intercalada das 

orelhas e poemas das obras Livro de pré-coisas, O livro das ignorãças, Gramática 

expositiva do chão e Retrato do artista quando coisa. O exame analítico incidirá no 

questionamento de como se dá a relação de cordialidade entre o paratexto e a obra. 

E se não há a leitura cordial e íntima, como aludiram Jauss e Iser (1979), em A 

literatura e o leitor, cria-se um espaço para controverter em que medida o 

prefaciador oferece o texto para um leitor ideal ou qual será o leitor instituído pelo 

texto baseando na teoria da interpretação de Eco. 

Em termos paradoxais entre título e obra, funda-se uma análise 

comparativa de Poemas concebidos sem pecado, com o poema INFORMAÇÕES 

SOBRE A MUSA e outros textos poéticos destoantes da sugestão do título, a fim de 

permitir um recorte entre o erotismo e a exploração de textos bíblicos, também sob a 

perspectiva do profano e do sagrado. Para arrematar o segundo capítulo, o trabalho 

consistirá na recepção do paratexto ENTRADA para a obra Poesia completa (2010), 

com os quais se fará uma leitura intratextual com diferentes obras do poeta, de 

1937-2011, conferindo a construção poética como uma reiteração do verso 

intertextual que vai de Poemas concebidos sem pecado a Menino do mato, mais 

designadamente nas obras: Livro de pré-coisas, Memórias inventadas: as infâncias 

de Manoel de Barros, nas quais englobam três personagens cruciais para o poeta: a 

criança, os andarilhos e os passarinhos, somando-se a Poemas rupestres, O 

guardador de águas, Tratado geral das grandezas do ínfimo, Matéria de poesia e 

Livro sobre nada.  

Com o título INTERSEMIOSES E RECEPÇÃO: POESIA E ILUSTRAÇÃO, 

o terceiro capítulo trabalhará a recepção de poesia pelo viés da ilustração. Constam-

se oito seções adotando como espinha dorsal o papel do ilustrador na recepção do 

texto literário. Sob esse prisma, investe-se na leitura da ilustração a partir do tema 

da memória e da encenação poética da infância. Essa manifestação perpassa-se 

nas memórias vividas e reinventadas pelo poeta, tornando-se dupla e revisitada por 
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Martha Barros, tal como na recepção da linguagem da criança colhida na poesia e 

nos bordados de Exercícios de ser criança, pelas bordadeiras Antônia Zulma Diniz, 

Ângela, Marilu, Martha e Sávia Dumont. Com a mesma obra, procurou-se analisar a 

recepção dos posfaciadores e levantaram-se algumas perguntas: Qual é a relação 

do leitor com a obra de Barros? O texto poético é destacado pelo prefaciador ou a 

sua leitura reside na releitura de outras obras e entrevistas sobre a obra do poeta?  

Na perspectiva da linguagem não verbal e do retorno à infância da língua 

e as várias infâncias do poeta, far-se-á uma leitura do universo primitivo nos signos 

poéticos e nos signos da ilustração, incluindo os paratextos “Explicação” e 

“Desexplicação” de Ana Raquel e Manoel de Barros para a obra Poeminhas 

pescados numa fala de João. Acoplada à análise, o leitor será servido com 

depoimentos da ilustradora como parte analítica da tese e colhidos, exclusivamente, 

para o escopo desse trabalho (Anexo A, p. 267). 

A convergência entre a palavra e a ilustração das obras Cantigas por um 

passarinho à toa e Poeminha em língua de brincar será um mecanismo de análise, 

no qual se pretende salientar o esmiuçamento do personagem Bernardo que 

equivale ao ser letral. Tal leitura será ponderada em paralelo com Livro de pré-

coisas adentrando em O guardador de águas, Poeminha em língua de brincar, 

Cantigas por um passarinho à toa até atingir a morte transcendental do personagem 

em Escritos em verbal de ave.  

Nessa perspectiva de exegeses, levanta-se a hipótese de que Barros 

remete ao personagem Bernardo da Mata ao se referir ao canto de ave, sem 

mencionar o nome do andarilho, o que difere da ilustração de Martha Barros, a qual, 

por excelência, intercala o encontro da criança e do louco: dois personagens 

primordiais na construção poética de Barros. Para arrematar a tese, arquitetar-se-á 

uma leitura direcionada à tônica da invenção e da criação poética como um (des) 

encontro semiótico e intertextual elaborado, paradoxalmente, por Barros e Ziraldo 

Pinto na obra O fazedor de amanhecer. Portanto, cumpre afirmar que em toda a 

investigação, objetivar-se-á construir um trabalho capaz de tornar válida uma 

interpretação pelo caminho da recepção de poesia e suas inter-relações com a 

ilustração, não se esquivando da cooperação de intertextos e paratextos que somam 

ao texto poético para completar o sentido da linguagem da obra. 
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Fig. 1 – O perfume dos rios, de Martha Barros (2013). 133 x 71cm. In: 
<http://www.marthabarros.com.br>. 

 
Para encontrar o azul eu uso pássaros 
 
Deus disse: Vou ajeitar a você um dom: 
Vou pertencer você para uma árvore. 
E pertenceu-me 
Escuto o perfume dos rios. 
Sei botar cílio nos silêncios. 
Para encontrar azul eu uso pássaros. 
Só não desejo cair em sensatez. 
Não quero a boa razão das coisas. 
Quero o feitiço das palavras.  
(Manoel de Barros). 

 

 

1.1 – Desejo de árvores e aves. Martha Barros (2013). 170x80cm. In: 
<http://www.marthabarros.com.br>. 

http://www.marthabarros.com.br/
http://www.marthabarros.com.br/
G06
Caixa de texto
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I - LINGUAGENS: RECEPÇÃO E SEMIÓTICA 
 
 
1.1 Manoel de Barros: a recepção da fortuna crítica acadêmica 

 
 

 
A finalidade profícua nesta primeira seção do primeiro capítulo é explicitar 

como a crítica acadêmica recepciona a obra do poeta, englobando Dissertações, 

Teses e obras que constituem a fortuna crítica do autor. No filme Só dez por cento é 

mentira: a desbiografia oficial de Manoel de Barros (2008), o poeta afirma não ter 

fortuna crítica, porém se orgulha por ser amado e lido. Não obstante, no 

levantamento dessas obras, pode-se assegurar que a fortuna crítica sobre o autor 

avulta em pesquisas e edições de uma nova geração de críticos.  

Realmente, Barros não integrou a fortuna da crítica literária hegemônica 

nos anos iniciais de sua produção até a década de 1980. No entanto, diante da 

quantidade e qualidade das pesquisas concluídas2 sobre a sua obra, acredita-se que 

ele tem uma recepção satisfatoriamente louvável de fortuna crítica editada em 

periódicos científicos e livros desde 1987 até a atualidade. 

Para escrever sobre a recepção de poesia pela crítica acadêmica, adotar-

se-á uma ordem cronológica, enfatizando os trabalhos pertinentes e acessíveis nos 

bancos de teses dos Programas de Pós-Graduação no Brasil ou publicados em 

livros e periódicos científicos de circulação nacional e internacional. Em decorrência 

do grande número de dissertações defendidas sobre o autor, delimita-se a exposição 

de sua fortuna crítica nas Teses e obras sobre o poeta. Todavia, as dissertações 

serão referidas somente quando a temática investigada for ímpar3 ou aquelas em 

que seus respectivos autores continuaram com a obra do poeta no trabalho de Tese, 

como é o nosso caso e de outros estudiosos que inauguraram com a poesia 

manoelina no Mestrado e prosseguiram no Doutorado, tendo uma experiência mais 

                                                 
2
 De acordo com alguns dados do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnologia há 

mais de 130 (cento e trinta pesquisas) sobre a poesia de Manoel de Barros. Em virtude disso, 
estabeleceram-se critérios (leia-se o 3º parágrafo da página atual e a nota de rodapé de número 3) 
para a apresentação desta seção acerca da fortuna crítica do autor. 
3
 Alguns trabalhos de Dissertações não serão referenciados pelo fato de configurarem repetições e 

temas redundantes, por exemplo, a exacerbação do estudo sobre metalinguagem em Barros, aliás, 
próprio da poesia moderna. A poesia do autor merece ser estudada além das abordagens esgotadas, 
exceto, quando se apresenta inovações e criatividade. 

G06
Caixa de texto
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extensa e ininterrupta com a poesia do autor. A justificativa pauta-se ainda no exame 

de trabalhos mais inovadores e originais. 

Antes de tal exposição, pretende-se traçar os caminhos poéticos de 

Barros, sem se prender ao biografismo na apresentação de um delineamento das 

criações do poeta durante setenta anos de produção poética.  Por ordem 

cronológica, citam-se as obras do poeta e, paulatinamente à exposição da fortuna 

crítica, desenvolver-se-á uma reflexão sobre sua lírica. As obras4 são Poemas 

concebidos sem pecado (1937), Face imóvel (1942), Poesias (1956), Compêndio 

para uso dos pássaros (1960), Gramática expositiva do chão (1964), Matéria de 

poesia (1970), Livro de pré-coisas (1985), Arranjos para assobio (1980), O 

guardador de águas (1989), Gramática expositiva do chão: poesia quase toda 

(1990), Concerto a céu aberto para solos de ave (1991), O Livro das ignorãças 

(1993), Livro sobre nada (1996), Retrato do artista quando coisa (1998), Exercícios 

de ser criança (1999), Ensaios fotográficos (2000), Tratado geral das grandezas do 

ínfimo (2001), Poeminhas pescados numa fala de João (2001-2008), O fazedor de 

amanhecer (2001), Cantigas por um passarinho à toa (2003), Memórias inventadas – 

a infância (2003), Poemas rupestres (2004), Memórias inventadas I (2005), 

Memórias inventadas II (2006), Poeminha em língua de brincar (2007) mais uma 

série de poemas autobiográficos em Memórias inventadas III (2008), Poesia 

completa e Menino do mato (2010) e Escritos em verbal de ave (2011), as três 

últimas editadas pelo Grupo Leya.  

Manoel de Barros assegura que há divergência entre um livro e outro, tal 

como LSN e RAQC. A diferença incide no fato de a experiência linguística, às vezes, 

ser mais aguçada, como por exemplo, o Retrato do artista quando coisa seria 

superior ao Livro sobre nada. Tal superioridade, na opinião de Barros, figura no 

caráter de transformação do homem que se torna “entidade coisal”. O indivíduo 

transvê na linguagem das coisas, nas sutilezas do cisco, do chão e do nada. E a 

arte, como efeito estético, eleva-se à matéria do ser e de sua essência, tal como nos 

                                                 
4
 Em algumas vezes, ao serem citadas na tese, as obras de Manoel de Barros publicadas de 1937 a 

2011, aparecerão com suas respectivas siglas em vez do título, conforme a lista de abreviaturas, 
localizada à página 12. 
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versos: “Retrato do artista quando coisa: borboletas/De tarde um dom de latas 

velhas se atraca/em meu olho” (BARROS, 1998-2010, p.357, sem grifos no original). 

Conforme documentos averiguados no Conselho Nacional de Pesquisa e 

Tecnologias – CNPq e nas páginas dos Programas de Pós-Graduação de múltiplas 

universidades brasileiras, pode-se constatar que os estudos precursores sobre a 

obra de Manoel de Barros foram registrados sob os títulos Alquimia do verbo e das 

tintas nas poéticas de vanguardas, de Maria Adélia Menegazzo (1987) e A poesia 

alquímica de Manoel de Barros por Goiandira de Fátima Ortiz de Camargo (1988), 

ambos como trabalhos de mestrado e realizados na Universidade Federal de Goiás, 

na mesma década.  

Partindo da alquimia da palavra, Maria Adélia Menegazzo (1987) 

escreveu Alquimia do verbo e das tintas nas poéticas de vanguardas, não 

exclusivamente sobre a obra poética de Manoel de Barros, porém a dissertação de 

mestrado da autora, hoje publicada em livro, constitui uma das importantes 

investigações homológicas, semióticas e intertextuais sobre o poeta e outros 

autores. A obra recebeu o prêmio Literário Nacional do Instituto Nacional do Livro 

pela qualidade científica e plástica quanto ao tratamento rigoroso e interdisciplinar 

das artes, associadas às tendências de vanguardas. Na seção intitulada “Manoel de 

Barros: o chão do ensino”, Menegazzo enfatizou que as principais influências de 

Manoel de Barros foram o surrealismo em Compêndio para uso de pássaros e o 

cubismo em GEC, sob a montagem ou collage. A autora teceu diálogos da poesia 

manoelina com a pintura de Paul Klee. Do pintor, analisa “A máquina de chilrear” e 

de Barros “A máquina de chilrear e seu uso doméstico”. Menegazzo comprovou o 

diálogo do texto poético com as outras artes como também realizou o crítico 

Gonçalves (1994) na obra Laokoon revisitado: relações homológicas entre texto e 

imagem, obra fundamental para o estudioso de relações homológicas entre poesia e 

pintura. Menegazzo elucidou as relações entre texto e imagem em Manoel de 

Barros. Tais homologias estruturais, para ela, equivalem ao desdobramento de 

significado do próprio poético.  

Em sua Dissertação de Mestrado, Goiandira Ortiz de Camargo apontou 

que a lírica de Manoel de Barros “urde de irradiações oníricas e do desregramento 

de todos os sentidos rimbaudianos”: 
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[...] esta forma peculiar, manoelina, e mesmo transgressora do discurso 
poético, estudado e sistematizado pela Retórica clássica e moderna, se 
fundamenta num trabalho de alquimia com a linguagem. Manoel de Barros 
fusiona realidades para obter uma linguagem alquímica. Neste sentido, suas 
imagens se situam numa dimensão além da metáfora. (CAMARGO, 1988, p. 
1). 
 

Pode-se salientar que o poeta inventa verbos e outros sentidos, coloca 

cores outras nos poemas, sob o plano de exploração da linguagem poética. A 

imagem se realiza no poema num tom de obscuridade, traços surreais e insólitos, 

invenção e ruptura com a sintaxe. Ao pensar em Paz (1986, p. 131), elucida-se que 

a poesia de Manoel de Barros é carregada de imagem e ela “se explica pela própria 

imagem”, já que para ele a poesia é a incorporação da palavra pela imagem e 

transgressão da sintaxe.  

Barros “lambe palavras” por alucinação e pode ser visto como um criador 

de amanhecer, ao cultivar a palavra nascida do lixo, das escórias, do nada, 

arrastando-as nos destroços de vidro, a procura de uma poiesis por imagens e 

reinvenção da linguagem. Sua “lírica impertinente”, como salientou a autora, insere-

se dentro da perspectiva do (des) fazer e inventar, uma vez que a palavra neológica, 

bem como a linguagem pitoresca, metalinguística, imagética, lúdica e sensual surge 

como renovação e realização de uma metapoesia.  

Oito anos depois de A poesia alquímica de Manoel de Barros (1988), a 

autora escreveu a Tese de Doutorado A poética do fragmentário: uma leitura da 

poesia de Manoel de Barros defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Goiandira de Camargo (1997) examinou a poesia de Barros, traçando convergências 

entre sua poética e a literatura de Oswald de Andrade, Murilo Mendes, Raul Bopp e 

Arthur Rimbaud e aos pintores Klee, Rene Magritte, Giuseppe Arcimboldo e Miró. 

Investigou sobre o sentimento do fragmentário na perspectiva do sujeito e seu 

desdobramento, explicitando a insignificância dos seres e a crise da linguagem 

manifesta na autorreflexidade da poesia. Na seção ut pictura poesis de sua tese, a 

autora discutiu algumas semelhanças entre a inquietação do fazer/pintar de René 

Magritte e de Barros. Para ela, “Manoel de Barros faz o seu encontro com o universo 

de Magritte em seu “Glossário de transnominações em que não se explicam 

algumas delas (nenhumas) – ou menos”, de Arranjos para assobio”. Nessas 



27 

 

 

 

confluências, menciona que Barros celebra a poesia da afirmação (definição de 

glossário) e negação ao propor o significado da palavra. Nesse efeito de negação, a 

poesia manoelina aproxima-se da pintura de Magritte em „Ceci n‟est pás une pipe‟ e 

ambas promovem a desconstrução de sentido na representação da arte, asseverou 

Camargo (1997, p.88). 

Em 1997, Mônica Pinto Rodrigues da Costa concluiu a Tese de Doutorado 

Nova poesia brasileira: 10 poetas, na PUC, de São Paulo. No exame criterioso da 

autora, Barros e Haroldo de Campos apresentam convergências, mas se distanciam 

e se diferenciam no tratamento dado à exploração das coisas elevadas e telúricas. 

Assim ela assevera: “a poesia de Barros é feita de coisas em estado de natureza”, 

ao passo que a poesia de “Haroldo de Campos pesquisa as galáxias cristalinas” 

(RODRIGUES DA COSTA, 1997, p.163). 

Torna-se pertinente recomendar a Dissertação de Mestrado Criação e 

vanguarda: Bopp & Barros, de Francisco Perna Filho (2000). Originalmente o autor 

analisou a poesia de Manoel de Barros aproximando-a com a poesia de Bopp e na 

visão de Perna Filho, a poesia de Barros insere-se na perspectiva de um poeta 

moderno por exercer, dentro do espaço da natureza, um procedimento alquímico e 

procurar a instauração da palavra inovadora. Nessa trajetória pré-categorial, a lírica 

manoelina converge com a de Raul Bopp: “ambos, na volta ao primal, ao coletivo, ao 

inconsciente, buscam um resgate do homem para uma consciência pré-categorial, 

mítica, numa tentativa de fazê-lo voltar a si, às fontes primeiras” (PERNA FILHO, 

2000, p. 52). 

Vânia Maria de Vasconcelos (2002), da PUC, de São Paulo, utilizou-se de 

um arcabouço semiótico ao ponderar a poesia de Barros e as entrevistas sobre sua 

poética. Em sua Tese de Doutorado A poética in-verso de Manoel de Barros: 

metalinguagem e paradoxos representados numa disfunção lírica, a pesquisadora 

trouxe subsídios evidenciando que a poesia manoelina apresenta complexidade e o 

leitor necessita de abstrações para compreender as curvas e rupturas dos versos 

obscuros e herméticos. 

Em 2002, na Universidade de São Paulo, o autor Isaac Newton Almeida 

Ramos comparou as similitudes e diferenças entre a poética de Alberto Caeiro e 

Manoel de Barros. Segundo o crítico, há recorrentes intertextos entre ambos. Ainda 
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que nenhum deles tenha guardado rebanhos e águas, Ramos comprovou a 

conversa poética entre o heterônimo de Fernando Pessoa e Barros por meio da 

própria linguagem e discurso poético, os quais o leitor pode conferir ao longo da 

pesquisa intitulada Uma poética da modernidade: uma leitura comparativa entre 

Alberto Caeiro e Manoel de Barros. 

Na Tese de Doutorado A construção poética de si mesmo: Manoel de 

Barros e a autobiografia, na Universidade Estadual Paulista, Walquíria Gonçalves 

Béda (2006) examinou os traços autobiográficos na poética de Barros. Desvendou a 

aquisição “supra-autobiográfica” dentro de aspectos regionais e do ínfimo. A autora 

teve como corpus as obras Poemas Rupestres (2004), Memórias Inventadas - A 

Infância (2003) e Memórias Inventadas - A Segunda Infância (2006).  

Em sua Tese de Doutorado A unidade dual: Manoel de Barros e a poesia 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Carlos Pinheiro Prioste (2006) 

estudou a poesia de Barros dentro dos aspectos dos contrários. A poesia persegue 

os elementos da contradição de um pensar em que os opostos se unem em uma 

integração indivisível. Para o pesquisador, pensar na poesia manoelina implica 

compreender a linguagem do pensamento como uma junção entre o imaginativo e o 

intuitivo próxima à condição do demasiadamente humano. Nessa perspectiva, 

Prioste (2006, p.58) chegou à seguinte hipótese: 

 

O pensar barrosiano instaura uma inversão: se a noção de inútil somente se 
determina devido à hegemonia de poder de um discurso que impõe o valor de 
útil como sendo positivo, e do qual tudo o que se diferencie deste centro se 
marcará com o traço da negatividade, ou seja, da inutilidade, então em uma 
sociedade na qual vige a dominância destes valores determinantes de 
sentidos plenos e absolutos, competiria ao artista, ao poeta e ao filósofo 
desconstruir tal modelo de pensar que nomeia o certo, o exato, o bem, o belo, 
o útil, o superior, o perfeito, o essencial. 

 

 
Sob tais dicotomias, a poética manoelina, segundo o autor, passa pelo 

crivo da ambiguidade à prioridade de um valor absoluto. Esse, por sua vez, é 

assentado numa “sociedade de mercado que impõe como suprema a positividade de 

um pólo que exclui tudo o que não esteja concordante com o padrão preponderante, 

problematiza também o pensar que se institui por dicotomias” (PRIOSTE, 2006, p. 

59). 
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Na Universidade Estadual Paulista, Kelcilene Grácia Rodrigues (2006) 

trouxe contribuições com a Tese de Doutorado De corixos e de veredas: a alegada 

similitude das poéticas de Manoel de Barros e Guimarães Rosa, à luz da dialética do 

comparativismo. Averiguou os equívocos de investigadores que consideraram a ars 

poética manoelina em diálogo com a linguagem de Guimarães Rosa. A autora 

defendeu as convergências entre ambos e a radical originalidade de suas poéticas, 

delimitando os temas, a saber: Ars poetica, discurso poético, estilo, metáfora, 

metalinguagem e recepção. 

Na Universidade de Brasília, a obra de Manoel de Barros foi estudada na 

Tese de Doutorado A palavra encena: uma busca de entendimento da linguagem 

poética a partir de Manoel de Barros, por Devair Antonio Fiorotti (2006). Centrando-

se na construção de figuras de linguagens como metáfora, prosopopeia, sinestesia e 

antítese, o autor comparou o Livro de Eclesiastes, a Trilogia tebana de Sófocles, 

bem como a obra Hamlet, de Willian Shakespeare com a obra de Manoel de Barros, 

incorporando a temática da morte e a sua inter-relação com o humano. 

Na Universidade de São Paulo, Maria Auxiliadora Fontana Baseio (2007) 

redigiu a Tese de Doutorado intitulada Entre a magia da voz e a artesania da letra: o 

sagrado em Manoel de Barros e Mia Couto. A autora defendeu o sagrado como 

particularidade do projeto estético-comparativo entre Manoel de Barros e Mia Couto, 

sancionando que nas obras de ambos há uma simbologia do universo infantil. Ela 

constatou os aspectos do lúdico e da veia onírica como sendo uma representação 

do homem na contemporaneidade. Em pauta, alude-se que a obra de Manoel de 

Barros ultimamente tem sido pesquisada em diálogo com outras artes e outras 

literaturas além da brasileira, nomeadamente com a literatura africana de língua 

portuguesa.  

Um estudo valioso e divergente sobre a obra do autor é a Tese de 

Doutorado de Marina Coelho Moreira Cézar (2007), com o título Do ensino da língua 

literária e do sentido: reflexões, buscas, caminhos. Realizada na Universidade 

Federal Fluminense. A autora defendeu a intertextualidade como aspectos e 

métodos de ensino de poesia. Construiu leituras que corroboraram para a reflexão 

criadora, ao estabelecer comparações de Manoel de Barros com Carlos Drummond 

de Andrade, Fernando Pessoa e Mário de Andrade. 
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Merece citar outra contribuição importante realizada na Universidade de 

São Paulo no que se refere à Tese de Doutorado de Julio Augusto Xavier Galharte 

(2007), sob o título Despalavras de efeito: os silêncios na obra de Manoel de Barros. 

O trabalho se pautou na procura de significados dos silêncios e na análise de 

aspectos sinestésicos como a visão e a escuta, além de o autor tecer diálogos entre 

os silêncios de Barros e dos cineastas Luis Buñuel, Akira Kurosawa e Federico 

Fellini.  

Outra pesquisa instigante é a Tese de Doutorado de Marinei Almeida, 

concluída em 2008, também na Universidade de São Paulo. Entre vôos, pântanos e 

ilhas: um estudo comparado entre Manoel de Barros e Eduardo White recebeu o 

tratamento de Literatura Comparada e a pesquisadora averiguou o uso da 

metalinguagem, inovando esse tema com a criação mitopoética do Pantanal e de 

Moçambique. Sua viga-mestra foi revisitar a teoria dos gêneros, ao questionar o 

poema em prosa e a prosa poética dos dois autores, selecionando para seu corpus 

de análise GEC e LPC, de Manoel de Barros e Poemas da ciência de voar e da 

engenharia de ser ave e Janela para Oriente, de Mia Couto. 

Na Tese de Doutorado O lugar do leitor na poesia de Manoel de Barros, 

promovida pela Universidade Federal de Goiás, Nismária Alves David Barros (2010) 

constatou os procedimentos que delineiam o lugar do leitor, amparando no conceito 

de leitor como construção textual na teoria de Eco. A autora salientou outros temas: 

o ato performativo no discurso autorreflexivo, a criação de um sujeito lírico-poeta, a 

marcação de interlocutor no texto, a memória do lido, a experiência do vivido, o uso 

de ironia como paradoxo, o erotismo na poesia e o erotismo da poesia.  

A Tese de Doutorado sujeito, crítica e invenção nas poéticas de João 

Cabral de Melo Neto e Manoel de Barros, de Luiz Henrique Barbosa (2010), 

investiga o traço da fanopeia como traço comum entre os dois poetas modernos, 

além da indissociabilidade entre poesia e crítica. Para Barbosa (2010, p.6), “ao 

transformar a própria poesia em objeto de crítica, os poetas irão interrogar a posição 

idealizada que o sujeito ocupa na lírica tradicional, desvendando a mera construção 

de linguagem e pode ocupar vários lugares”. Além das convergências, o crítico 

assinalou os pontos divergentes encontrados nas duas poéticas, resumindo sua 

defesa na seguinte assertiva: 
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[...] a preferência de Cabral pela regularidade formal das estrofes, em 
contraposição à fragmentação das estrofes de Barros, e a linguagem 
comedida usada por Cabral ao elevar o elemento prosaico ao estatuto de 
arte, em contraposição à linguagem escatológica de Barros (BARBOSA, 
2010, p. 6). 

 

Já na Tese de Doutorado A poética de Manoel de Barros e a relação 

homem - vegetal, escrita na Universidade de São Paulo, Nery Nice Biancalana 

Reiner (2011) caminhou para a investigação sobre a influência dos vegetais na 

criação poética de Manoel de Barros na perspectiva de Literatura Comparada. A 

autora examinou as semelhanças e ou as diferenças dessa temática entre autores 

brasileiros, portugueses e africanos de língua portuguesa. 

Um trabalho de relevância é a Dissertação de Mestrado de Wesley Peres 

(2007) com o título Formações do inconsciente e formações poéticas manoelinas: 

uma leitura psicanalítica acerca da subjetividade e da alteridade na obra de Manoel 

de Barros, registrado na Universidade Federal de Goiás. A partir da matriz lacaniana, 

o autor fundamentou o conceito de inconsciente estruturado na linguagem e verificou 

os pontos de contatos existentes entre a poesia de Manoel de Barros e as 

formulações de Jacques Lacan. Examinou, com rigor, a questão do sujeito e da 

alteridade e constatou que a poesia manoelina “ultrapassa a dicotomia 

sujeito/alteridade, bordejando aquilo que chamamos de alteridade radical – o sem 

sentido da morte, como paradigma do Real lacaniano” (PERES, 2007, p. 6). 

O poeta Fabrício Carpinejar (2002) escreveu a Dissertação de Mestrado 

Teologia do traste: a poesia do excesso em Manoel de Barros, e defendeu a poesia 

de Barros no âmbito das escritas de si na trajetória da infância. Para Carpinejar, a 

lírica manoelina concentra-se no construto de frases que, aparentemente, são 

pronunciadas pela criança e, posteriormente, adquire empatia na fase adulta. Por 

meio dessa empatia, funda-se a linguagem lúdica, recheada de combinações 

verbais e visuais, acarretando uma singular consequência da ruptura com a sintaxe. 

Doravante, destacam-se, cronologicamente, as obras publicadas sobre 

Manoel de Barros, certificando que algumas se originam de frutos de dissertações 

de Mestrado e Teses de Doutorado, outras reuniões de ensaios e artigos produzidos 

por diversos pesquisadores nas universidades brasileiras, além de ensaios de 

críticos renomados, nos quais seus autores priorizam o poeta e a sua poesia.  
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Vale mencionar a obra A loucura da palavra, do crítico José Fernandes 

(1987), não somente como pioneira, mas como um estudo examinador da imagem 

na palavra poética manoelina. O crítico conduziu seu trabalho sob a perspectiva de 

Barros eleger as cores do Pantanal como essência de sua poesia e da linguagem, 

mas tais características não se aludem ao que, alguns leitores ingênuos, consideram 

como regionalismo ou poeta pantaneiro. Logo, para Barros, poeta é um ser da 

linguagem e não o ser biológico. O pantanal é inventado pelo poeta assim diz Barros 

no filme de sua desbiografia. 

Em 1992, Afonso de Castro publicou a obra Manoel de Barros: a linguagem 

e a volta à infância, em Campo Grande, fruto da Dissertação de Mestrado, e trouxe 

uma análise sobre Concerto a céu aberto para solos de ave, focando na teoria de 

Gaston Bachelard para comprovar que a infância em Barros está acoplada aos 

elementos de invenção e criatividade. Castro (1992, p.183) inferiu que o ritmo da 

poesia manoelina harmoniza-se com o devir. Por conseguinte, a aproximação do 

poeta com a infância se deve à “reinvenção da linguagem em devir”. 

Em História concisa da literatura brasileira, a partir de sua trigésima 

sétima edição, rápida e tangencialmente, Alfredo Bosi (2006) mencionou a poesia 

manoelina como: “a coerência vigorosa e serena da palavra de Manoel de Barros, 

nascido em contato com a paisagem e o homem do Pantanal e trabalhada numa 

linguagem, lembra, a espaços, a aventura mitopoética de Guimarães Rosa” (BOSI, 

2000, p. 488). 

Assinala-se a obra Palavras do chão: um olhar sobre a linguagem 

adâmica em Manoel de Barros, de Luiz Henrique Barbosa (2003), editada pela 

Annablume em São Paulo. A obra averigua o sujeito aos pedaços como 

característica da modernidade e integra uma entrevista de grande valor para o leitor 

de Barros. Barbosa (2003, p. 112-113) pesquisou sobre um arquétipo de sujeito que 

se convencionou chamar de “um sujeito aos pedaços”, como característica da 

modernidade: 

 
 
[...] para Manoel de Barros o ser das coisas é o não ser da linguagem. O 
sujeito de sua poesia se transforma em um apêndice para um eu que se 
recusa a inserir-se no simbólico. Ao fazer a encenação de um sujeito que não 
está totalmente inserido no simbólico, Manoel de Barros parece declarar uma 
guerra ao pensamento. Para que o pensamento se produza é inevitável a 
separação entre o sujeito e o objeto, as palavras e as coisas. 
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Numa excursão à linguagem poética e nas veias do ser pantaneiro, Lucy 

Ferreira Azevedo (2008) publicou a obra Paixões em Manoel de Barros: a 

importância de ser pantaneiro, pela Editora Carlini & Caniato. Ela delineou as 

paixões do pantaneiro/bugre na poesia, ancorada na Retórica de Aristóteles com 

associação teórica em Ducrot e da Análise do Discurso e da Teoria da Enunciação. 

Azevedo leu a poesia manoelina à luz da intersecção de logos, pathos e ethos e 

ultimou que a escrita poética de Barros corrobora para as paixões comportamentais: 

 

Em Manoel de Barros, poeta enraizadamente pantaneiro, encontro, flagrando 
o discurso, um campo de possibilidades de visão dessas características, pois 
sua produção poética ressalta as cores e a geografia do Pantanal conjugadas 
numa estética viva, que, verso a verso, tece e traça o perfil identitário do 
homem pantaneiro e como isso se reflete na poesia do poeta, para 
representar um ethos da alma pantaneira (AZEVEDO, 2008, p.11). 

 

Nessa perspectiva, as paixões descortinam o enredo lírico e, na exegese 

da autora, permitem ao leitor uma visão elevada dos modos de constituição e de 

edificação linguística desses sentimentos. Sob esse prisma, Azevedo (2008, p. 65) 

asseverou que Barros lega ao ethos-bugre a tarefa de imprimir os sentidos das suas 

reflexões, penetrando na interioridade dos seres e das coisas, ao mesmo tempo em 

que funda o logos (as verdades e os valores) para chegar ao nível do pathos. 

Rosana Cristina Zanelatto Santos (2009) organizou a obra Nas trilhas de 

Barros: Rastros de Manoel, pela editora da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, onde são agregados vários textos como resultados de Teses de pesquisadores. 

A obra reúne os ensaios, a saber: “Apresentação poética: nossa senhora da minha 

escuridão”, de Edgar César Nolasco; “Poética e aprendizagem em Manoel de 

Barros”, de Álvaro Cardoso Gomes; “Ler o prazer do texto em Manoel de Barros”, da 

organizadora da obra; “As encenações do poético na poesia de Manoel de Barros”, 

de Goiandira Ortiz de Camargo; “A imagem entre o verbo e as tintas”, de Maria 

Adélia Menegazzo; “Uma leitura dos poemas concebidos sem pecado: o retrato do 

artista quando cabeludinho”, de Kelcilene Grácia-Rodrigues; “Traços autobiográficos 

em Manoel de Barros: a construção poética de si mesmo”, de Walquíria Gonçalves 

Béda; “De Perseu a Bernardo da Mata: a travessia em busca de uma escrita leve”, 
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de Marta Aparecida Garcia Gonçalves e “Memórias da infância: o encontro poético 

entre Lobivar Matos e Manoel de Barros”, de Susylene Dias de Araújo.  

Marcelo Marinho (2009) e outros colaboradores publicaram a obra Manoel 

de Barros: o brejo e o solfejo.  Os estudos integram ensaios a respeito de noções 

como linguagem infantil e poesia demiúrgica, arte e erotismo, poética do devaneio, 

metalinguagem, niilismo, imagens do Pantaneiro, cinema de poesia, finalizando com 

brasilidade e literatura. No ensaio “Do regional ao universal: conversações ao pé da 

árvore com um Pantaneiro”, o autor confere as seguintes palavras: 

 
 

[...] nesse universo, reconstruído por meio do discurso poético com esteio na 
cosmovisão de mulheres, homens e crianças pantaneiros, os seres humanos 
irmanam-se a bichos, plantas, liquens e pedras. Da mesma maneira que, em 
meio aos versos, substantivos, adjetivos, verbos e advérbios permutam 
postos e dançam loucamente ao ritmo veloz e alucinante de um rasqueado 
bem pantaneiro (MARINHO, 2009, p.7). 

 
 
Outra contribuição recente se trata da obra Manoel de Barros: o demiurgo 

das terras encharcadas e educação pela vivência do chão, originalmente produzida 

como Tese de Doutorado, de Cristina Campos (2010). A autora construiu uma obra 

sob a égide da interdisciplinaridade, dialogando Literatura com Antropologia, 

Biologia, Geografia, Psicologia e História, tendo como veia teórica mais profunda a 

Antropologia do imaginário de Gilbert Durand, arregimentada aos pressupostos de 

Jung e Bachelard (1974) e sua Poética do devaneio. Uma vez refletindo sobre os 

mendigos, loucos e a gente estranha, Campos mostrou que a obra manoelina 

caminha ao encontro da loucura, seja das palavras, seja na fala dos loucos e das 

crianças. Adentrando no universo historiográfico da região cuiabana, a autora 

explicitou os fatos sobre os loucos nos “achamentos” de TGGI e a relação que os 

loucos tinham com as crianças, tanto do ponto de vista da História e lendas mato-

grossenses como do ponto de vista da criação poética manoelina: 

 
[...] esses tipos fascinavam as crianças por diversos motivos: eles 
margeavam o proibido, porque os pais, geralmente, advertiam-nas para que 
temesse o homem da mala ou o homem do saco, que carregavam 
criancinhas, o que excitava a imaginação infantil; numa cidadezinha, quando 
um estranho aparecia, era portador de novidades (CAMPOS, 2010, p. 275). 
 

 



35 

 

 

 

Comumente, a autora relacionou esses mitos do imaginário infantil ao 

poema “Joaquim Sapé”, de Manoel de Barros e mencionou que PCSP, LI e LSN 

foram os textos basilares da enunciação para a descrição dos “tipos dementes do 

rio”, os quais, em vários casos, tiveram sua gênese ancorada no “semantismo da 

Grande Mãe porque são seres encostados na natureza, mais próximos dela, seres 

selvagens que se opõem aos civilizados”, diz Campos (2010, p. 276). Ampliando 

essa abordagem, a autora promove uma discussão sobre a tradição da oralidade e 

memória no Modernismo em Mato Grosso, no capítulo “Aspectos históricos e 

culturais”, tendo o poeta como “homem pantaneiro”. 

Na Universidade do Estado de Mato Grosso, as pesquisadoras Vera 

Marquêa e Madalena Machado (2010) organizaram a obra Dos labirintos e das 

águas: entre barros e dickes, com diversos ensaios de Mestres e Doutores que se 

debruçaram nas obras de dois grandes autores brasileiros, Manoel na poesia e 

Dicke no romance. Da obra citada, ressaltar-se-á o ensaio Manoel de Barros: o 

encantador de palavras, de Isaac Newton Almeida Ramos que aponta algumas 

proximidades e coincidências com a proposta dessa tese concernente à escolha de 

relações entre os títulos das obras e a poética manoelina. Sendo assim, o autor 

analisa os títulos das obras do poeta em três categorias. Na primeira, o poeta 

mistura erudição com irreverência poética nas obras Compêndio para uso de 

pássaros (1960), Gramática expositiva do chão (1966), Arranjos para assobio 

(1980), O livro das ignorãças (1993), Livro de pré-coisas (1985), Concerto a céu 

aberto para solos de ave (1991), Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001), 

Memórias inventadas (2003, 2006, 2008) e Poemas rupestres (2004). A segunda 

categoria dos títulos insere-se no exercício de metalinguagem e o autor cita as 

seguintes obras: Poesias (1956), Matéria de poesia (1970), O guardador de águas 

(1989), Poesia quase toda (1990), Ensaios fotográficos (2000) e Poemas rupestres 

(2004). A terceira centra-se em elementos surreais e na poesia social: Poemas 

concebidos sem pecado (1937), Face imóvel (1942), Exercícios de ser criança 

(2000), O fazedor de amanhecer (2001), Para encontrar o azul eu uso pássaros 

(2003) e Cantigas por um passarinho à toa (2003).  

O escritor Clóvis Assumpção, no Rio Grande do Sul, publicou a obra 

Manoel de Barros: conferência crítica (s.d), defendendo, entre outros assuntos, a 
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ideia de que o humorismo não era somente uma defesa da poética do modernismo, 

mas também uma marca enraizada na alma e na poesia manoelina. O autor garante: 

“sobre Manoel de Barros quero registrar uma das inovações do modernismo em sua 

poética. Manoel de Barros está longe do seriessismo (...) porque sabe abrir o 

coração” (ASSUMPÇÃO, s.d, p.50). 

Fruto da Dissertação de Mestrado5, Rosidelma Fraga (2010) publicou a 

obra Convergências e tessituras: Manoel de Barros, João Cabral de Melo Neto e 

Corsino Fortes, pela Câmara Brasileira de Jovens Escritores, no Rio de Janeiro. A 

obra teve como objetivo, à luz de Literatura Comparada, proceder a uma 

investigação sobre a poesia lírica de dois grandes representantes da literatura 

brasileira e um da literatura cabo-verdiana. A autora discutiu acerca da modernidade 

e contemporaneidade nos poemas de Barros e algumas contribuições da crítica 

acadêmica sobre sua poética, assinalando um possível lugar para o poeta na 

literatura brasileira. De modo semelhante, trilhou caminhos para a análise da obra de 

dois outros poetas – João Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes –, com foco na 

recepção da crítica literária sobre a produção do pernambucano e na leitura inicial 

da obra de Corsino Fortes. Além desses pontos de investigação, a obra abordou 

questões teóricas sobre subjetividade e seus desdobramentos nos poemas dos três 

autores, com uma discussão sobre o sujeito lírico, a imagem e a chama do erotismo, 

bem como uma abordagem analítica a respeito do mito de origem, da 

metalinguagem e um olhar de leitmotiv sobre as palavras que remetem ao mineral e 

à infância da língua, formando um encontro de pedras, rios, ilhas e ventos, 

considerado no contexto da investigação como uma metáfora intertextual.  

Em sua obra Manoel de Barros: a poética do deslimite, Elton Luiz Leite de 

Souza (2010) investigou as implicações filosóficas dos poemas de Barros e 

explicitou as construções inventivas e inaugurais que determinam o deslimite como 

matéria do fazer poético, vislumbrado no reino da própria linguagem. O crítico parte 

da fonte deleuzinana sobre a concepção do devir e confere que a poética de Barros 

se pauta no processo de perda dos limites do humano. 

Como referência à fortuna crítica de Manoel de Barros, recomenda-se a 

classificação dos Livros e Teses sobre a vida e a obra de Manoel de Barros, 

                                                 
5
 Título original da dissertação: Convergências e tessituras de pedras, águas, ilhas e ventos: Manoel 

de Barros, João Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes. 
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publicada na página6 da Professora Doutora Yasmin Nadaf, na qual não agregam 

todas as produções sobre o autor, mas congrega aproximadamente (75%) setenta e 

cinco por cento da fortuna crítica sobre Manoel de Barros, desde os jornais na 

década de 1980 até os livros e teses em 2011. 

Percebe-se ainda o constante recorte dialógico de ensaios sobre Manoel 

de Barros e o cinema. Para tanto, mencionam-se as referências colhidas em Julio 

Augusto Xavier Galharte (2007, p. 56). O autor cita os estudos de José Fernandes, 

José Carlos Avelar, Thalita Meloto e Marcelo Marinho e outros. Ademais, a própria 

tese do autor, mencionada algures, executa comparações da lírica de Barros com 

cineastas, asseverando que: “os silêncios ligados ao ver e ao ouvir podem se 

conjugar na sétima arte: filmes suscitam o aguçar desses dois sentidos e podem ser 

grandes divulgadores de mutismos e películas de Federico Fellini e de Luís Buñuel 

são contrastados com a poética manoelina” (GALHARTE, 2007, p. 6). 

Reiterando a obra Convergências e tessituras: Manoel de Barros, João 

Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes, dir-se-ia que, além dos pontos já aludidos, 

preocupou-se em direcionar o lugar do poeta no panorama da literatura brasileira, 

associando ao trabalho da crítica. Didaticamente, revisitam-se algumas ponderações 

dessa dissertação de mestrado, porque elas se fazem significativas em virtude da 

historicidade e ainda para reafirmar, ao final desse trabalho de recepção de crítica 

de poesia, que a atual elaboração de Tese de Doutorado será conduzida, a partir de 

uma abordagem mais próxima possível da originalidade. 

Sob a perspectiva da cronologia, o poeta de Barros atravessa um século 

na sua produção poética, sendo coetâneo, por ter começado a produzir em 1937, no 

século XX, e contemporâneo, por ter chegado ao século XXI e continuar a escrever 

poesia na atualidade como é o caso de sua mais recente obra: Escritos em verbal de 

ave. Em termos biografáveis, Manoel de Barros nasceu à “beira do rio Cuiabá” e 

passou a sua “vida inteira fazendo coisas inúteis”, conforme modestamente se 

poetiza em sua GEC: 

 
 

Não sou biografável. Ou, talvez seja. Em três linhas. 
1. Nasci na beira do rio Cuiabá. 
2. Passei a vida fazendo coisas inúteis. 

                                                 
6
 Conforme o levantamento da autora em seu Website: <http://www.yasminnadaf.com.br>. 

http://www.yasminnadaf.com.br/
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3. Aguardo um recolhimento de conchas. (E que seja sem dor, em algum 
banco da praça, espantando da cara as moscas mais brilhantes).  
(BARROS, 1990, p. 11). 

 
 

Mesmo que não se pretenda esboçar uma biografia do poeta e, 

considerando as palavras de Ezra Pound (1997, p. 80): “o mau crítico se identifica 

facilmente quando começa por discutir a biografia do poeta e não o poema”, garante-

se que a trajetória de Barros daria um livro extenso. Embora passando a infância e 

grande parte de sua vida no Pantanal, o poeta não se enquadra na perspectiva de 

um escritor regionalista. Ele assegura: “poeta é um ser de linguagem e não de 

paisagem-vegetal ou humana”7. Walquíria Béda (2002, p. 80) asseverou: “o texto de 

Barros está longe de ser documental”, uma vez que a natureza em toda a obra 

manoelina “não exerce a função de cenário paisagístico, nem como arsenal retórico. 

Ela é a matéria-prima da poesia”. É certo que todo poeta carrega os traços de suas 

vivências locais, os quais, no caso de Manoel de Barros, dizem respeito a sua 

infância no Pantanal. Entretanto, em sua lírica, a natureza e o telúrico são lidos no 

plano da imagem poética, comandados, conforme assegura Barros (1990), em 

matéria de poesia que deve ser interpretada no âmbito da exploração do nome e de 

um estilo sui generis. 

Para o crítico Ênio Silveira (1990, p. 229), a poesia de Barros é 

“desconcertantemente multifacetada, é singular e múltipla, telúrica e surrealista, 

anárquica e meticulosa, regional e universal”. Entretanto, conforme Manoel de 

Barros (1990, p. 334), a veia regionalista de suas obras deve ser vista na linguagem, 

pois, segundo ele, “as nossas particularidades só podem ser universais se 

comandadas pela linguagem, subjugadas por um estilo”.  

Na produção lírica manoelina, o poeta estudou para “fazer frases 

dementadas”, almejando um projeto para “perverter a linguagem”, “subverter a 

sintaxe”, “molecar o idioma para que ele não morra de clichês”, “injetar insanidade 

nos verbos para que transmitam ao nome seus delírios”. Afinal, “em poesia que é a 

voz de poeta, a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar o delírio”, escreve 

Barros (1990, p. 312). 

                                                 
7
  Leia o Anexo A, resposta à pergunta de número 7, em Convergências e tessituras: Manoel de 

Barros, João Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes (2010). 
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A poética de Barros serve-se de alguns arquissemas8 poéticos, isto é, 

palavras preferidas e trabalhadas pelo poeta e podem ser usadas em toda e 

qualquer região do Brasil. A palavra arquissema é oriunda do grego archos e 

significa aquele que comanda, e sema, linguisticamente, se trata dos vários sentidos 

ou escolhas de palavras, conforme Borges e Turiba (1990). O poeta tem preferência 

por certas palavras (árvores, sapo, lesma, musgo, boca, rã, água, pedra, caracol e 

parede)9 na procura de “lembrar aos homens o valor das coisas desimportantes”:  

 
 [...] o que eu descubro ao fim da minha „Estética da Ordinariedade‟ é que 
eu gostaria de redimir as pobres coisas do chão. Parece-me que olhando 
pelos cacos, pelos destroços e pela escória, eu estaria tentando juntar 
fragmentos de mim, espalhados por aí – Estaria me dando a unidade 
perdida. E que obtendo a redenção das pobres coisas eu estaria obtendo a 
minha redenção.  (BARROS, 1990, p. 328). 

 

Barros derrama seu lirismo na veia telúrica e, dessa arqueologia de 

linguagem adâmica, emana o elemento mineral (a pedra) que tem uma peculiaridade 

de representar a volta ao primitivo, sendo enfatizado, em alguns estudos, como o 

mito de origem da infância da língua. A respeito da linguagem manoelina, o crítico 

Ítalo Moriconi (1998, p. 21) elucidou: 

 
A poesia de Manoel de Barros opera uma linguagem saborosamente 
neológica na linha de Guimarães Rosa e uma auto-reflexidade metapoética. 
Em última instância, a poesia de Manoel de Barros professa uma espécie de 
intuicionismo romântico.  

 

Similarmente a Moriconi, Barros faz “incursões na linguagem infantil”. Seu 

fazer poético se traduz pela rebeldia, por meio de alguns elementos que Walquíria 

Béda (2002, p. 21) explicou como um animismo e uma “contemplação do alto 

(„estrelas‟, pássaro‟) no baixo („chão‟)”. Sua poesia, muitas vezes, permeia-se por 

                                                 
8
 De acordo com Iuri Lotman (1976), a palavra arquissema é formada por analogia com o 

arquifonema de Trubetzkoy, para designar a unidade que engloba todos os elementos comuns da 
oposição léxico-semântica. A palavra arquissema foi usada somente para elencar as palavras usuais 
no plano da linguagem poética de Barros e não como uma tentativa de inserir nos estudos literários 
comparativos a estirpe da semântica greimasiana. 
9
 Em Borges; Turiba (1990), Manoel de Barros explica que a única palavra citadina que consta em 

seus arquissemas é parede. As outras dez ou doze palavras utilizadas pelo poeta são arquissemas 
oriundos de sua infância. São elas: árvores, sapo, lesma, antro, musgo, boca, rã, água, pedra e 
caracol. Barros aponta que tais palavras o comandam e norteiam o sentido de sua escrita. Essas 
palavras-chave, portanto, orientam os descaminhos de Barros. 



40 

 

 

 

neologismos “(„luava‟)” e nasce de recursos expressivos calcados em traços de estilo 

peculiar e inovador.  

No ensaio “A falência da poesia: Ou uma geração enganada e enganosa: 

os poetas de 45”, de sua Razão do poema, José Guilherme Merquior (1996, p. 48) 

sustenta que Manoel de Barros continua a poesia de 22, sobretudo se tratando das 

conquistas de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros poetas. É plausível 

receber a lírica de Barros não só como um continuador das conquistas de 22, mas 

como um renovador, em virtude da ousadia de sua linguagem e da capacidade de 

(re)significar a poesia brasileira. Apesar de o poeta ter publicado à época da geração 

de 45, ele tem seu tripé poético alicerçado na irreverência de 22. Barros assegurou à 

Adélia Menegazzo (1991, p. 177) que aos poetas do futuro caberá a renovação e 

“aos poetas atuais cabe falar do agora, das ruínas, dos fragmentos, do homem 

fragmentado”. E complementou: “não tenho nada em comum com a geração de 45. 

E, se alguma alteração tem sofrido a minha poesia, é a de tornar-se, em cada livro, 

mais fragmentária”. 

Em “Caminhos recentes da poesia brasileira”, contido em Poesia e 

desordem, Antônio Carlos Secchin (1996) concebe a lírica de Barros dentro de uma 

“tendência do fragmentário e na tônica do humor”. Segundo seu autor, na poesia 

manoelina reside “o sertanismo da palavra”, especialmente em Arranjos para 

assobio e em Livro de pré-coisas. Barros é criador de uma poética aperfeiçoada no 

viveiro de imagens telúricas, executadas “pela relação lúdico-sensorial com as 

palavras” (SECCHIN, 1996, p. 106). 

Conforme já mencionado, Barros cultiva seus frutos poéticos desde o 

século XX e ainda produz no século XXI. Para situar o poeta dentro de um período 

literário, referente à modernidade, aponta-se Loanda (1967, p. 37), na Antologia da 

moderna poesia brasileira. Nela, o autor inclui Manoel de Barros. É uma das 

melhores referências a respeito dos poetas dos anos 1940 e 1950. Porquanto a 

poesia desse período buscou cortar as amarras que a pudessem atar a qualquer 

ideal de unidade, “no sentido moderno de construção de um objeto artístico [em que 

se misturam] estilos e as sensibilidades mais agudas expõem ao leitor a consciência 

da própria desintegração”.  
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Sob esse prisma, a presumível integração de Barros na lírica moderna 

reside no fato de que ele, consoante às transformações da vida científica, cultural, 

artística e tecnológica, tem se colocado frente às angústias do indivíduo 

contemporâneo submisso à sociedade de consumo. 

Diante de uma perspectiva histórica Manoel de Barros não se insere na 

geração de 45, pois, como afirma Waldman (1990, p. 29), ele “anda na contramão da 

poesia dessa geração”. Ele é o poeta preocupado com as “insignificâncias” e por 

isso demonstra grande interesse pela elevação do nada, por meio da realização da 

imagem poética e reinvenção da linguagem e do espaço geográfico. É criador de um 

estilo diferenciado de seu tempo, explora a linguagem nas dimensões “pré-

conscientes do ser humano, da memória, da fala inovadora, vinculada às matrizes 

da língua, da psique infantil, do sonho, da loucura e do sertão”, salientou Waldman 

(1990, p. 29). E conclui que, nesse contexto, o poeta compõe uma poesia que se 

“interage mais com a prosa poética de Guimarães Rosa”.  

Na reavaliação10 de Waldman (1990, p. 30), a lírica de Barros, num 

processo de consciência de linguagem e no horizonte de referências de 

historicidade, se aproximaria de “Antônio Nobre, Raul Bopp, Cesário Verde, Jorge de 

Lima, Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto”, bem como de poetas clássicos da 

Natureza, tais como “Paul Klee, Joan Miró, Tinglely, Giuseppe Arcimboldo, 

Heidegger, Sartre”. Inserido em tal contexto, a lírica de Barros é uma poética de 

múltiplas vozes que se orienta na experiência da leitura.  

Para Francisco Perna Filho (2000), citado alhures, a poesia manoelina se 

insere na perspectiva de um poeta moderno por exercer, dentro do espaço da 

natureza, um procedimento alquímico e buscar a instauração da palavra inovadora. 

Nesses termos, a palavra nova é “carregada de uma simbologia pré-categorial que 

subjaz nos labirínticos caminhos do inconsciente”. E, nessa trajetória, a poesia de 

manoelina aproxima-se de Raul Bopp: 

 
 

[...] a modernidade imprimir uma consciência totalmente contrária ao que 
eles perseguem. Ambos, na volta ao primal, ao coletivo, ao inconsciente, 
buscam um resgate do homem para uma consciência pré-categorial, mítica, 

                                                 
10

 Aponta-se a palavra reavaliação no sentido de que anterior a essa escrita, já havia dissertações na UFG com 

tais defesas. 
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numa tentativa de fazê-lo voltar a si, às fontes primeiras. (PERNA FILHO, 
2000, p. 52). 
 

A poética de Barros permite ao leitor pensar sobre a linguagem da poesia, 

dado que o poeta mato-grossense escreve pensando na linguagem como fonte 

primitiva, mítica, concebendo novos significados à palavra. Ele repensa a linguagem 

ao desconstruir o sintagma e provocar a solicitude do novo. A palavra em Barros 

subverte o sentido usual dos objetos, dando-lhes funções fora do comum pode se 

relacionar com os ready made, embora este seja aplicado em matéria de quadro e 

não de palavra. A referência comparativa com Marcel Duchamp se deve no plano da 

metalinguagem ou na ideia de colagem e exploração da palavra como ocorreria num 

quadro:  

 
Desinventar objetos. O pente, por exemplo. 
Dar ao pente funções de não pentear. Até que 
Ele fique à disposição de ser uma begônia. Ou 
Uma gravanha. 
Usar algumas palavras que ainda não tenham 
idioma 
(BARROS, 1994, p. 13; sem grifos no original). 
 

 
O ato de “Dar ao pente funções de não pentear” pode funcionar como uma 

colagem. Sabe-se que o objeto artístico não tem função. No entanto, é o ato de tirar 

a função habitual do pente e leva-lo ao plano de outros desempenhos que 

desestabilizam a metáfora e, com essa nova função, tem-se o ready-made11 da 

palavra ao arquétipo de objetos inúteis elevados ao nível artístico semelhante à arte 

de Duchamp.  

Em meio ao diálogo de Barros com outros artistas, convém refletir sobre o 

tratamento que o poeta dá à linguagem e a sua preocupação com o homem 

fragmentado e, ao mesmo tempo, se preocupa com o outro, numa visão 

existencialista ou no sentido filosófico de Ser e tempo, de Martin Heidegger (2006). 

Sua poética ressalta a produção das imagens, a partir da elevação de seres 

marginalizados pela sociedade, tais como: loucos, bêbados, mendigos e outros 

                                                 
11

 Camargo (1988, p. 184) explica que “o ready-made de Duchamp consiste em elevar à categoria 
artística objetos fabricados, utensílios domésticos como um porta-garrafa ou urinol assinados pelo 
autor”. O ready-made contém em si, ao mesmo tempo, elementos de destruição e de construção, de 
desordem e ordem. 
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instituídos pelo poeta: Mário Pega-Sapo e Bernardo12 que virou árvore. Tais seres 

ou escórias são aclamados na lírica manoelina. Por excelência, sua obra caminha na 

poetização do nada e do homem à margem das grandezas. A figura do ínfimo ou 

das coisas miúdas e irrelevantes parece ser o signo-chave de toda a obra de Barros. 

Nessa perspectiva, ele fala do homem de seu tempo, conforme Drummond, Manuel 

Bandeira, Raul Bopp e outros poetas. Preocupa-se com esse sujeito aos pedaços, 

destroçado. E o leitor de Barros pode vê-lo dentro da modernidade, com a diferença 

de que no plano de exploração da linguagem poética, ele se volta à preocupação 

das particularidades de seu tempo e do espaço. O poeta canta a banalidade e a faz 

ser original e extraordinária. Assim como o poeta de Itabira que canta o tempo 

presente na poesia da revelação em seu poema “Apóstolo São João”, a lírica 

manoelina é como a de Drummond (2002, p. 358): “é revelação simples” e o poeta 

pressente “uma alegria miudinha, trivial, embelezando/em plena via pública o 

passante/mais feio, mais deserto/de bens interiores”.  

Em hipótese e com o propósito de ultimar a recepção da fortuna crítica de 

Barros e avançar para o exame atual, pode-se dizer que da década de 1980 até a 

atualidade, sua obra tem sido examinada por diversas nuances. O maior enfoque 

dos trabalhos tem reincidido no retalho aos temas telúrico, metapoesia, reinvenção 

da linguagem poética, a alquimia do verbo, o leitor, a poesia sob o crivo das 

contradições e da ambiguidade, a poesia como instauração do ínfimo e do nada, o 

erotismo na poesia, a presença do ser pantaneiro e dos loucos, a transgressão da 

sintaxe, dentre outros. Desde as primeiras obras, a lírica manoelina esteve aberta 

aos diálogos com outros poetas e outras linguagens, no caso, com o cinema, assim 

como foi explorada em diálogo com a pintura nas análises de Adélia Menegazzo e 

Goiandira Camargo. O exame de estudos contribuiu para assegurar que o poeta tem 

seu lugar merecido na literatura de âmbito nacional e canônico.  

Paulatinamente à leitura da fortuna crítica de Manoel de Barros, explicitar-

se-á o objetivo crucial de nossa tese de doutoramento. À luz da estética de 

recepção, estabelecida por Jauss e Iser, da Semiótica, de Peirce e da Semiótica de 

                                                 
12

 Bernardo da Mata, de acordo com o próprio Manoel de Barros (1990, p. 322): “é um bandarra 
velho, andejo, fazedor de amanhecer e benzedor de águas. Ele aduba os escuros do chão, conversa 
pelo olho e escuta pelas pernas como os grilos. Ele é o que falta para árvore ser gente. Na Oficina, 
Bernardo constroi objetos lúdicos, fivela de prender silêncios, aparelhos de ser inútil, beija-flor de 
rodas vermelhas, etc.”.  
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Eco, aspira-se ao estudo sobre a recepção do leitor da poesia lírica de Manoel de 

Barros, a recepção do poeta quanto à pintura de Miró e Klee, a recepção de sua 

lírica pelos ilustradores e prefaciadores, a convergência entre poesia e desenho, 

bem como a interdependência na recepção do poeta nas epígrafes e outros 

paratextos que contemplam suas obras (1937-2011). 

A relação entre o aspecto visual e o verbal será oferecida ao leitor como 

um projeto interartístico, intersemiótico e intertextual. Na sequência, discutem-se “A 

criação poética e fruição estética: poiesis, aisthesis e katharsis”, cujo trabalho 

consistirá no exame teórico sobre a criação, a recepção e fruição de poesia. 

 

 

1.2  A criação poética e fruição estética: poiesis, aisthesis e katharsis 

 
 

A leitura do poema dá nascimento à leitura que o 
acolhe, torna-se comunicação entre o poder vinculado 
ao momento da leitura e a impossibilidade ligada ao 
momento da escrita. (Maurice Blanchot). 
 
 

A leitura de poesia e a criação poética instauram o desejo de celebração 

que vai além da materialidade do texto, somando-se à arte do espírito ou 

manifestação da alma. Implica em fruição estética, admiração, prazer, deleite, 

encantamento, labor artístico e, em muitos casos, inspiração. Em Tratado geral da 

semiótica, Eco (2002, p.232) aponta a experiência estética do texto como “prazer, 

gozo, fulfilment, sentimento de cosmicidade, intuição do inefável e plenitude”.  

O conceito de criação (poiesis), em sua amplitude, deve-se ao Banquete 

de Platão (1991). Seguramente, “tudo aquilo que é causa de que algo (seja o que 

for) passe do não ser a ser é criação, de sorte que todas as atividades que entram 

na esfera de todas as artes são criações, e os artesãos destas são criadores ou 

poetas (poietés)”13. 

Enveredando-se por tal universo inefável da criação, a poesia se define 

como um ato de criação fora do convencional. Ora, ela faz o homem estar distante 

de seu estado normal (CORTAZAR, 1954, p.94) e, nem sempre, o poeta é o ser 

                                                 
13

 Essa é a explicação de Bosi (1991, p.14) sobre O banquete de Platão e a criação poética, em sua 
obra Reflexões sobre a arte. 
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inspirado, mas a leitura poética requer tais exercícios de sensibilidade de corpo e 

alma. Sobre o mesmo tema, Pound mostrou que “se alguém quiser saber alguma 

coisa sobre poesia, deverá olhar para ela ou escutá-la e pensar sobre ela” (POUND, 

1997, p. 34). Com base em tal proposição, o leitor precisa da recepção, do gozo e 

do convívio auditivo para chegar ao conhecimento da criação poética. Os verbos 

“fazer”, “ouvir” e “ler” devem entrar para um jogo de interdependência. 

E no ato de coexistência entre a criação e leitura de poesia, pode-se 

aprender com Paul Valéry (1991), por asseverar que o poeta não é inspirado na 

criação poética e sim o leitor ou ouvinte de poesia. Para ler e entender poesia, 

Barros apontou dois caminhos encontrados na obra Arranjos para assobio, citando o 

poema XV: 

 
― Difícil de entender, me dizem, é sua poesia; 
o senhor concorda? 
― Para entender nós temos dois caminhos: o da 
sensibilidade que é o entendimento do corpo; e 
o da inteligência que é o entendimento do 
espírito. 
Eu escrevo com o corpo 
Poesia não é para compreender, mas para 
Incorporar 
Entender é parede; procure ser uma árvore. 
(BARROS, 2002, p. 37). 

 

 
A criação poética e o percurso de leitura de um poema exigem o trabalho 

de incorporação e sensibilidade. No poema XV, há um questionamento sobre essa 

leitura poética do sujeito empírico que tece diálogo com um leitor instituído na 

linguagem. Em tal intercâmbio de vozes, percebe-se um provável leitor nomeado por 

Barros, aquele trajado dos mesmos adereços: a sensibilidade do corpo e o 

entendimento do espírito.  

Nessa perspectiva, o leitor torna-se um ser indispensável à criação do 

poeta, pois lembrando Eco (2001, p. 7), em Seis passeios pelos bosques da ficção, 

“o leitor é um ingrediente fundamental não só do processo de contar uma história, 

como também da própria história”. No poema citado, pressupõe-se a seleção do 

leitor-modelo, aquele que o texto conjectura como um leitor ideal. 

Notadamente, o sujeito lírico manoelino designa o seu leitor-modelo e 

esse pode ser provocado pela subjetividade da alma sensível aliada ao prazer 



46 

 

 

 

estético do próprio texto. Segundo Roberto Reis (1992, p. 65), no ensaio Cânon, 

editado na obra Palavras da crítica, organizada por José Luís Jobim, “toda obra 

ficcionaliza o seu leitor e todo leitor acumula um repertório de pré-noções e é munido 

deste aparato que se acerca de um texto”. Tal pensamento foi inspirado em Eco: 

 
O leitor-modelo de uma história não é o leitor empírico. O leitor empírico é 
você, eu, todos nós, quando lemos um texto. Os leitores empíricos podem ler 
de várias formas, e não existe lei que determine como devem ler, porque em 
geral utilizam o texto como um receptáculo de suas próprias paixões, as quais 
podem ser exteriores ao texto, ou provocadas pelo próprio texto (ECO, 2001, 
p. 14). 
 

 
A rigor, o leitor-modelo e o autor-modelo correlacionam-se na poética 

manoelina. Poeta e destinatário devem escrever/ler com a sensibilidade do corpo, 

permitindo pensar que falam pela mesma voz, pois baseando em Eco: 

 
 

[...] o autor-modelo é uma voz que nos fala afetuosamente (ou 
imperiosamente, ou dissimuladamente), que nos quer a seu lado. Essa voz se 
manifesta como uma estratégia narrativa, um conjunto de instruções que nos 
são dadas passo a passo e que devemos seguir quando decidimos agir como 
o leitor-modelo (ECO, 2001, p. 21). 

 
 

O mesmo incide com o leitor empírico, da obra homônima, de Iser (1979). 

Sua tese percorre a ideia de que o leitor é quem faz o texto revelar na interação. Tal 

intercâmbio “só pode existir através do processo de leitura [...]. Esse processo 

formula algo que não está formulado no texto e representa sua intenção”. Porquanto 

“o leitor implícito é uma estrutura textual prevendo a presença de um receptor” 

(ISER, p. 286-287), enquanto o leitor-modelo funciona como interagente e coautor 

do texto; ele nasce com o texto, sendo suporte de sua estratégia de interpretação.  

Criados com o texto -“e nele aprisionados - os leitores-modelo desfrutam 

apenas a liberdade que o texto lhes concebe” (ECO, 2002, p. 22). Finalmente, tem-

se outra entidade conhecida como autor-modelo que, por sua vez, cria uma “simetria 

com o leitor-modelo”, de maneira que possamos reconhecê-lo ainda como “um estilo 

e o estilo será tão claro e inconfundível” (ECO, 1994, p. 21).  

Entender a natureza do leitor é uma das tarefas a inquirir na obra de 

manoelina no âmbito da recepção tanto do texto lírico como dos paratextos (orelhas 

e prefácios) e da ilustração. Para tal fim, levar-se-á em consideração a experiência 
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estética como atividade produtora, receptiva e comunicativa teorizada por Jauss 

(1979) no capítulo “A estética da recepção” de A literatura e o leitor. O autor verificou 

que a fruição estética passa por três funções básicas: poiesis, aisthesis e katharsis, 

tendo em vista uma tradição poetológica. Para a compreensão do texto literário, o 

intérprete deve partir da diferença fenomenológica entre compreensão e 

discernimento, entre a experiência primária e o ato de reflexão com que a 

consciência do leitor se volta para a significação e para a construção de sua 

experiência com o texto e seu efeito estético.   

Nessa perspectiva, a experiência estética não se descortina pela 

compreensão e interpretação de uma obra, nem mesmo pela intenção do seu autor. 

Para melhor estudar a natureza da experiência do leitor no âmbito do efeito e da 

recepção14, cria-se o seguinte organograma: 

 

 

 

 Explica-se, a partir desse organograma, que a recepção da obra de arte 

requer a sintonia com o efeito estético e somente após este se pode operar a 

interpretação. Esta, de acordo com Jauss (1979), deve passar por dois níveis: 

compreensão fruidora, aquela primeira leitura e a fruição compreensiva, a operada 

no segundo nível da linguagem. Sem entender a natureza do instante ocasionado 

pelo texto, não se pode proceder à interpretação porquanto em primeiro plano a obra 

foi feita para o leitor e apenas no segundo plano é que se consideraria a 

interpretação e suas infinitas leituras, somando-se às dimensões intertextuais.  

Tal dimensão múltipla de leitura pode ser aclarada com o contato 

subjetivo da obra, ao meditar sobre os fatores estéticos que a envolve depois de ser 

                                                 
14

 Na teoria da recepção, há discrepâncias de significado entre os dois termos. Efeito é o momento 
condicionado pelo texto e recepção é o momento condicionado pelo destinatário, o leitor. 
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aberta e lida. Em outras palavras, todo livro, ao ser aberto, encontra-se com um 

leitor e dessa relação emana o fator estético e a sua recepção pode mudar em 

relação a um mesmo leitor ou quantos houver. 

Sendo a obra literária capaz de se desdobrar na multiplicidade de 

significados mediados pelo leitor, Leyla Perrone-Moisés (1993) assevera, em Crítica 

e intertextualidade: texto, crítica e escritura, que as obras literárias escritas a partir 

do fim do século passado provocaram a mistura de discursos e solicitaram “uma 

leitura múltipla”. (PERRONE-MOISÉS, 1993, p. 58). Se a atividade artística for 

produtora e comunicativa e, notadamente dialogada, espera-se, por excelência, que 

a recepção deva incluir os três processos citados no organograma. Do efeito estético 

provém todo o prazer do texto, aquele interesse do leitor pela obra que deve vir 

acima do bom gosto e das escolhas pessoais. Por excelência, ele está no próprio 

prazer do texto e nos elementos de interrelações da obra com outros textos. Em O 

prazer do texto (1979, p. 8), Roland Barthes menciona a fruição como herdeira do 

antigo mito bíblico. Todo texto frui na relação de prazer, corporificando uma Babel 

feliz, podendo o sujeito receber o texto através de uma coabitação das linguagens. 

 A segunda experiência do leitor será a compreensão fruidora. Para 

Jauss, esta só é possível se somada ao efeito estético, posto que antes de tudo, um 

texto foi escrito para um destinatário e não somente ou primeiramente para ser 

interpretado. O terceiro ponto para se chegar à recepção de uma obra é a fruição 

compreensiva. Ela pressupõe a fruição estética e a junção das duas últimas. Nessa 

perspectiva, considera-se que a interpretação depende “do processo em que se 

concretizam o efeito e o significado do texto para o leitor contemporâneo”, de 

maneira que a fruição compreensiva necessite “da reconstrução do processo de 

historicidade pelo qual o texto é sempre recebido e interpretado diferentemente, por 

leitores de tempos diversos” (JAUSS, 1979, p. 46). A historicidade do texto depende 

ainda da convergência da linguagem de um texto com outros textos. 

Evidentemente, para se instaurar a comunicação e em consequência a 

experiência do leitor, nunca se deve esquecer a junção fulcral texto-leitor. O sentido 

dar-se-á no encontro entre dois instantes: um gerido pela obra e o outro originado 

pelo leitor. Porém, não significa que a comunicação tenha a mesma equivalência de 

fruir. Uma obra literária pode comunicar sem provocar o prazer. O que se colocam 
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em evidência na compreensão da obra são os elementos fulcrais para o criador 

citados alhures, sobre os quais seguem uma reflexão na ordem: poiesis, aisthesis e 

katharsis. 

A poiesis, na concepção aristotélica, pode ser vista no âmbito da criação 

artística, podendo soar como atividade de prazer exterior de criar, fazer, construir. A 

aisthesis designa o prazer estético reconhecido pelo duplo prazer ante o imitado. Ela 

corresponde à recepção orgástica do objeto criado (o texto).  

A katharsis se refere ao prazer dos afetos provocados pela poesia, sendo 

a responsável pelo direcionamento do leitor tanto na transformação de suas 

convicções quanto à liberação de emoções ou purgação. A katharsis pode levar ao 

prazer de si no prazer do outro. Poiesis, aisthesis e katharsis são as três categorias 

basilares da experiência estética, as quais não devem ser interdependentes, isto é, 

não se subordinam umas às outras. No entanto, elas podem se realizar numa 

sequência que Jauss exemplificou da seguinte forma: 

 

Em face de sua própria obra, o criador pode assumir o papel de observador 
ou de leitor, sentirá então a mudança de sua atitude, ao passar da poiesis 
para a aisthesis, diante da contradição de não poder, ao mesmo tempo, 
produzir e receber, escrever e ler. A relação entre poiesis e katharsis tanto 
pode se dirigir ao destinatário, que deve ser persuadido ou ensinado pela 
retórica do texto, quando remeter ao próprio produtor (JAUSS, 1979, p. 81). 

 

 

Sob esse prisma, o sujeito empírico pode sentir o texto na pessoa do 

leitor em decorrência da voz que fala ao texto ou da voz que convida à escuta da 

retórica poética. Para Jauss, o mesmo exercício da aisthesis pode ser convertido em 

poiesis pelo fato de o leitor possuir a condição também de criador. Ele (o leitor) 

torna-se capaz de sair de seu efeito contemplativo de leitura, do lugar comum e 

transformar-se em co-criador da obra, na medida em que completa a efetivação de 

seu significado. Por conseguinte, “a comunicação literária conservará o caráter de 

uma experiência estética enquanto a atividade da poiesis, da aisthesis ou da 

katharsis mantiver o caráter de prazer” (JAUSS, 1979, p. 82). Notadamente, existem 

três arquétipos de leitores: um que goza sem julgamento, outro que julga sem gozar 

e o intermediário que julga gozando e goza julgando. É o leitor intermediário que 
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interessa à estética da recepção, aquele leitor responsável pela recriação da obra de 

arte ou o crítico disseca a obra em forma de anatomia (FRYE, 1973). 

Ainda a respeito da katharsis, pode-se lembrar da referência de Horácio 

na Arte poética. Ele ratifica a relação de identificação catártica entre texto e leitor, 

conforme retoma Luiz Costa Lima no texto “O prazer estético e as experiências 

fundamentais da poiesis, aisthesis e katharsis”, na obra A literatura e o leitor: 

 
Não basta que os poemas sejam belos; se eles querem transportar consigo o 
público ouvinte, também devem ser encantadores. Assim como rostos 
risonhos se voltam para aqueles que sorriem, também se demonstra simpatia 
para com aqueles que choram. Se quiser levar-me às lágrimas, é preciso que 
você mesmo se entristeça (LIMA, 1979, p. 63-83)

.
 

 

No plano da katharsis, compreende-se a leitura como uma fruição coletiva 

ou na solidariedade da palavra, isto é, na interação entre a obra e o leitor. Em leitura 

freudiana seria o prazer estético pelo relacionamento “do prazer no outro com o 

prazer de si”15. O prazer, o gozo ou objeto de fetiche se dá na relação tríade: autor-

escritura-leitor. Daí a necessidade de citar Barthes16, mesmo sendo da Semiologia 

francesa, antagônico às defesas apresentadas como teoria da recepção, pois ele 

negava o diálogo entre leitor e texto (p. 8). Contudo, admitia o plano da escritura 

como gozo ou como um texto que pode ser para o leitor um deleite orgástico.  Ainda 

que o diálogo entre texto e leitor não tenha sido considerado por Barthes, sua teoria 

implica também um leitor que busque o texto enquanto linguagem, mormente 

quando ele dirige ao autor de um texto e diz: “O texto que escreves deve te dar a 

prova que me deseja. Esta prova existe: é a escritura. A escritura é isso, a ciência 

dos deleites da linguagem, seu kamasutra” (BARTHES, 1973, p. 13-14). 

 Lembrando o trabalho de Eco, pode-se pensar que não existe leitura se o 

leitor não preencher os espaços em branco nessa dissecação da obra que, por sua 

vez, deve ser autorizada pelo próprio texto que, sem dúvida, diz para um destinatário 

                                                 
15

 Para tal reflexão, torna-se imprescindível a leitura do texto “Pessoas psicopáticas em cena” In: 
Conferências introdutórias sobre a psicanálise, de Sigmund Freud (1974, p. 362-366). 
16

 Explica-se que O prazer do texto, de Barthes (1973) é posterior à aula inaugural de Jauss, 
publicada em 1972 e, muito embora, o texto de Barthes não tenha o caráter heurístico da estética da 
recepção, pode ser fundamental no que se refere à provocação apresentada. Ele “perfila numa 
linguagem de semiologia da literatura e sua contribuição reside mais na retórica do texto e do 
inconsciente crítico e do leitor”, apontou Jauss (1979, p. 239). 
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e esse precisa ler o texto e os elementos extratextuais e intertextuais, com vista para 

o que se entende como “os limites de interpretação”.  

Na obra Os limites da interpretação, Eco (1990) explicita a diferença entre 

uso e interpretação, uma vez que a leitura pode ser vista como um desejo de 

intenções do autor (intentio auctoris), do leitor (intentio lectoris) ou da investigação 

sobre a intenção da obra (intentio operis), igualmente será foco na leitura das 

orelhas e prefácios. Pensando em Barros, não se tem a preocupação em saber 

somente as intenções do poeta, mas também a finalidade de sua poesia em 

desconstruir os objetos, reinventar a linguagem poética e causar o estranhamento 

por meio da imagem.  

No capítulo “Superinterpretando textos”, da obra Interpretação e 

superinterpretação, Eco (2005) demonstra possibilidades da iniciativa do leitor, 

capaz de fazer uma conjetura sobre a finalidade do texto por intermédio de seu 

leitor-modelo: 

 
Esse leitor não é o único que faz a conjetura certa. Um texto pode prever um 
leitor-modelo com o direito de fazer infinitas conjeturas. Como a intenção do 
texto é basicamente a de produzir um leitor-modelo capaz de fazer conjeturas 
sobre ele, a iniciativa do leitor-modelo consiste em imaginar um autor-modelo 
que não é o empírico e que, no fim, coincide com a intenção do texto (ECO, 
2005, p. 75). 
 

 

A rigor, elucida-se que ao reconhecer o objetivo do texto, o querer dizer, 

também equivale a distinguir uma estratégia semiótica, sua intenção de leitura. Na 

obra literária, tal estratégia pode ser detectável com base em convenções 

estilísticas, por exemplo, “quando uma história começa com „Era uma vez‟, há 

grande possibilidade de que seja um conto de fadas e que o leitor seja uma criança” 

(ECO, 2005, p. 76). Reforçando tal exemplo, menciona-se o poema ERAS da obra O 

fazedor de amanhecer (2003-2010): 

 
 

ERAS 
 
Antes a gente falava: faz de conta que 
este sapo é pedra. 
E o sapo eras. 
Faz de conta que o menino é um tatu 
A gente agora parou de fazer comunhão de 
pessoas com bicho, de entes com coisas. 
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A gente hoje faz imagens. 
Tipo assim: 
Encostado na Porta da Tarde estava um  
caramujo. 
Estavas um caramujo – disse o menino 
Porque a Tarde é oca e não pode ter porta. 
A porta eras. 
Então é tudo faz de conta como antes? 
(BARROS, 2010, p. 474). 

 
 

O poema recebe o título do verbo ser conjugado, peculiar de nomeação e 

demarcado no passado, indicando o recurso do tempo memorialístico. Pelo 

desabrochar da linguagem e do efeito produzido pela palavra poética, ERA(S) 

assume o duplo sentido que tanto pode ser uma marca de “era uma vez” quanto 

pode significar uma marca temporal, uma época. Nos versos “antes a gente falava: 

faz de conta que este sapo é pedra./E o sapo eras. Faz de conta que o menino é 

tatu” (v 1-4), o intérprete pressupõe que o sujeito é um ser adulto, rememorando o 

faz de conta da infância, momento em que na imaginação tudo é possível e 

verossímil. O texto oferece subsídios do mito de origem, dos tempos primórdios da 

linguagem17, pois no “faz de conta da poesia” se pode nomear “sapo como pedra” 

assim como no reino da criação divina. Esse ato de nomear e transformar as 

palavras faz parte do comportamento da poesia: “Li uma vez que a tarefa mais 

lídima da poesia é a de equivocar o sentido das palavras” (BARROS, 2010, p. 395). 

Na poiesis manoelina, sobretudo no poema ERAS, o próprio texto 

instaura um tipo de leitor, ou seja, aquele que deve pensar a sua obra por imagens: 

“A gente agora parou de fazer comunhão de/pessoas com bicho, de entes com 

coisas/A gente hoje faz imagens” (v. 5-7).  

Não obstante, a ambiguidade do próprio sujeito demonstra que o leitor-

mirim, a quem o texto se destina, deve ser o próprio leitor-modelo, por excelência, 

um leitor experiente. No último verso, há uma voz questionadora de um sujeito que 

conta a história em forma de poema narrativo e essa enunciação lírica evidencia a 

                                                 
17

 Considera-se que o elemento mineral (a pedra), na poética manoelina, tem uma peculiaridade que 
permite pensar na volta ao primitivo, sendo usado como mito de origem da infância da língua. Meses 
antes de publicar Poemas rupestres, por exemplo, o poeta explicou que em várias obras já vinha 
construindo esse desejo de criar uma palavra virginal, em que fosse possível demonstrar o 
nascimento do idioma. Ele estaria, com fidúcia, nas cavernas ou na linguagem contida nas pedras. 
Parte desse discurso está na dissertação de mestrado Convergências e tessituras de pedras, rios, 
ilhas e ventos: Manoel de Barros, João Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes, de 2009. 
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passagem da infância para a fase adulta. Logo, a poesia é mesmo esse vir a ser, o 

faz de conta, emanando a verdade da poesia. 

Curiosamente, FA foi publicado em 2001 e três anos depois o poeta 

realiza os mesmos experimentos da linguagem concreta e mineral em Poemas 

rupestres (2004), especificamente no poema I, constituindo uma intratextualidade: 

 

Por viver muitos anos dentro do mato 
moda ave 
o menino pegou um olhar de pássaro 
Por forma que ele enxergava as coisas 
por igual 
Como os pássaros enxergam. 
As coisas todas inominadas. 
Água não era ainda a palavra água. 
Pedra não era ainda a palavra pedra. 
As palavras eram livres de gramáticas e 
Podiam ficar em qualquer posição. 
Por forma que o menino podia inaugurar.  
Podia dar às pedras costumes de flor 
Podia dar ao canto forma de sol 
E, se quisesse caber em uma abelha, era 
Só abrir a palavra abelha e entrar dentro  
dela. 
Como se fosse infância da língua. 
(BARROS, 2004, p. 11; sem grifos no original). 

 

A princípio, o poeta já infantilizava formigas em O guardador de águas. 

Esse aprendizado é marca constante no poeta, o qual teve como mestre o seu 

alterego18 Bernardo, personagem que virou árvore em poemas do Livro de pré-

coisas, e reaparece em Livro sobre nada (1996, p. 29): “Bernardo me ensinou: para 

infantilizar formigas é só pingar um pouquinho de água no coração delas”. É curioso 

que a infantilização manoelina se infiltra de várias formas, na brincadeira com a 

linguagem ou no mito de origem, aludido no processo lúdico-significativo das 

palavras. 

Nesse retorno à infância da linguagem, o poeta-criança atribui a 

responsabilidade de nomear ou transgredir o sentido das palavras à outra criança, 

ou seja, o menino é responsável pela nomeação das coisas inominadas porque é 

próprio da criança “errar” o idioma ou brincar com o faz de conta: “As coisas que não 

tem nome são mais pronunciadas por criança” (BARROS, 2004, p. 15). Sob um tom 

prosaico, o poema narrativo, com disfarce lírico, comprova sua intenção de trabalho 

                                                 
18

 (Do latim alter = outro egus = eu). 
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com a linguagem em situação casta, porque a poesia é linguagem em estado 

nascente, como teorizou Valéry (1991). Isso se observa nos versos: “por viver muitos 

anos dentro do mato/ moda ave/ o menino contraiu visão fontana” (v. 1-2).  

No terceiro verso, a carga sinestésica explícita no “tato do olhar de 

pássaro” permite ao leitor vislumbrar um sujeito lírico metonimizado no poema 

através do tempo, o qual se encarrega desse retorno do idioma. Efetivamente, a 

língua tem a incumbência de transformar o idioma, a qual se demarca no verso “as 

coisas todas inominadas” (v. 7). 

O poeta oferece ao leitor a possibilidade de construir essa leitura 

cronológica na medida em que retoma o mito de origem, pois a grafia das palavras 

estava nas pedras: “Água não era ainda a palavra água/ Pedra não era ainda a 

palavra pedra” (v. 8-9). Ainda não havia gramáticos para criarem regras: “as palavras 

eram livres de gramáticas” (v.10). 

É nítida a imagem do homem excêntrico e  isolado nas cavernas para 

aprender. Esse sujeito é referido pela terceira pessoa do singular e se teatraliza na 

figura do próprio poeta mascarado em criança ingênua e desconhecedora da lógica 

gramatical e da ordem sintática. Porém, ao mesmo tempo, o menino demonstra seu 

aprendizado da língua com a experiência e o tempo. Tal leitura torna-se plausível em 

virtude de o poeta exercer, na imagem do ser infantil, o ofício de grande conhecedor 

do idioma. Confirma-se a falta de preocupação com a ordem sintática, própria da 

criança, no momento em que relata as palavras no décimo terceiro verso: “[as 

palavras] podiam ficar em qualquer posição” (v 11). 

Frente à nomeação espontânea das palavras, o poeta explana a 

peculiaridade que a criança tem ao nomear o desconhecido. Ela “podia dar às 

pedras costumes de flor” (v.12). Naquela época, não havia dicionário para fundar o 

conceito de que a flor remete à beleza; por essa razão, esta podia ser uma “pedra” 

ou outro signo poético. O inesperado ocorre quando uma nova ideia é pintada aos 

olhos do leitor: era “só abrir a palavra abelha e entrar dentro/ dela./ Como se fosse 

infância da língua” (v. 16-18).  

No tocante à transgressão gramatical, Barros impõe um novo conceito de 

significado e a língua torna-se um jogo transformador, no qual são conjugados o 

prazer do desvio da norma e o gosto pela inovação, infringindo as formas impostas 
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pela tradição. O sujeito lírico, ao se apropriar da transgressão sintática, se esconde 

atrás de uma pessoa, nesse caso, da criança desprovida de obrigação alguma com 

a gramática. 

Manoel de Barros emprega um processo de inversão sintática que leva à 

desconstrução do significado, com o intuito de infringir a ordem imposta pela 

gramática e, sobretudo, de inovar e renovar a linguagem poética. Em sua poesia 

lírica, a palavra assume uma força bastante imagética, inserindo-se numa atividade 

lúdica capaz de transcender no ato de brincar com as palavras e reinventar o idioma, 

pois “com a desarrumação sintática se consegue atingir o criançamento do idioma”. 

Por conseguinte, o poeta “quer chegar ao borrão de cada palavra, aos primeiros 

sussurros da forma” (BRANCO; BARBOSA, 2003, p. 124). 

Cumpre examinar o querer significar da poiesis manoelina, priorizando o 

que a obra diz e tomando como ponto axial a teoria do semioticista, sobretudo ao 

esclarecer que “o leitor deve fazer hipóteses sobre a intenção do texto e arriscar as 

interpretações que queira, mas obrigado a dar-se por vencido quando o texto não 

aprova suas ousadias” (ECO, 1990, p. 16).  

Nesse sentido, a significação de um texto poético parece ficar centrada na 

dependência entre a intenção do texto e a intenção do leitor, ou seja, a interpretação 

deriva do levantamento de hipóteses de leituras previstas primeiramente pelo texto e 

efetivadas por um leitor-modelo. 

Ao escrever o texto “Introdução: interpretação terminável e interminável” 

sobre a obra Interpretação e superinterpretação, de Eco, a autora Stephan Collini 

(2005) defende a noção provocativa da intenção da obra como um papel importante 

no que concerne à fonte de significados, de modo que o leitor “construa 

engenhosamente a ideia para sugerir que o objetivo do texto deve ser o de produzir 

o leitor-modelo”. Em outras palavras, a obra literária construirá um leitor que lê o 

texto “como, de certa forma, ele foi feito para ser lido e se pode incluir a 

possibilidade de ser lido de maneira a permitir interpretações múltiplas” (COLLINI, 

2005, p. 11), desde que literatura, leitor, autor, mundo, estilo e valor sejam 

compreendidos em seu conjunto, conforme se defende nas duas próximas páginas. 

Sob esse prisma, em Lector in fabula, Eco (2002) contribui para a 

associação entre leitor e texto. Todo texto requer a participação de um destinatário e 
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a obra necessita de atualização e, sobretudo, carece de preenchimento das lacunas. 

Assim, um texto é como uma “máquina lenta” que somente funcionará se tiver o 

trabalho do leitor. Tal leitor não se isenta da relação de inferências de cooperações, 

de acordo com o capítulo “Níveis de cooperação textual”, da obra citada. 

E, para ser interpretada, a obra exige, de seu leitor-modelo, a 

competência intertextual, de tal forma que “nenhum texto é lido independentemente 

da experiência que o leitor tem de outros textos. A competência intertextual 

representa um caso especial de hipercodificação e estabelece as próprias 

encenações” (ECO, 2002, p. 64). Almejando a fruição compreensiva do texto, o leitor 

precisa recorrer aos elementos de intertextualidade, quer estejam explícitas ou 

implícitas como elucidou Julia Kristeva (1979), afirmando que um texto se ergue 

como um mosaico de vozes se tornando plural, por excelência. 

Da mesma forma, em Estrutura ausente, Eco (2005) elucida que a 

mensagem estética comunica uma emoção singular através da palavra poética, 

capaz de transmitir conhecimento em virtude da multiplicidade do signo. Ademais, a 

abertura da obra, discutida pelo mesmo autor, corrobora para a leitura multifacetada. 

A possibilidade de abertura da obra foi defendida por Maurice Blanchot (1987), ao 

apontar o leitor como responsável pela construção inquietante do significado: 

 
 

[...] o verdadeiro leitor não recria o livro, mas está exposto a retornar, por um 
impulso insensível. E a obra reencontra a sua inquietação na experiência 
aventurosa do livro; este deixa então de lhe parecer necessário para voltar a 
ser uma possibilidade entre outras (BLANCHOT, 1987, p. 203). 
 

 

Similarmente a Blanchot, Eco enfatiza que a obra literária, mormente 

realizada na poesia, se torna mais ampla. Ela estará sempre aberta a um universo 

de diversas degustações como asseverou Eco (1971) em Obra aberta. No entanto, 

deve-se entender que, em 1962, o autor desvendou vários resultados sobre o 

assunto, mas posteriormente, fez retificações sobre tal “abertura da obra de arte” em 

Lector in fabula e Interpretação e superinterpretação.  

Para tal ensaísta, essa questão da abertura reiterada em Lector in fabula 

é explícita na cooperação do leitor. Ele ressalva os equívocos conceituais de “obra 

aberta” ao escrever Interpretação e superinterpretação: 
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Em 1962, escrevi minha Opera aperta. Nesse livro eu defendia o papel ativo 
do intérprete na leitura de textos dotados de valor estético. Quando aquelas 
páginas foram escritas, meus leitores focalizaram principalmente o lado 
aberto de toda a questão, subestimando o fato de que a leitura aberta que eu 
defendia era uma atividade provocada por uma obra (e visando sua 
interpretação). Em outras palavras, eu estava estudando a dialética entre os 
direitos dos textos e os direitos de seus intérpretes. Tenho a impressão de 
que, no decorrer das últimas décadas, os direitos dos intérpretes foram 
exagerados. (ECO, 1993, p. 27). 
 
 

Nessa perspectiva de exegeses válidas, o leitor não pode perder de vista 

que a obra literária é discurso e linguagem e para ser convocada à liberdade de 

interpretação, o destinatário necessita criar planos de leitura, levando em conta as 

ambiguidades do texto. Porém, Eco adverte: “para poder seguir neste jogo, no qual 

cada geração lê as obras literárias de modo diverso, é preciso ser movido por um 

profundo respeito para com [a] intenção do texto”. (ECO, 2005, p. 12, sem grifos no 

original). 

É a partir dessa intenção textual que se vê a leitura de uma obra como 

ilimitada. Contudo, ao criar um seu projeto de interpretação válida, deve-se pensar 

que a noção de uma semiótica interminável não significa que a interpretação não 

tenha critérios como se nota no ensaio “Interpretação e história”, de Interpretação e 

superinterpretação:  

 

Dizer que a interpretação (enquanto característica básica da semiótica) é 
pontencialmente ilimitada não significa que a interpretação não tenha objeto e 
que corra por conta própria. Dizer que um texto potencialmente não tem fim 
não significa que todo ato de interpretação possa ter um final feliz (ECO, 
2005, p. 51). 

 

A leitura bem sucedida e feliz é tal como a comparação feita por Tzevetan 

Todorov, citado por Eco (2005, p. 28): “é apenas um piquenique onde o autor entra 

com as palavras e os leitores com o sentido” e assim, a interpretação de uma obra 

pressupõe que tais palavras signifiquem “várias coisas através do modo pelo qual 

são interpretadas”.  

Para Eco (2005, p. 32), considerar a noção peirciana de uma semiótica 

sem limites não nos atribui o direito de analisar uma obra sem levantar critérios ou 

métodos de leitura. Não há como garantir uma interpretação válida ou inválida sem 
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demarcar pelo menos as intenções do texto e do leitor, de maneira que a partir da 

linguagem da obra o leitor desvende múltiplas leituras e interconexões. 

Nesse âmbito, um texto passa a ser um mundo acessível, cujo intérprete 

descobre infinitas interconexões. A linguagem não possibilita a apreensão de um 

significado exclusivo e preexistente. Fica no objetivo dela ratificar o que Eco chamou 

de “coincidência dos opostos”. Portanto, a abertura da obra, em especial do texto 

poético, pode ser vista como apenas uma porta aberta, da qual o leitor criará várias 

outras no espaço vazio, cheio de lacunas: 

 

Qualquer texto, pretendendo afirmar algo unívoco, é um universo abortado, 
isto é, a obra de um Demiurgo desastrado (que tentou dizer que „isso é isso‟ e 
fez surgir, ao contrário, uma cadeia ininterrupta de transferências, em que 
„isso não é isso‟. Para salvar o texto, o leitor deve suspeitar de que cada linha 
esconde outro significado secreto; as palavras [...] ocultam o não-dito

19
; a 

glória do leitor é descobrir que os textos podem dizer tudo, exceto o que seu 
autor queria que dissessem. O leitor real é aquele que compreende que o 
segredo de um texto é seu vazio (ECO, 2005, p. 46, sem grifos no original). 

 
 

Com efeito, na obra literária o leitor não pode pressupor que todos os 

significados foram explorados na leitura interpretativa. A obra possui uma cadeia de 

signos além do texto e seu querer dizer. Há a necessidade de ler o desdobramento 

de uma palavra num conjunto de contextos, intertextos, paratextos, porque a palavra 

é metáfora viva e se abre a cada leitura realizada por um leitor, responsável pela 

(re)significação do texto.  

Centrando-se na fronteira entre o dito e não dito, e o parecer ser, na 

próxima seção, tratar-se-á da teoria do vazio discutida por Iser (1979) que escreveu 

sobre o leitor implícito e os pontos de indeterminação do texto literário. 

 

1.3  A teoria do vazio e a operação de sentido para o leitor das metáforas 

textuais e visuais 

 

 

Diante das reflexões da teoria da recepção consideradas no tópico 

anterior, cumpre-se examinar a assimetria do texto com o leitor, a partir da estética 

                                                 
19

 Conforme a Nova Ortografia Oficial grafa-se sem o hífen, mas na citação, respeita-se a época em 
que a obra foi editada. 
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do efeito, defendida por Iser (1979), da qual também se faz pertinente para o estudo 

das duas artes: poesia e ilustração, bem como dos paratextos.  

Para Iser, a leitura é o ato harmonioso com o leitor e nessa consonância 

deve provir a interação. Roberto Reis (1992, p. 67) defendeu a assertiva do ato de 

ler: “é o ato de leitura que faz com que o espaço vazio se transforme em uma obra 

literária, produzida depois de ter sido transformada em algo dotado de significação 

pela apropriação por um leitor”. Citando Jenaro Talens, Reis afirma: todo texto 

literário descortina um espaço vazio, cuja “sistematização está para ser produzida 

pela práxis determinada pelo leitor” (REIS, 1992, p. 68). 

Adentrando na teoria do efeito, constata-se que a problemática da 

interpretação tem sido um caminho percorrido por Iser (1979), com seu objetivo em 

salientar os textos literários como indeterminações, mais especificamente 

conhecidos como vazios ou lacunas de atividades imaginativas de um leitor. E são 

os vazios deixados no texto os elementos cruciais para que o leitor busque a 

comunicação com a obra.  

Para a interpretação bem sucedida, interessa indagar o que ocorre com o 

leitor quando sua leitura concede vida ao texto literário e não perguntar o que o um 

autor quer dizer no texto. Iser evidencia ainda: 

 

Os vazios e as negações contribuem de diversos modos para o processo de 
comunicação que se desenrola, mas, em conjunto, têm como efeito final 
aparecerem como instâncias de controle. Os vazios possibilitam as relações 
entre as perspectivas de representação do texto e incitam o leitor a coordenar 
estas perspectivas. Os vários tipos de negação invocam elementos 
conhecidos ou determinados para suprimi-los. (ISER, 1979, p. 91). 

 

Em outras palavras, as composições principais de indeterminação no 

texto são os espaços do indizível e suas negações. Tais estruturas funcionam como 

estratégias para a comunicação, pois ativam a interação entre texto e leitor. Na 

verdade, as instâncias de controle entram para a relação texto-leitor para que a 

interpretação se torne válida (ECO, 2005), não fundamentalmente verdade 

(BARTHES, 1982). Notadamente, poderá haver um equilíbrio válido na interpretação 

se o leitor conseguir preencher as lacunas: 

 
[...] o vazio constitutivo é constantemente ocupado por projeções. O processo 
de comunicação assim se realiza não através de um código, mas sim através 
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da dialética movida e regulada pelo que se mostra e se cala. O que se cala, 
impulsiona o ato de constituição (ISER, 1979, p. 89-90). 

 

 
Por excelência, a linguagem da poesia produzida pelo poder da metáfora 

e do estranhamento se torna capaz de provocar o vazio e, ao mesmo tempo em que 

a poesia diz, ela também se cala nessa lacuna do não dito. Portanto: “o dizer poético 

diz o indizível. Não se produz o sem-sentido ou o contra-sentido e sim algo que é 

indizível e inexplicável, exceto em si mesmo” (PAZ, 1986, p. 49). Contudo, a 

problemática nasce justamente das negações e dos vazios que provocam no leitor a 

reação de representações de significado.  

Iser (1979, p. 91) assevera que “os vazios regulam a atividade de 

representação do leitor. Esse segue as condições postas pelo texto, sendo incitado 

“pelos vazios a coordenarem as perspectivas de representação do texto”. Tal 

possibilidade se abre graças aos signos. Graça à mobilidade dos signos que as 

palavras podem ser explicadas pelas palavras. Em consequência, o sentido é um 

querer ser, o mesmo ocorre com o poema: suas imagens não nos levam a outra 

coisa” (PAZ, 1986, p. 47). A finalidade da imagem é levar o receptor a explicar o 

poema por meio da palavra e de sua novidade em cada verso novo. Acerca disso, 

remete-se à obra Como fazer versos, de Maiakovski: 

 

Na obra poética a novidade é obrigatória. O material das palavras e de 
grupos de palavras de que dispõe o poeta deve ser reelaborado [...]. Ele deve 
estar em rigorosa correlação com o novo. E a novidade não pressupõe que 
se ligam verdades (MAIAKOVSKI, 1991 p. 172). 
 

 

Em tese, a novidade de cada vazio produzido pelo texto pode ser validada 

pelo projeto de leitura do leitor, a fim de criar sentido diante de um amontoado de 

palavras virgens e estéreis. Similarmente a tal assertiva, Maurice Blanchot (1987) 

escreve, em O espaço literário, que o vazio da obra somente será real quando ela 

for lida e interpretada por um leitor: 

 
O escritor escreve um livro, mas o livro ainda não é a obra, a obra só é obra 
quando através dela se pronuncia, na violência de um começo que lhe é 
próprio, a palavra ser, evento que se concretiza quando a obra é a intimidade 
de alguém que a lê. O escritor pertence à obra, mas o que lhe pertence é 
somente um amontoado mudo de palavras estéreis. O escritor que sente 
esse vazio acredita apenas que a obra está inacabada (BLANCHOT, 1987, p. 
13). 
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Em linhas paralelas à teoria da reação e recepção discutida por Iser e 

Jauss e do contributo de Blanchot, compreende-se, a partir da citação, que da leitura 

provém a construção de significado e da continuidade da obra. O escritor não tem a 

sua última palavra. Ademais, a obra pode ser continuada sempre que um leitor se 

sentir atraído pela interpretação, capaz de se edificar como dupla em cada leitura e 

por cada leitor, uma vez que ela (a obra) se condiciona a um projeto de validades e 

não de verdades. 

É na ampla procura pela compreensão do signo poético que as lacunas 

do texto literário necessitam ser completadas pelo leitor. É também em virtude do 

sentido interminável da obra literária que o intérprete deve perseguir as 

possibilidades de leitura diante da plurissignificação da linguagem e de sua afinidade 

entre significante e significado. Vale o registro da obra O leitor implícito, de Iser 

(1979). O teórico salienta que os pontos de indeterminação20 precisam ser 

completados pelo imaginário do leitor: 

 

[...] O leitor efetivamente faz o texto revelar sua multiplicidade potencial de 
associações. Tais associações são produto do trabalho da mente do leitor 
sobre o material bruto do texto, embora não sejam o texto em si, pois este 
consiste justamente em frases, afirmações, informação etc. Essa interação 
obviamente não ocorre no texto em si, mas só pode existir através do 
processo de leitura. Esse processo formula algo que não está formulado no 
texto e, contudo, representa sua intenção (ISER, 1979, p. 287). 

 

O leitor deve se debruçar nos dados fornecidos pelo texto literário e, 

inclusive, na ausência deles, a fim de possibilitar o significado da obra. Nessa 

perspectiva, a comunicação com a obra emana também do encadeamento entre o 

texto literário e seus adereços: título da obra, o prefácio, as notas explicativas, como 

por exemplo, a nota para o leitor em Livro sobre o nada, fundando certa intimidade 

entre o estilo, a temática e o conteúdo da obra em seu todo. Iser chama tal harmonia 

de “conexão potencial”. Desse termo teórico, em vez de haver uma necessidade de 

preenchimento, o leitor precisa oferecer uma combinação encontrada nas 

articulações do texto frente à linguagem que se insere em duas funções.  

                                                 
20

 Roman Ingarden (1979) concebe esse termo como dados fornecidos tanto pelo texto literário, como 
da ausência deles, de acordo com A obra de arte literária. 
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Tais papéis dos vazios resultam na divergência entre a linguagem usual e 

a literária. Ora, enquanto na linguagem usual o sentido é dado, na linguagem poética 

o significado se produz e se amplia por meio de elementos da conotação do texto e 

dos atos de projeção do leitor, principal cúmplice na tarefa de decifração e recifração 

da linguagem poética.  

De acordo com Luíza Lobo (1992, p. 240), no artigo “O leitor implícito”21, a 

teoria do vazio vem garantir que a leitura seria sempre um ato em construção, “na 

qual se refariam os espaços em branco do texto abertos à interpretação”. Ela 

enfatiza que “os espaços vazios dependem assim, em grande parte, de cada leitor 

em particular, de seu horizonte de expectativas e de seu repertório próprios” (LOBO, 

1992, p. 241).  

Essa tese ainda se norteia pela recepção do leitor acerca da imagem 

física (ilustração). E para tal exegese, ampara-se na discussão teórica sobre os 

vazios discutidos por Iser (1979) e no silêncio comunicante da imagem constatado 

por Rui de Oliveira (2008). Ao ponderar o silêncio plástico do texto, Oliveira 

esclarece que a imagem literária se justifica por si só e a palavra possui um universo 

abstrato a ser preservado, pois nem tudo pertence ao universo da ilustração. 

Entretanto, a ilustração ainda possui o seu silêncio ou seu vazio quanto à 

possibilidade de a arte representar “o querer dizer” e sempre se abrir ao não dito.  

Frente a tal leitura, salienta-se que tanto o texto literário como a imagem 

física possui um vazio ou uma lacuna de significado a ser preenchido pelo leitor. A 

palavra imagem possui um mecanismo combinatório de metáforas para a expressão 

verbal e não verbal, levando o leitor a um universo sem fim do significado. Sob esse 

prisma, a imagem ilustrativa veste-se de um silêncio de plasticidade e, sobretudo por 

ser uma arte abstrata que vai muito além do que se queira exprimir. Cabe ao leitor a 

tarefa de recifração dessa imagem silenciosa, mas comunicante como uma música, 

uma poesia e uma pintura. 

Na próxima seção, torna-se pertinente avançar para a inter-relação das 

artes: poesia e pintura, tomando como eixo central o exame da ilustração, a reflexão 

sobre ut pictura poesis, os ensaios de Lessing (1998) em Laocoonte ou os limites da 

                                                 
21

 Texto publicado na organização de Palavras da crítica, de José Luís Jobim (1992). 
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pintura e da poesia, bem como a sua revisitação, por Aguinaldo José Gonçalves 

(1994) em Laokoon Revisitado: Relações homológicas entre texto e imagem. Tais 

obras tornam-se o embasamento teórico para ler a plasticidade da imagem na 

ilustração como herdeira da pintura, pontos cruciais de reflexão na seção “As 

relações homológicas entre pintura e poesia”. 

 

1.4  As relações homológicas entre pintura e poesia 

O verdadeiro pintor, toda a sua vida, busca a pintura; 

o verdadeiro poeta, a poesia.  (Paul Valéry). 

 

 
Fig. 2 – Laocoonte (Século I. a. C) In: _____. LESSING, G. E.  Laocoonte. Ou sobre as 
fronteiras da poesia e da pintura. Trad. Márcio Seligmann Silva São Paulo: Iluminuras, 

1998. 137 x 172 cm. 
 

 
Nesta seção, procurar-se-á discutir, teoricamente, as similitudes entre 

poesia e ilustração, com enfoque nas imagens visual e verbal. A relação entre a 

linguagem visual e a palavra poética foi bastante recorrente na Antiguidade e pode 

ser tão imprescindível na contemporaneidade, mormente, por esse trabalho de tese 

ser oferecido ao leitor por uma metodologia interdisciplinar, intersemiótica e 

intertextual.  
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Na leitura da obra de Platão, o leitor percebe comparações entre poesia e 

pintura, assim como seu discípulo Aristóteles esboçou proposições entre tais artes. 

Observa-se na célebre expressão ut pictura poesis (HORÁCIO, 1984), mormente, 

nos três caracteres peculiares da pintura, em primeiro lugar: a distância, a luz e o 

deleite. A pintura22 e a poesia se assemelham na criação de imagens diferenciando-

se apenas no seu objeto. Enquanto a poesia se ocupa da imagem pela exploração 

da palavra, a pintura utiliza-se de elementos: espaço, cor, linha, forma, textura e 

outros caracteres. 

Desde Simónides de Céos (Séc. IV-V a.C.), observou-se que a pintura foi 

traduzida como uma “poesia muda e a poesia uma pintura falante”. Desses diálogos 

resultaram os debates do alemão Lessing (1998), com sua obra relevante 

Laocoonte: ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia, os quais são 

imprescindíveis no diálogo e apreensão das imagens dialogadas. O autor revelou 

que a ideia homológica entre poesia e pintura pode soar tão real como também soar 

falso, pois a pintura se direciona às artes plásticas em geral.  

Comumente, as artes em geral comunicam-se desde os tempos mais 

remotos. Diversos são os casos dialógicos entre a literatura e as artes plásticas. Há 

poetas escrevendo pintura e pintores expressando poesia em forma de tinta. Os 

signos verbais e imagens reverberam-se. Apesar de sabermos dessa proximidade, 

há críticos e teóricos que combatem o paralelo entre as artes visuais e as artes 

literárias. No capítulo “Sobre as fronteiras da pintura e da poesia”, Lessing 

demonstra sua posição polêmica das artes e recusa o ut pictura poesis horaciano. 

Com essa negação, o autor propõe limites e fronteiras entre poesia e pintura. Nessa 

discordância, compreende-se que os objetos e os modos que cada arte se vale para 

atingir sua função são diversos.  

Ao longo do ensaio, nota-se que as argumentações persuasivas de 

Lessing servem para esclarecer a divergência entre poesia e artes visuais tomando 

como eixo axial a escultura de “Laocoonte e seus filhos”. O alemão explicita a 

seguinte situação paradoxal. Para traduzir os signos de dor ou de sofrimento e expor 

                                                 
22

 Citando o capítulo “A sabedoria da arte”, de O óbvio e o obtuso, de Barthes (1989, p.154), 
Aguinaldo Gonçalves elucida que “o poder demiurgo do pintor é o de fazer existir o material como 
matéria, mesmo se do sentido surge a tela, o lápis e a cor continuam a ser coisas, substâncias 
obstinadas, a que nada pode desfazer a obstinação de estar ali” . 
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o feio frente ao horror, o artista não ousaria em representar a boca entreaberta de 

Laocoonte, a fim de anunciar o perigo, pois o receptor da arte poderia cair em 

situação de empatia com Laocoonte. E, ao usar essa mesma explicação para a 

poesia, o autor assinala que a dor ou o horror, ainda que concebida por um 

personagem, jamais iria corromper a beleza da obra, dada a sua natureza intrínseca 

da palavra, porquanto a sua representação não é corpórea e sim auditiva. 

Conforme escrito algures, torna-se fundamental apontar a contribuição do 

estudo de Gonçalves (1994) sobre a interpretação dos topos ut pictura poesis na 

história da literatura e das artes.  A obra Laokoon Revisitado: Relações homológicas 

entre texto e imagem também se constitui como uma referência crucial para a 

reflexão apresentada. Nela são investigadas poesia e pintura de Oswald de Andrade 

e Mondrian, Manuel Bandeira e Magritte, João Cabral de Melo Neto e Miró, cujos 

exemplos serviram de arquétipo analítico para se compreender a homologia entre 

pintura e poesia, nomeadamente, quanto à convergência entre a poesia de Barros, 

as aquarelas e as ilustrações. 

 Tais abordagens entram para o panorama de artes dialogadas, assim 

como definiu Sandra Nitrini quando sugeriu a obra de Gonçalves e, ainda do mesmo 

autor, Transição e permanência Miro/João Cabral: da tela ao texto. Em Literatura 

comparada, Nitrini (1997) enfatiza que tais obras são fulcrais aos estudos dialogados 

e intersemióticos, conforme menciona a pesquisadora no capítulo “Um repertório dos 

anos 60 e 70 em busca de estratégias comparatistas”.  

Gonçalves introduz sua obra e assevera: “não há necessidade de se 

consultar nenhum tratado de estética comparada, para que seja possível perceber 

as relações mais imediatas entre as artes, em geral, e entre literatura e pintura, em 

particular” (GONÇALVES, 1994, p. 18). Dessa homologia interartística, pretende-se 

saber por que há essa proximidade com profunda figurativização e abstração, em 

especial nesse trabalho, as duas artes (ilustração e poesia), mesmo com objetos de 

trabalho diferenciados, são especificamente tão próximas ou irmãs na arte da 

expressão de imagem poética. E conforme ressaltou o crítico Gonçalves, abrem-se 

interesses quanto ao fato de poetas serem pintores-desenhistas e vice-versa e 

utilizarem-se dos dois códigos. 
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 No prefácio de Laokoon revisitado, o crítico João Alexandre Barbosa 

aponta que o estudioso pós-moderno não tem a plena convicção de que a poesia 

não seja apenas texto e a pintura não se reduza à representação de imagens. Ainda 

hoje, há caminhos profícuos a serem investigados entre poesia e pintura, poesia e 

ilustrações, especialmente nos casos em que o poeta é pintor, desenhista e compõe 

o texto literário na associação dos dois códigos: 

 

[...] o fato de poetas demonstrarem interesse mais específico pelo trabalho de 
certos pintores, o mesmo acontecendo com pintores em relação a certos 
poetas, é um caso que merece uma investigação mais profícua do que a que 
se desenvolveu até hoje pela estética comparada. Outro fenômeno que não é 
menos merecedor do interesse crítico nos casos de ilustrações das mais 
variadas naturezas, tanto naquele, mais comum, em que um artista plástico 
ilustra o texto literário, quanto em casos mais raros, em que o escritor é 
também pintor e compõe sua obra a partir da associação dos dois códigos 
(GONÇALVES, 1994, p. 17; sem grifos no original). 

 

Tendo a obra Teoria da literatura de René Wellek e A. Warren (1942) como 

ponto de partida, Gonçalves aponta, no capítulo “Poesia e pintura: conjunção 

retórica”, que para se pensar no método de homologia estrutural é essencial 

considerar as relações entre sistema plástico-pictórico e sistema poético. A 

equivalência interartística no mundo ocidental origina-se das especulações 

filosóficas e estéticas. Aristóteles sistematizou as correspondências entre poesia e 

pintura e essas duas artes foram amparadas no conceito de mimese literária. 

Poeticamente, muitas vezes, a imitação era passada no discurso como se a 

representação fosse um quadro ou uma pintura.  

A título de exemplo, enfatiza-se o capítulo “A cicatriz de Ulisses”, da obra 

Mimesis, no qual Erich Auerbach (1987) salienta que tal analogia pictórica das cenas 

aproximava a literatura das artes plásticas e isso era possível pela dicção espacial. A 

cena do reconhecimento observada pela ama Euricléia passa pela tessitura de 

descrições, cujo ritmo lembra a plasticidade de um quadro. Para o autor, é a 

descrição do discurso poético-épico que permitia ao espectador encontrar na obra a 

proximidade com a arte pictórica. 

 Ao interpretar o texto de Auerbach e Horácio, na pesquisa O ut pictura 

poesis e as origens críticas da correspondência entre a literatura e a pintura na 

antiguidade clássica, Sânderson Reginaldo de Mello (2010, p.10) elucida que nas 
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obras de Homero, no que se trata da tradição épica ocidental, havia uma carga de 

expressividade que permitia aos espectadores identificar Homero como poeta-pintor. 

Tal assimilação ocasionava-se pelos detalhes de objetos e “o imaginário é 

despertado pela movimentada diegese e pela potencialidade visual do uso das 

palavras, que pretendem despertar a imagem mental do artefato” (MELLO, 2010, 

p.7). 

A esse turno, o texto literário, por se ocupar da imagem-palavra em forma 

de elementos descritivos, pode aproximar-se da pintura com maior facilidade. 

Aristóteles também asseverou que a similitude entre pintura e poesia emanava dos 

vícios e das virtudes. Tais caracteres eram colocados no plano das imitações. 

Poetas e pintores imitavam/copiavam os homens melhores ou piores por meio de 

palavras, traços e cores.  

O que se vê na filosofia da arte pictórica e poética discutida por Platão é a 

natureza do falseamento entre elas, de acordo com o que já se aludiu algures e se 

acrescenta na atual seção com a seguinte assertiva de Mello (2010) sobre a teoria 

platônica: 

 

Platão aponta um falseamento dos poetas, quando estes não são fieis aos 
acontecimentos históricos, pela não recuperação dos mesmos no tempo e no 
espaço, bem como pelo falseamento dos personagens postos à semelhança 
de deuses e heróis. Essa mesma concepção é também aplicada aos pintores, 
nas pinturas históricas, ou nas narrativas mitológicas, cujas imitações 
distanciam-se muito dos objetos e dos fatos que se pretendem contar 
(MELLO, 2010, p.225). 
 

 
Em razão do falseamento assinalado na citação, pode-se assegurar que a 

pintura e a poesia, ao se utilizarem dos mesmos paradigmas de representação 

mimética, podiam acarretar divergências e interpretações equivocadas. A 

contraposição apontada por Platão (1997) no décimo livro da República levou-o a 

instituir três graus na coexistência entre pintura e poesia. São eles, o ontológico, o 

gnosiológico e o psicológico. O primeiro se trata do nível da atividade da mimesis, o 

segundo ao nível do conhecimento do artífice e o terceiro se trata do nível dos 

efeitos provocados no espectador. Platão (427-347 a. C) teorizou, nos livros II, III e X 

de sua República, acerca da representação da arte pictográfica. Para ele, a poesia e 

a pintura fingiam na imitação da natureza e por esse caráter falsificador, ambas 
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constituíam-se como empecilhos para o caminho da alma ao conhecimento da 

verdade.  

A rigor, Platão via na pintura e na escrita a ancoragem da natureza divina 

e física, na qual o artífice traduziria o ideal supremo e, por conseguinte, a pintura 

situaria no último grau de afastamento da verdade. O pintor entraria  para esse plano 

porque, conforme o filósofo, ele nada cria e logo o autor diz: “Deus criou a cama, o 

marceneiro a produziu no mundo e o pintor a copiou” (PLATÃO, 1997, p.323). 

Efetivamente, o poeta era um imitador de terceiro grau. Como se nota, a natureza da 

arte centrava-se no plano da imitação em grau de verdade e criação. Assim, Platão 

inferiu que alguns poetas, assim como os pintores e artífices, reproduziam a obra 

somente pela aparência das coisas representadas. Por conseguinte 

 
 

[...] o poeta aplica a cada arte cores adequadas, com as suas palavras e 
frases, de tal modo que, sem ser competente senão para imitar, junto 
daqueles que, como ele, só veem as coisas segundo as palavras (...). 
Despojadas do seu colorido artístico creio eu, que figura fazem as obras dos 
poetas (PLATÃO, 1997, p. 328). 

 

Sobre a obra dos poetas, similarmente à defesa de Platão, aponta-se, 

nesse capítulo de tese, que a poiesis se situa no âmbito da fruição e do prazer. Com 

isso, lembra-se de Aristóteles, ao considerar a poesia como forma mimética e, por 

excelência, como conhecimento e o deleite (fruição) ao ouvinte. E a imitação 

pictórica era vista no plano do ornamento das imagens e sobremaneira que era 

possível ao espectador se reconhecer na arte formando o encontro entre o poeta e o 

ouvinte.  

Desde a Antiguidade a arte passava pelo efeito estético e pressupunha 

um leitor apto a recebê-la, conforme dantes apontado. Aristóteles via a 

contemplação da obra de arte visual como capaz de proporcionar o prazer ao 

espectador somente se o artista fosse apropriado a reconhecer o objeto retratado. 

Na obra Teoria e metodologia literárias, o crítico português Victor Manuel Aguiar e 

Silva (1998) esclarece que a expressão ut pictura poesis liga-se ao processo de 

recepção e não visa necessariamente à imbricação das artes: 

 
 
A fórmula ut pictura poesis, [...] na Arte poética de Horácio, se limita a 
significar que alguns poemas são lidos com agrado uma só vez, mas que 
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outros poemas podem ser lidos com agrado muitas vezes, como acontece 
com obras da pintura; que alguns poemas devem ser lidos e apreciados nas 
suas minudências, mas que outros ganham em serem apreciados no seu 
significado global, tal como acontece com obras de pintura (AGUIAR E 
SILVA, 1998, p. 164). 

 
 

Nessa perspectiva, a poesia e a pintura convergem-se no âmbito da 

recepção e/ou apreciação artística e não como o ato da poiesis propriamente dita 

como se estuda na Arte Poética, de Horácio. Nessa tese, intenta-se inquirir a 

recepção e significação da imagem concernente à fruição estética e à harmonia de 

linguagens que se utilizam de códigos diferentes, mas se aproximam no panorama 

do pictórico, por isso a associação entre a poesia muda e pintura falante, herdeira de 

Simónides de Céos. 

Cumpre ainda discutir a pintura e a arte poética a ela associada como um 

sistema de abertura. Para isso, elege-se a obra Elementos de uma semiótica 

pictórica, do autor Louís Marin (1971). Ele apresenta-nos a pintura como “um 

sistema aberto de leituras” e assegura que durante o processo de uma leitura a 

outra sempre haverá o percurso do olhar observador. Esse, sem dúvida, deve 

perseguir as articulações de sentido do pictórico. O significado da imagem visual 

somente será possível pelo discurso verbal sobre ela, posto que entre o código 

visual e o verbal há uma interdependência na articulação entre a linguagem plástica 

e o discurso produzido sobre tal arte. 

Similarmente a Louís Marin, no capítulo “Semiótica da pintura”, na obra 

Imagem, cognição, semiótica e mídia, Santaella e Nöth (2008) apontam a linguagem 

pictórica como mais ampla que uma metáfora solta, pois ela é iconoclasta e, 

portanto, é representativa por ser também um sistema de signos não verbais. Alguns 

estudos (como este de Santaella e Nöth) revelam que a arte pictórica se veste de 

código-simbólico e a semiótica da pintura serve justamente para colocar em 

evidência a semântica iconográfica ou iconológica das imagens abstratas. Contudo, 

explicita-se a discrepância no exame da significação plástica (abstrata) e a icônica 

(figurativa). Para os dois planos, os autores apresentam que a imagem possui uma 

retórica peculiar e deve ser observada em quatro operações retóricas, a saber: 
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a) Tropos 

 

 
Neste item retórico, o olhar deve ser direcionado para o plano das 
substituições de um ícone por outro. Como exemplo, Santaella cita o famoso 
portrait, de G. Arcimboldo (Vertumnus Rudolf II), onde o nariz é substituído 
por uma pêra.  

 

b) Conjunções 
in praesentia 

 
 
Quando há associação de traços humanos em traços inumanos, por exemplo, 
na pintura surrealista. 
 

c) Disjunções 
praesentia 

 
Quando duas imagens aparecem em repetição (rima) ao nível de comparação.  

 

d) Tropos 
projetados 

 
Quando há a projeção de imagens que provocam o estranhamento, tal como 
nas conjunções in praesentia, necessário para que o sentido da imagem se 
desdobre chegando ao segundo nível de linguagem (figurada).  
 

Tabela 1 – “Operações retóricas da imagem segundo a Teoria da Semiótica”. 

 
 

Abre-se um parêntese para elucidar que o primeiro nível (Tropos) pode 

ser aplicado às imagens ilustrativas da obra manoelina, sobretudo na obra O fazedor 

de amanhecer (2003) e ainda nas ilustrações de Martha Barros, dada a exploração 

da metáfora e da ruptura com o convencional ocasionado pela desconstrução dos 

signos. Leia-se, a propósito, o capítulo três desse trabalho. 

Tal ponto (Conjunções in praesentia) pode ser identificado na obra 

Cantigas por um passarinho à toa, na qual o reino animal (natureza) passa pela 

tessitura do humano, mais precisamente, na imagem de Bernardo que, ao longo da 

obra aparece transformado em árvore e araquã. Como exemplo ao nível “c” 

(Disjunções praesentia) proporcionado por Santaella, menciona-se que a repetição é 

marcante tanto na poesia quanto na ilustração na obra de Barros. O quarto nível 

semiótico-plástico “d” Tropos projetados pode perfeitamente ser aplicado ao objeto 

de análise em virtude de o estranhamento criado pela exploração da linguagem 

imagética ser um dos pontos axiais na lírica de Barros. 

Paulatinamente a essa explicação teórica dos quatro planos retóricos da 

semiótica da pintura, garante-se que no terceiro capítulo as análises das obras far-

se-ão com base nesse mesmo subsídio icônico, tendo em vista que na ilustração e 

na poesia perpassam um sincretismo entre o não verbal e o verbal dos sistemas 

semiótico-plásticos.  
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De alguma forma, a ilustração procura contar as ocorrências da imagem 

da palavra por meio de uma relação que Antônio Vicente Pietroforte (2010), em 

Semiótica visual: os percursos do olhar, defendeu como “sistema semi-simbólico” 

que carrega uma semântica específica por ser a arte predisposta à estratégia visual, 

tais como: a pintura, a fotografia, a ilustração, a dança, dentre outros códigos de 

linguagem. Na próxima seção, seguem as discussões do signo nas concepções de 

Peirce e seus seguidores, as quais serão fundamentais na análise da ilustração. 

 

 

1.5 Contribuições da Semiótica para a obra de arte: o verbal e o não verbal 
 

 
O olhar sempre procura. É um signo inquieto: singular dinâmica para 
um signo: sua força o ultrapassa (Roland Barthes). 

  

Neste subcapítulo, utilizar-se-á a teoria semiótica, a fim de averiguar a 

contribuição dessa doutrina dos signos para a análise das linguagens verbal e visual 

proposta em parte deste estudo. Como a semiótica de raiz grega semeion (signo) 

funda-se em toda e qualquer linguagem (SANTAELLA, 2008, p. 7), tal ciência será 

um dos instrumentos teóricos no exame de significação da poesia e da ilustração 

conferidas nesse trabalho de doutoramento. 

Assim, há três correntes de pensamento da semiótica: a dos signos 

elaborada por Peirce (1839-1914), a semiótica desenvolvida pelo formalismo russo e 

a semiótica da significação defendida por Algidar Julien Greimas. Elege-se a 

primeira corrente para esse exame de tese. Fundamentalmente, intenta-se ponderar 

a correlação nas artes das aquarelas e poesia, conferindo como a semiótica dos 

signos pode contribuir para a leitura artística, de forma que o método de 

investigação da tese em questão seja comparatista, tendo em vista um trabalho de 

intersemioses. 

Valendo-se da teoria do signo de Peirce, dir-se-ia que todo pensamento 

nasce a partir de signos e de sua continuidade, aponta Santaella (2011, p.32) em 

Matrizes da linguagem e pensamento. A noção peirciana de signo possui uma 

relação triádica. Por assim afirmar, “o signo é uma coisa que representa seu objeto. 
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Ele só pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir 

outra coisa diferente dele” (SANTAELLA, 2008, p.58).  

Analiticamente, na obra O livro das ignorãças o poeta representa o signo 

através da nomeação de um objeto que, ao ser des-nomeado, adquire nova função 

de significar: 

 
Desinventar objetos. O pente, por exemplo. 
Dar ao pente funções de não pentear. Até que 
Ele fique à disposição de ser uma begônia. Ou 
Uma gravanha 
Usar algumas palavras que ainda não tenham 
idioma 
(BARROS, 1994, p. 13; sem grifos no original). 
 
 

Muitos signos poéticos criados por Barros a partir da imagem apontam 

para um estranhamento que leva à descontextualização de conceitos pré-

concebidos, o que também aproxima o poeta da pintura de Marcel Duchamp, o 

criador do conceito de ready made. Esse concerne ao transporte de um elemento da 

vida cotidiana, a priori, não reconhecido como artístico, para o campo das artes.  

E dentro dessa des-função ou descontextualização habitual das coisas, 

Barros leva seu leitor a refletir sobre a linguagem da poesia, dado que o poeta 

parece escrever pensando na linguagem como fonte primitiva, mítica e adâmica. Ele 

inventa novos significados à palavra poética, repensa a linguagem ao desconstruir o 

sintagma e desvela a novidade do signo com outros valores semânticos.  

O poeta persegue a palavra pré-concebida e desconstruída para ser 

novamente construída, pois se volta à origem para dar novo sentido a ser 

reinterpretado pelo leitor, uma vez que a interpretação ou a recepção de uma obra 

também é um mecanismo sígnico, explicitou Valdevino de Oliveira Soares (1999), na 

obra Poesia e pintura: um diálogo entre três dimensões: 

[...] a partir do signo criado pelo artista, o leitor reproduz um novo signo por 
via de um processo interpretativo. A natureza essencial de um signo está na 
sua incompletude. O texto, signo que se propõe ao leitor, marca-se também 
por essa incompletude, na medida em que carece de um interpretante, nesta 
cadeia ad infinitum da semiose (SOARES DE OLIVEIRA, 1999, p.126). 
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A operação do ad infinitum defendida por Soares foi explicada por Maria 

Eugênia Curado (2001) em sua dissertação de mestrado Literatura e artes visuais: 

um diálogo semiótico entre Clarice Lispector e René Magritte, na qual a 

pesquisadora elucida que no processo infinito da palavra, o texto remete o leitor para 

o signo figurado que é a metáfora e é pela força do signo, como transformação do 

símbolo em ícone. (CURADO, 2001, p.88).  

Em outras palavras, a autora explica o processo de significação como a 

abertura da palavra para “esperar uma ação interpretadora para ter significado. E, 

dependendo do construto textual, este nos remete para esta ou aquela sensação, 

produzindo esta ou aquela imagem”. A recorrência da imagem que remete a vários 

significados se explica pela presença da metáfora. Valendo-se da obra Poesia e 

pintura, de Valdevino Soares de Oliveira (1999), Curado explicita que o objetivo da 

metáfora é “carregar a palavra para o plano figurado, atribuindo a ela um poder novo 

de representar e figurar, de modo que aquilo que ela diz não é aquilo que ela diz” 

(SOARES DE OLIVEIRA, 1999, p.127). 

Na obra A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as 

coisas, Santaella explica-nos a relação triádica de Peirce da seguinte maneira: 

 
 

Defino um Signo como qualquer coisa que, de um lado, é assim determinada 
por um Objeto e, de outro, assim determina uma idéia na mente de uma 
pessoa, esta última determinação, que denomino o Interpretante do signo, é, 
desse modo, mediatamente determinada por aquele Objeto. Um signo, assim, 
tem uma relação triádica com seu Objeto e com seu Interpretante 
(SANTAELLA, 2000, p.12). 

 

Na concepção de Peirce, há divergência entre os signos de acordo com 

os elementos que os compõem e ainda de uma ação peculiar chamada de 

semiose23. Sob esse aspecto, um signo diz respeito ao signo em si mesmo e pode 

ter duas classificações: quali-signo, sin-signo24.  

                                                 

23
 No estudo de Santaella (1992, p. 50), o termo trata-se de uma ação do signo em determinar um 

interpretante, de acordo com sua explicação na obra A assinatura das coisas. 

24
 A grafia desses vocábulos, em Peirce, aparece com hífen, ao contrário da grafia em Décio Pignatari. 

Conservam-se as duas formas, respeitando-se a escrita de ambos. 
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A rigor, o signo pode ser entendido como ícone, índice e símbolo, já na 

relação do signo com o interpretante, signo classifica-se como rema, dicissigno e 

argumento. Rema equivale-se a uma escala de correspondências: primeiridade, 

qualissigno, sintaxe, ícone, possibilidade. Dicissigno entende-se na correlação de 

secundidade: nível semântico, índice, existente. Já o argumento refere-se a uma 

escala de correspondência de: terceiridade, legissigno, nível pragmático, símbolo, 

lei, isto é, o objeto de um Argumento, segundo Décio Pignatari (2004, p.54), “é o seu 

interpretante, é representado em seu caráter de signo, esse objeto é uma lei geral”.  

Peirce problematizou tal concepção triádica que pode ser exemplificada 

graficamente:  

 

Objeto 

 

 

 

 

 

Representamen              Interpretante 

 
 

Na obra Literatura & Semiótica, Pignatari (2004) dá algumas explicações 

mais claras sobre essa relação triádica (qualissingo, sin-signo e legissigno), no signo 

em si mesmo e no vértice do objeto, conforme as tabelas 2 e 3:  

Qualissigno Uma qualidade que é um signo; só é signo quando fisicalizado, 
mas não é a fisicalização que o caracteriza como signo 

Sinsigno Sin = “aquilo que é uma vez só” como em singular, coisa ou 
evento realmente existente que é um signo; envolve um ou mais 
qualissignos. 

Legissigno É um tipo geral, e não um objeto singular. É um protótipo, dir-se-
ia em termos de design – que se manifesta e se significa por 
corporificações concretas, chamadas réplicas. 

Tabela 2 – O signo em si mesmo, a partir do capítulo “Signos: as tricotomias”, da obra 
Literatura & semiótica, de Décio Pignatari (2004, p. 51-52). 

 

 
Ícone É representado por uma escala de correspondência, 

possibilidade, o mesmo que Rema. Trata-se de um 
representante qualificado em relação a um objeto, ou 
primeiridade (qualidade), por semelhanças ou analogias. 
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Índice É representado por uma escala secundidade (reação), 
semântica, existente, uma espécie de signo que possui uma 
ligação mais direta com o objeto (PIGNATARI, 2004, p.53). 

Símbolo É um signo que se refere ao objeto em virtude de uma 
convenção, lei ou associação geral de ideias, por meio de 
réplicas. O mesmo que Argumento, defendido por Peirce. 

Tabela 3 – O signo no vértice do objeto, a partir do capítulo “Signos: as tricotomias”, da obra 
Literatura & semiótica, de Décio Pignatari (2004, p. 51-52). 

 

 
Das tabelas anteriores, nota-se que a primeiridade dos signos, para a 

teoria semiótica, se liga à qualidade de sentimentos, ou melhor, da primeira 

apreensão das coisas, já que “Sentimento é, pois, um quase-signo do mundo. Tal 

estado-quase, aquilo que é ainda possibilidade de ser, deslancha irremediavelmente 

para o que já é, e no seu ir sendo, já foi” (SANTAELLA, 2008, p.46-7). 

 A secundidade arrola-se com a reação de binariedade pura, sem ser a 

camada de intencionalidade, razão ou lei, ao passo que a terceiridade, responsável 

por avizinhar um primeiro e um segundo, corresponde à camada do pensamento em 

signos, por meio do qual se representa e se interpreta o mundo. Aplicando tais 

conceitos à obra de Barros, elege-se o poema DISFUNÇÃO de TGGI (2010): 

 

DISFUNÇÃO 
 
Se diz que há na cabeça dos poetas um parafuso de  
a menos 
Sendo que o mais justo seria o de ter um parafuso  
trocado do que a menos.  
A troca de parafusos provoca nos poetas uma certa 
disfunção lírica.  
Nomearei abaixo 7 sintomas dessa disfunção lírica.  
1- Aceitação da inércia para dar movimento às palavras. 
2- Vocação para explorar os mistérios irracionais. 
3- Percepção de contigüidades anômalas entre verbos e substantivos. 
4- Gostar de fazer casamentos incestuosos entre palavras. 
5- Amor por seres desimportantes tanto como pelas coisas 
[desimportantes. 
6- Mania de dar formato de canto às asperezas de uma pedra. 
7- Mania de comparecer aos próprios desencontros. 
Essas disfunções líricas acabam por dar mais  
importância aos passarinhos do que aos senadores. 
(BARROS, 2010, 399-400). 
 

 

O poema oferece subsídios fundamentais para uma leitura semiótica. Ao 

explorar o título, o leitor tem a possibilidade triádica teorizada por Peirce. A 
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primeiridade do signo centra-se no primeiro instante da palavra função 

(funcionamento, colocação ou estado primeiro de um objetivo); já a secundidade 

promove-se por um segundo signo criado a partir de disfunção (desarranjo) gerando 

um terceiro momento de interpretação: a disfunção como anomalia poética, sintomas 

emocionais que serão provocados no ato do fazer poético. Encontra-se a 

terceiridade gerada na relação entre função e disfunção no poema de Barros. 

A tríade do signo cabe perfeitamente no poema, cuja construção 

entrelaça-se nos seis primeiros versos, divididos em pares. Nos versos um e dois 

aplica-se a primeiridade: “Se diz que há na cabeça dos poetas um parafuso de/ a 

menos”. No terceiro e quarto versos, abre-se o espaço para a secundidade. E nos 

versos cinco e seis, tem-se a terceiridade. A disfunção provocada no título equivale à 

falta de um equilíbrio lógico e mental. A permuta da função que se poderia chamar 

de equilíbrio (segundo nível do signo) gera o significado no terceiro plano semântico 

(terceiridade), marcado pela disfunção lírica e essa não é uma anomalia em seu 

estado primeiro da palavra, mas uma desarmonia gerada a partir do estado psíquico, 

peculiar do poeta-criador. 

Em seu fazer poético, o poeta nomeia os sete sintomas da anomalia de 

escrever versos e, após tal nomeação, os significados do vocábulo “disfunção” se 

desdobram. Tal abertura forma-se na movimentação dos signos enquanto palavra 

(v. 8-9). O poeta como nomeador primeiro do signo utiliza-se de sua função 

vocacional da poiesis no âmbito do irracionalismo (v.10). A irracionalidade da 

disfunção demarca-se pela percepção de contiguidades que uma palavra tem com a 

outra e ainda no eixo sintático (verbo e substantivo). A partir dessa relação entre 

verbo e substantivo (v.11-12), o poeta transgride a sintaxe para realizar “os 

casamentos incestuosos entre palavras” (v 13-14). 

No plano da similaridade do signo, o ser e as coisas equivalem-se na 

seleção da insignificância (v.15-16), tanto que a aspereza da pedra (substantivo 

concreto, por excelência) adquire a abstração de canto (v. 17-18) proporcionando, 

por meio da falta de lógica, uma nova significação para as palavras e seus 

desencontros (v.19). E o sujeito poético explica suas disfunções líricas como marca 

fulcral para a poesia da insignificância dos seres sem tanta relevância. Tais seres 

constituem não só a matéria das grandezas do ínfimo instauradas na obra em 
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questão, como também a tradução de toda a poesia manoelina, porquanto os 

nadifúndios celestam sua poética e como ele mesmo diz: “se o nada desaparecer a 

poesia acaba” (BARROS, 2010, p. 7). 

Pode-se assinalar, na mesma seção, que o desenho como signo se torna 

capaz de significar tanto quanto a palavra. Na obra Semiótica visual: os percursos 

do olhar, Antonio Vicente Pietroforte elucida que, embora a escrita seja formada por 

desenhos gráficos, ela não pode reduzir-se a um sistema semiótico-plástico como a 

pintura, uma vez que não é amparada nos mesmos elementos ou objetos como a 

cor, a linha, o ritmo, a luz, etc, diferente do desenho artístico e seus traços correlatos 

com a prática da pintura.  

Ao longo do trabalho de análise, não se pretende defender que os 

desenhos de O guardador de águas fizeram parte do momento criador da lírica, mas 

acredita-se na visão de que as figuras nasceram quando ao poeta faltou a 

capacidade de dizer o indizível (FRIEDRICH, 1991). Descortina-se a ideia de 

assinalar os desenhos do poeta como encenação do momento da infância. Como já 

explicado, as reflexões em torno dessa homologia artística serão feitas no terceiro 

capítulo. Cumpre averiguar qual era o objetivo de Barros na realização dos 

desenhos em sua obra.  

Pensa-se que na criação de seus desenhos, o poeta não teve o mesmo 

propósito ou hábito de Carlos Drummond de Andrade. Barros edifica suas linhas 

tortas e não aleatórias. Seus desenhos parecem ter a ligação com a sua arte 

poética, o que diverge da estética do desenho drummondiano. Drummond 

desenhava por compulsão falando ao telefone e a criação do desenho, muitas 

vezes, antecedeu o poético, asseverou o autor Marcelo Bortoloti, no texto O traço do 

poeta: desenhos de Carlos Drummond de Andrade (2009). Na visão de Bortoloti, os 

desenhos de Drummond não apresentavam propósito artístico, pois não atribuía 

nem valor afetivo às suas representações, como é caso do retrato da família em 

Itabira que o poeta criou e paulatinamente escreveu o poema “Viagem na família”: 
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Fig. 3 - ANDRADE, Carlos, Drummond de. Retrato de família. In: _____. Museu de Literatura 

Brasileira da Fundação Casa Rui Barbosa (2011). 

 
 

Drummond desenhou e depois o representou na palavra poética. Já no 

caso de Barros, os desenhos aparecem, exclusivamente, em O guardador de águas 

e em algumas reedições de sobrecapas, citando Livro de pré-coisas e O livro das 

ignorãças como símbolo da infância ou de sua representação. Os desenhos de 

Barros podem ter sido feitos por compulsão aleatória ou afastamento da palavra 

como no caso drummondiano. Nesse âmbito, instiga-se a defender que o poeta 

intersecciona o signo não verbal com o poema, na tentativa de ampliar os horizontes 

do significado da palavra, como se tratará na seção “Confluências artísticas entre O 

guardador de águas e Escritos em verbal de ave: poesia e os desenhos” do terceiro 

capítulo. Passa-se à reflexão “Paratextualidade na concepção de Gérard Genette”. 
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1.6 Paratextualidade na concepção de Gérard Genette 
 

 
A paratextualidade como uma relação cordial e íntima com o texto será 

um dos pontos de recepção. Para tanto, convoca-se a teoria de Genette (1978-

1987). A palavra paratexto compõe-se de um prefixo grego (para) que recebe o 

desígnio de modificar a palavra texto.  

O teórico de Palimpsestes defendeu cinco tipos de relações 

essencialmente intrínsecas ao texto literário: intertextualidade, paratextualidade, 

metatextualidade, hipertextualidade e arquitextualidade. Interessam os dois 

primeiros, dos quais serão aplicados ao trabalho analítico de recepção da obra 

manoelina no segundo capítulo. 

Genette apontou como elementos constituintes do texto, os paratextos, a 

saber:  

 

Título, subtítulos, intertítulos, prefácios, preâmbulos, apresentação, etc; notas 
de rodapé, de fim, epígrafes, ilustrações, dedicatórias, tira e vários outros 
tipos de sinais [...], que propiciam ao texto um encontro, do qual o leitor mais 
purista e o menos inclinado à erudição externa nem sempre pode dispor tão 
facilmente quanto ele gostaria e pretende (GENETTE, 1982, p. 10). 

 

No que se refere ao conhecimento de transtextualidade contido em 

Palimpsestes, o qual Genette (1982, p.8-47) definiu como toda relação, explícita ou 

implícita, de certo texto com outros textos.  

Vê-se a coabitação entre textos com ou sem referência (caso da epígrafe) 

que se constitui, por excelência, como um ponto transtextual referido como 

intertextualidade. Na acepção de transtextualidade há uma preocupação crucial 

acerca do modo pelo qual o leitor percebe o texto ou o relacionamento dele numa 

rede textual mais extensa.   

A intertextualidade, em forma de citação ou plágio, pode ser entendida 

como a relação de presença de um texto em outro (KRISTEVA, 1979). A 

intertextualidade entende-se a partir da relação de co-presença entre dois ou mais 

textos, a qual se desempenha pela presença efetiva de um texto em outro.  

Sob esse prisma, o autor aponta a citação, o plágio, literal, mas não 

explícito e a alusão, menos literal e implícita. Barros recebe diversas obras e autores 

pelo recurso intertextual da citação e epígrafe. Ancorado nas concepções do 
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estruturalista francês, Yves Reuter (2002) assevera que a intenção e apreensão de 

intertextualidade, no que se refere à citação, dependem “da cultura do leitor, de 

modo que ela se torne válida tanto para escritos de séculos anteriores quanto para 

os textos contemporâneos...” (REUTER, 2002, p.169). 

A hipertextualidade enquadra-se na ideia de um texto que deriva de outro, 

sendo esse o hipotexto que se soma às formas de paródia, pastiche, imitação, por 

exemplo, o título de Retrato do artista quando coisa derivado do título Retrato do 

artista quando jovem, do irlandês James Joyce.  

Tem-se ainda a metatextualidade como a explicação de outro texto tal 

como um comentário, uma nota de rodapé, também recorrente em Livro sobre nada 

e outros de Manoel de Barros. 

Genette ainda se debruçou no estudo da arquitextualidade que se deve à 

estruturação de enunciações peculiares de certo estilo ou gêneros do discurso e 

literário. Por meio da arquitetura do estilo o leitor consegue perceber a categoria: 

poesia, romance, texto jornalístico, carta, sem que seja necessário considerar o seu 

conteúdo. 

Paratextualidade refere-se a toda relação de um texto ligado a outro, tais 

como: prefácios, posfácios, epígrafes, dedicatórias, dentre outros. Sistematicamente, 

a paratextualidade, para Genette (1982), pode ser compreendida nas relações que o 

texto estabelece com três arquétipos textuais: a) o livro na qualidade de objeto e 

seus escritos, tais como capa, sobrecapa, orelha, formato, lombada, título, epígrafe, 

prefácio, entre outros; b) os escritos que seguem a composição do livro: notas, 

esboços, manuscritos; c) certos comentários autógrafos ou não que o cercam.  

Genette (1982, p.9, p.134) explicitou os paratextos como componentes 

imprescindíveis para a leitura e compreensão da obra literária. Eles determinam a 

escolha da obra pelos leitores, assim como sua forma de leitura, suas expectativas, 

sua influência sobre o sentido do texto.  

Similarmente a Reuter aponta que na corrente da genética textual, faz-se 

necessário averiguar como o antetexto pode contribuir para a compreensão da obra, 

tendo em vista o “objetivo de chegar mais perto do trabalho da criação literária: o 

projeto e as estratégias de escrita” (REUTER, 2002, p. 171).  
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Em Manoel de Barros, são frequentes os usos de advertências, notas 

explicativas, entradas servindo de pistas dialógicas com sua poesia, como por 

exemplo, a nota de advertência do Livro de pré-coisas (1985), Livro sobre nada 

(1996) e outros a serem examinados nos capítulos subsequentes da tese. 

Por conseguinte, analisar-se-á a correlação entre poesia e 

paratextualidade, com atenção especial aos arquétipos, a saber: título, posfácios, 

pretextos, epígrafes e desenho (bico de pena) associados à criação poética ou 

tentativa que Barros busca para explicar o tema do nada na advertência de Livro 

sobre nada. Nessa mesma vertente de recepção e semiótica, o capítulo três 

perseguirá a convergência e tessitura entre poesia e ilustração do texto direcionado 

ao público infantil, com ênfase na ilustração de Ana Raquel, Martha Barros e Ziraldo 

Pinto. 
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II 
 

UMA LEITURA DE RECEPÇÃO: A OBRA DE MANOEL DE BARROS, 
O POETA O LEITOR 
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Fig. 4 – Aquarela de Martha Barros (2010). In: <http://www.marthabarros.com.br>. 

 
 

 
Fig. 4.1 – Conversa íntima, de Martha Barros (2013). 54 x 52 cm. In: 

<http://www.marthabarros.com.br>. 

http://www.marthabarros.com.br/
http://www.marthabarros.com.br/
G06
Caixa de texto
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II UMA LEITURA DE RECEPÇÃO: A OBRA DE MANOEL DE BARROS, O POETA 
O LEITOR 
 
 
2.1 A recepção de Manoel de Barros no posfácio “Manoel por Manoel” em 

Memórias inventadas para crianças 

 
 

 Na inter-relação de paratextos e poesia, concentra-se na leitura de 

recepção da obra de Manoel de Barros. Subsidiar-se-á uma leitura do ponto de vista 

do poeta pelo poeta, isto é, como o autor, leitor de si mesmo, recebe sua obra 

aproximando-se da ideia de criador (o sujeito lírico fundado na linguagem poética), 

leitor real (aquele fora do texto conhecido como sujeito civil) e um terceiro leitor (o 

instituído pelo texto), bem como da recepção de outros leitores, tais como: 

jornalistas, acadêmicos, poetas e autores que receberam as obras do poeta, assim 

como em sua própria recepção quanto à pintura de Klee e Miró.  

As investigações analíticas voltar-se-ão para as similitudes ou diferenças 

entre paratextualidade (orelhas, prefácios, notas de rodapé, títulos de obras) e texto 

poético. Diante dessa provocação de leitura, procurar-se-á responder às quatro 

questões problematizadas na introdução dessa tese, com o intuito de estudar o leitor 

de Barros e o que sucede na recepção do poeta como leitor de si mesmo no prefácio 

“Manoel por Manoel” em várias obras. 

Traçados tais caminhos de abordagem, segue a orelha de recepção 

“Manoel por Manoel”, a qual se agrega a várias obras, inclusive na reedição de 

Poemas concebidos sem pecado. O poeta retoma-a em Memórias inventadas para 

criança, divergindo-a das outras somente na ilustração: 

 

G06
Caixa de texto
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Fig. 5 - Posfácio/orelha de Memórias inventadas para crianças.  

In: _____.  BARROS, Manoel de (2010, p. 30). 

 
 

A obra Memórias inventadas para criança compõe-se por um conjunto de 

dez poemas. Os textos que não arquitetam a infância pelo viés da memória e 

recordação, a concebem de maneira diversa: a infância como ato primitivo da língua 

provocada pelo mito da caverna; a infância da palavra; a infância de um rio 

inventado, as quais estão sempre acopladas ao estado do mineral. 

De acordo com a teoria exposta no primeiro capítulo, o leitor constitui-se 

como ingrediente fundamental na interpretação da obra. Com isso, examina-se o 

leitor Manoel de Barros como um leitor de sua obra no âmbito das convergências 

com outros textos e, por excelência, um leitor de si mesmo para falar dos múltiplos 

personagens e objetos criados e reinventados pelo autor, inserindo-se na 

duplicidade, tendo em vista que ora se nota a voz do sujeito autor, ora a voz do 

sujeito alicerçado na própria linguagem poética.  

Ao debruçar o olhar para o texto da orelha, pode-se relacionar a referida 

obra às estratégias de leitura e compreensão do texto na perspectiva de Jauss 
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(1979) assinalada na segunda seção do nosso primeiro capítulo. Para a recepção, o 

texto deve propiciar a sintonia entre o efeito estético que, por sua vez, precisa 

abraçar dois tipos de compreensão: a fruidora, leitura primária e a compreensiva, as 

leituras subsequentes operadas no nível figurado e capturadas de infinitas 

dimensões intertextuais.  

Tal situação múltipla de leitura pode ser aclarada com o contato subjetivo 

da obra, ao meditar sobre os fatores estéticos que a envolve depois de ser aberta e 

lida. Em outras palavras, todo livro, ao ser aberto, encontra-se com um leitor e dessa 

relação emana o fator estético e a sua recepção pode mudar em relação a um 

mesmo leitor ou quantos houver e, ainda em relação às convergências com outros 

textos e outras artes. 

Para ler “Manoel por Manoel”, entende-se que os poemas no conjunto da 

obra podem pressupor o seu leitor. Sob esse prisma, a fruição engloba três funções 

da experiência: poiesis, aisthesis e katharsis. Examina-se a poiesis em duas 

situações de leitura da recepção manoelina, isto é, na criação do poema e na 

recepção deles pelo seu criador como leitor das escritas de si corroborando para o 

duplo prazer ou a aisthesis (JAUSS, 1979). Na terceira dimensão de leitura, pode-se 

atingir a katharsis operada entre o criador, o poeta leitor e aquele leitor instaurado 

pelo texto, sendo este último o leitor designado para a interpretação e a validade do 

texto, de sobremaneira que se torne capaz de sentir o gozo na recepção da obra. 

Pode-se, sem dúvida, acoplar essa assertiva com as palavras de Horácio (1997, p. 

234) na “Epístola aos Pisões”: “Não basta serem belos os poemas, têm de ser 

emocionantes (....), se me queres ver chorar, tem de sentir a dor primeiro”. E é essa 

homologia da sensibilidade do espírito entre autor e leitor que se nota na poesia de 

Barros. 

Para validar a leitura teórica, devem-se projetar os critérios de leitura 

entre a orelha e a obra e a reação do leitor, pois Eco (2005) asseverou que a 

interpretação enquanto característica da semiótica não pode correr por conta 

própria. A esse turno, os critérios partem da intenção do autor, da intenção do texto 

e, por último, a intenção do leitor, perseguindo os temas, a saber: infância e 

memória. 
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Barros afirmou em entrevista que “cresceu brincando no chão, entre 

formigas”. Em Memórias inventadas para criança, a fala do poeta veicula-se na 

retomada do discurso de recordação do ser adulto que escreve sobre a infância. Nas 

duas linhas iniciais do posfácio, percebem-se indícios de uma voz autoral. No 

posfácio Manoel assegura: “Eu tenho um ermo dentro do olho/Por motivo do ermo 

não fui um menino peralta” (p.30). A princípio, lança-se o olhar para o vocábulo 

“ermo”. Tal signo desdobra-se em outra cadeia semântica: deserto, solidão e 

isolamento. Há uma declaração feita por um ser adulto e experiente, na qual 

perpassa o discurso memorial sobre a infância de peraltagens não vivenciada como 

menino.  

A dedução é a de que nas recordações do sujeito o poeta esclarece não 

ter infância e, na verdade, surge o discurso da transgressão que se liga muito mais à 

epígrafe da obra: “Tudo que não invento é falso”, pois em diversas falas do poeta e 

nos poemas da obra ficam comprovados que a infância nasce como tema da poesia 

tanto no contexto pueril quanto no retorno à origem da língua.  

Contudo, no posfácio, o leitor visualiza a ambiguidade e o paradoxo na 

voz do próprio autor ao falar das escritas de si. O discurso manoelino revela a 

história do menino com uma infância desprovida de peraltagens e o único caminho 

para compensar a ausência dessas brincadeiras é a palavra poética. Fazer poesia 

torna-se uma estratégia para recuperar o tempo perdido. No entanto, o discurso 

poético desmente o discurso do posfácio, sobretudo quando o leitor se coloca frente 

ao poema PERALTAGENS da mesma obra.  

A solidão comumente ao ermo pode ser depreendida nas palavras 

próximas do discurso argumentativo “eu acho” e ainda perto do relato ou de conto, 

isto é, similar a uma narrativa oral. Barros parece adentrar em sua terceira infância 

(velhice) e senta para relatar as experiências de vida ao ouvinte que deslumbra com 

as memórias nostálgicas e poéticas: 

 

Agora tenho saudade do que não fui. Acho que o que faço agora é o que 
não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando era 
criança eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba. Mas não havia 
vizinho. Em vez de peraltagem eu fazia solidão (BARROS, 2008, p. 30). 
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O depoimento do posfácio oferece a possibilidade de o leitor encontrar 

duas vozes do sujeito: a da pessoa empírica e a do poeta alicerçado na linguagem 

poética. Quando o sujeito assegura sentir saudade de tudo que não concretizou na 

infância, fica explícita a voz do autor real. Entretanto, ao falar do ato de fazer 

solidão, encontra-se o poeta, o ser de linguagem. O significado de fazer solidão 

equivale a poiesis, isto é, a fazer invenções: “fingir que pedra era lagarto. Que lata 

era navio. Que sabugo era um serzinho mal resolvido e igual a um filhote de 

gafanhoto” (BARROS, 2010, p.22), assim como consta nesses versos do poema 

ilustrado, também fundamental na relação orelha “Manoel por Manoel” e sua poesia: 

 

 

Fig. 6 - Poema e aquarela “Peraltagens”. Memórias inventadas para criança. 
In: BARROS, Manoel de. (2010, p.22).  

 

Anteriormente, afirmou-se que o discurso poético do poema 

PERALTAGENS contradizia a escritura inaugural do posfácio. Pode-se cair em 

discrepância com o próprio paradoxo e transgressão da poesia manoelina. Nesse 

poema e ainda em LACRAIA perpassa elos semânticos com a tessitura do texto 

MANOEL POR MANOEL e a elaboração doutros poemas que compõem as 

memórias.  
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Em outras palavras, Barros atribui a solidão ao ato de proezas peculiar de 

seu fingimento poético: “Em vez de peraltagem eu fazia solidão. Brincava de fingir 

que pedra era lagarto” (p.30). As façanhas evocadas no texto/orelha dialogam 

intensamente com toda a poesia manoelina, porquanto há de se interpretar que elas 

incluem o falar infantil e equivalem à grandeza e comunhão com a poesia: “Falar a 

partir de ser criança/a gente faz comunhão: de orvalho e sua aranha, de uma tarde e 

suas garças, de um pássaro e sua árvore” (p.30). 

A comunhão ligada à espiritualidade perpassa no dom do menino Manoel 

que fala de si mesmo no disfarce do andarilho, dos passarinhos e da linguagem 

poética exacerbada, de acordo com os encadeamentos imagéticos do poema O 

LAVRADOR DE PEDRA, de onde converge com o final do texto e nele o poeta usa a 

fala do avô: “Os andarilhos, as crianças e os passarinhos têm o dom de ser poesia. 

Dom de ser poesia é muito bom” (BARROS, 2008, p.21). 

Além do poema citado, os outros integrantes ao conjunto da obra formam 

uma eucaristia com o ato de ser criança transformando-se em poesia. Barros é 

poesia e é o menino adulto cheio de peraltagens e brincadeiras. A rigor, a poesia 

precisa do grau de brinquedo para chegar a ser séria. E apesar de na orelha o poeta 

falar das peraltagens e no livro escrever um poema com esse título (Fig. 6), é no 

poema LACRAIA que a orelha abrange um diálogo mais profundo, conversando com 

os delírios verbais de poesia. O leitor implícito colhe duas vozes: a do menino poeta 

e a de outros meninos, as quais condensam o discurso memorialístico em forma de 

conto. O poeta vale-se da oralidade poética como se engendrasse o discurso de “era 

uma vez”, ou “um certo dia” ligando-se ao pronome “a gente”, a fim de dar ideia de 

uma primeira pessoa que fala de um nós para reafirmar a memória da infância: 

 

 

Um dia a gente teve a má ideia de descarrilar a lacraia. E fizemos essa 
malvadeza. Essa peraltagem. Cortamos todos os gomos da lacraia e os 
deixamos no terreiro. Os gomos separados como os vagões da máquina. E 
os gomos da lacraia começaram a se mexer. O que é natureza! Eu não 
estava preparado para assistir àquela coisa estranha. Os gomos da lacraia 
começaram a se mexer e se encostar um no outro para se emendarem. A 
gente, nós, os meninos, não estávamos preparados para assistir àquela 
coisa estranha. Pois a lacraia estava se recompondo. Um gomo da lacraia 
procurava o seu parceiro parece que pelo cheiro. A gente como que 
reconhecia a força de Deus. A cabeça da lacraia estava na frente e 
esperava os outros vagões se emendarem. Depois, bem mais tarde eu 



90 

 

 

 

escrevi este verso: Com pedaços de mim eu monto um ser atônito. Agora 
me indago se esse verso não veio da peraltagem do menino. Agora quem 
está atônito sou eu (BARROS, 2008, p. 26; sem grifos no original). 

 

 

A tessitura imagética da narrativa contada pelo menino induz o leitor a 

encontrar a voz da criança que há em Barros e a voz do poeta fundada no labor da 

escritura poética. Ao ler o relato “um dia a gente teve a má ideia de descarrilar a 

lacraia”, ou “A gente, nós, os meninos”, empreende-se uma leitura discursiva 

próxima à narrativa comum de um adulto que em forma de recordação conta suas 

experiências. Mas o trivial, aos poucos, cede lugar à voz poética quando o leitor 

absorve as transformações das imagens derramadas no lirismo do menino que 

reconhece a grandeza divina, tão sacramental como a voz da poesia: “A gente como 

que reconhecia a voz de Deus”. Posteriormente a essa consideração sagrada, o 

poeta diz: “Depois, bem mais tarde eu escrevi este verso: Com pedaços de mim eu 

monto um ser atônito. Agora me indago se esse verso não veio da peraltagem do 

menino” (BARROS, 2008, p. 26).  

Perante a nítida indagação do poeta, abrem-se os desdobramentos 

transtextuais com o posfácio e o poema PERALTAGENS fundando-se a integração 

entre um poema e outro, de maneira a se notar as amarras bem construídas do leitor 

de poesia. Reitera-se Genette (1982, p. 47) para realçar que o discurso manoelino, 

no tocante ao projeto de criação poética e leitura de sua poesia, coabita outras 

referências intertextuais explícitas. Ao tentar explicar a sua criação no posfácio, o 

poeta tanto pode ser o menino peralta como pode representar o ser de transgressão 

do verso e da sintaxe, aquele sujeito fundado na poiesis. Fazer peraltagens para 

Barros significa criar um momento de contravenção utilitária de sua poesia e da 

própria identificação do sujeito lírico com sua arte, pois a fragmentação do eu se 

liga, perfeitamente, aos pedaços da lacraia na memória do poeta. 

Em ESCOVA, o poeta exercita a metalinguagem em forma de brincadeira 

quando atribui à escova não a função de escovar ou pentear, mas a utilidade de 

escovar palavras, isto é, fazer poesia. Escrever poesia, portanto, parece direcionar à 

arqueologia da metalinguagem. Pensa-se, por excelência, no “escavamento” e 

depuração da linguagem poética por meio do verbo “escovar” que adquire a 



91 

 

 

 

conotação de “criar, fazer, surgir ou significar” a coisa inventada como ocorrem nos 

signos da arte plástica de Marcel Duchamp. 

 Com a linguagem primitiva e mítica, Barros concebe novos significados à 

palavra poética e repensa o vocábulo ao desconstruir o sintagma e provocar a 

solicitude do novo. É necessário colher a palavra pré-concebida para ser novamente 

significada, pois, para o poeta, a volta à origem ou a exploração das palavras 

concretas permite chegar ao novo sentido que causa o estranhamento linguístico. 

Diante disso, o poema “Lacraia” converge com o ato de dar ao pente funções de não 

pentear no Livro das ignorãças: 

 
 

Desinventar objetos. O pente, por exemplo. 
Dar ao pente funções de não pentear. Até que 
Ele fique à disposição de ser uma begônia. Ou 
Uma gravanha. 
Usar algumas palavras que ainda não tenham 
idioma 
(BARROS, 1994, p. 13; sem grifos no original). 
 

 
“Dar ao pente funções de não pentear” equivale a pensar no chamado 

ready-made25 das artes plásticas, criado por Marcel Duchamp, citado por Goiandira 

Camargo (1988), quando analisou a poesia manoelina, conforme mencionado no 

primeiro capítulo desta tese. O poeta cria um novo significado para a palavra, ao 

destruir e construir uma nova ordem das funções dos objetos. Em tal cadeia 

inventiva, a palavra desloca-se para outro lugar e o novo converte a linguagem 

clichê, já muito gasta, em uma nova dimensão significativa, que é a instauração do 

poético realizado graças à metáfora, responsável pela transposição do sentido para 

outro. 

Com o mesmo ato lúdico e artístico, o menino Barros explica como 

escovou poesia primitiva na infância como rumor da linguagem: 

 

Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra 
escovando osso... Eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas 

                                                 
25

 Conforme explica Camargo (1988, p. 184), “o ready-mady de Duchamp consiste em elevar à 
categoria artística objetos fabricados, utensílios domésticos como um porta-garrafa ou urinol 
assinados pelo autor. O ready-mady contém em si, ao mesmo tempo, elementos de destruição e de 
construção, de desordem e ordem”. Daí a desconstrução e reconstrução do sentido da palavra em 
Manoel de Barros como as funções do pente. 
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civilizações... Logo pensei em escovar palavras. Porque eu havia lido em 
algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria 
escovar palavras (...) para escutar os primeiros sons. (BARROS, 2010, p.5). 
 

 
A infância perpassada na arqueologia da palavra oral germina como o 

mito de origem. A poesia nasce da aspiração do som brotando na descoberta de um 

reino antigo. Poesia para o menino das memórias nasce de uma comunhão celestial 

com as coisas pré-concebidas. Poesia se faz com a arquitetura do verbo e tudo 

pode surgir pela nomeação da metáfora.  

Por conseguinte, o poeta escova palavra como quem lapida a pedra para 

registrar na memória os resquícios da infância da linguagem. A leitura aqui realizada 

converge com a orelha escrita pelo poeta que diz: “Eu trago das minhas raízes 

crianceiras a visão comungante das coisas”. Assim, o mito de origem equivale ao 

lado sagrado da palavra e suas primeiras nomeações.  

Não divergente do ato primal de ESCOVA, o poema subsequente 

concebe o reino mineral por meio de um presente que o menino recorda ter recebido 

da mãe, bem como da árvore presenteada do irmão. Ambos os acontecimentos 

abrangem a comunhão com a natureza. O poema O MENINO QUE GANHOU UM 

RIO vincula-se à ação de faz-de-conta narrada pelo autor da orelha: “Era o menino e 

os bichinhos. Era o menino e o sol. O menino e o rio. Era o menino e as árvores” 

(BARROS, 2010, p.30). 

Em FRASEADOR, a memória contada/cantada direciona o leitor a uma 

pista de leitura autobiográfica. Os versos explicitam indícios de autoria. O menino 

das peraltagens é o próprio poeta que teve uma infância carregada de poesia e 

ociosidades com a frase, com o verbo até chegar à terceira infância: 

 
Hoje eu completei oitenta e cinco anos 
O poeta nasceu de treze naquela ocasião escrevi 
Uma carta aos meus pais, que moravam na fazenda, 
contando que eu já decidira o que queria ser no  
Meu futuro (...). Que eu queria ser fraseador 
(BARROS, 2010, p.9). 

 

Nos excertos poéticos, o ser adulto se refere ao mesmo encontrado na 

orelha Manoel por Manoel: “Agora tenho saudade do que não fui. Acho que o que 

faço agora é o que não pude fazer na infância” (p.30). Nessa direção de exegese, 

tem-se a fala/narrativa do criador de frases e versos desde a primeira infância, não 
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somente como nascimento da língua, mas como fase da vida e da experiência 

humana. 

O fraseador demonstra que o aprendizado dessa experiência poética 

emana do ato de brincar com palavras ao compor o poema BRINCADEIRAS (p.17). 

Brincar e “criançar” com o verso seriam dois verbos de relação sinonímia, cuja 

intenção parece peculiar do falar infantil vestido de um discurso da inocência. 

Candura essa que é tão aclamada pelo adulto ou do ser letral, por excelência, um 

leitor experiente. Sob esse prisma, o leitor instituído pelo texto parece ser o mesmo 

realizado pelo papel de observador que muda de atitude “ao passar da poiesis para 

a aistheses (...) e, ao mesmo tempo, produzir e receber, escrever e ler”, pois, para 

Jauss, “A relação entre poiesis e katharsis tanto pode se dirigir ao destinatário, que 

deve ser persuadido ou ensinado pela retórica do texto, quando remeter ao próprio 

produtor” (JAUSS, 1979, p. 81). 

Nessa recepção que oscila entre a criação e a memória da infância, pode-

se pensar na intenção do autor ao se constituir como leitor das escritas de si. Para 

Fabrício Carpinejar (2002, p.104), a infância na poesia manoelina pode ser explicada 

a partir de uma intenção do poeta ao “fazer uma montagem de frases que aparente 

uma ingenuidade ou inocência do mundo da criança e que adquira empatia do 

mundo adulto”. Essa montagem acena-se para os “efeitos lúdicos e combinações 

verbais e visuais, que ambicionam provocar a ruptura do texto por observações, 

distrações e perguntas”, concluiu o poeta Carpinejar em sua Dissertação de 

Mestrado Teologia do traste: a poesia do excesso em Manoel de Barros (2002, 

p.104). 

Com essa exegese sobre a infância, pode-se deduzir que o posfácio 

“Manoel por Manoel”, apesar de ter nascido antes da obra, isto é, numa situação 

contrária, pois a obra nasce antes de um prefácio ou posfácio, o leitor pode conferir 

uma convergência harmoniosa entre o discurso produzido pelo autor e os poemas. 

O resultado é o de que houve um projeto de escritura poética, a partir da fala do 

próprio autor inserido na perspectiva de leitor de sua obra e, por excelência, leitor de 

si mesmo.  
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Na segunda seção de leitura e escritura deste segundo capítulo, objetiva-

se examinar as epígrafes e o leitor Manoel de Barros como receptor dessa tessitura 

intertextual e poética. 

 

2.2 A recepção do poeta Manoel de Barros nas epígrafes: Concerto aberto para 

solos de ave, Livro de pré-coisas, Ensaios fotográficos, Tratado geral das 

grandezas do ínfimo e Retrato do artista quando coisa 

 

Colher os frutos do diálogo entre poetas, filósofos, críticos e pintores, quer 

na citação de epígrafes, quer na tessitura direta ou indireta do poema, tem 

despertado o leitor de Barros que interage com muitos autores. Não como poeta, 

crítico e pesquisador, Barros leu Valéry, Paz, Bachelard, Jacques Lacan, Barthes e 

outros. Confessadamente o poeta aprende com Lacan e Barthes ao escrever 

poemas, como por exemplo, O CISCO, em TGGI (2001): 

 

Lacan entregava aos poetas a tarefa de 
contemplação dos restos. 
E Barthes contemplava: Contemplar os restos é 
narcisismo. 
(BARROS, 2001 - 2010, p.400). 
 
 

A citação adorna a poesia de Barros direta e indiretamente e o leitor 

passa a ser capaz de ler a linguagem como dupla possibilidade, entre as infinitas, de 

interpretação. Explicitamente, pode-se efetuar a colheita de uma safra de escritores 

consagrados eleitos por Barros nas epígrafes para suas obras.  

Estudos sobre a epígrafe ratificam que a sua presença no texto literário 

não existe por mera alusão ou adereço longínquo da obra. A pesquisadora Maria de 

Fátima Outerinho (1991), da Universidade do Porto, assevera: “a epígrafe instaura 

num texto o vazio, uma ruptura, dando lugar ao tempo da interrogação que surge 

para preencher”. A escolha da epígrafe implica uma dose de reflexão e permite uma 

comunicação entre o leitor e o destinatário. E, por assim dizer, o leitor também faz 

parte do processo de criação literária, pois se liga intimamente ao criador. A criatura 

atua no pensamento do criador e age sobre ele. 
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Dentro de uma leitura de recepção, Barros se vale do recurso intertextual 

da citação e epígrafe, ponto que será investigado na segunda seção deste capítulo. 

Pretende-se enfocar as relações do texto poético manoelino com título, orelha, 

epígrafe e prefácio, entre outros paratextos, de modo que tais elementos 

intertextuais sejam imprescindíveis para a compreensão da obra literária. Ainda 

espera-se que eles (os paratextos) determinem a escolha da obra pelos leitores, 

assim como seu modo de leitura, suas expectativas, sua influência sobre o sentido 

do texto, de acordo com a teoria promulgada em Parlimpsestes, de Genette (1982-

1987). 

A epígrafe no texto literário abre um espaço para uma leitura dialogada. 

Dentro dessa lacuna surge a figura do outro na recepção do criador. Barros, em 

diversas obras, retalha citações literárias de diferentes autores, literaturas e épocas. 

Cabe indagar quais as correlações semânticas habitam nessa relação palimpsesta e 

qual é o objetivo da epígrafe junto ao texto literário, uma vez que ela tem um 

propósito de significar junto ao poema. Ao mencionar uma epígrafe em sua obra, o 

autor traz consigo uma comunhão parcial na relação de leitor. Antes de tudo, o texto 

nasce como duplo e, sobretudo instaura outras vozes.  

Pode-se garantir que a epígrafe, de acordo com a teoria do vazio adotada 

por Iser, abre uma lacuna a ser preenchida por um leitor frente ao texto literário e em 

face dos diversos vazios: 

 

A epígrafe pode ser vista como um documento ou pelo menos como um sinal, 
reflexo das reacções, do horizonte de expectativas do público leitor de uma 
dada sincronia. Surge ainda como condicionadora a (i)legibilidade de um 
texto na medida em que implica de alguma forma a intervenção dum código 
literário que terá de ser pelo menos parcialmente comum ao destinador e 
destinatário. A epígrafe assume um papel de mediação entre diferentes 
instâncias: entre um autor e outro autor-leitor, entre o autor e o seu leitor e 
por consequência entre duas literaturas (OUTEIRINHO, 1991, p. 6). 

 

Como se nota, cabe ao leitor analisar se a epígrafe tem real nitidez ou 

não com o texto e se o vazio entre ela e o texto pode ajudar no desdobramento de 

sentido. Houve uma prévia escolha para que ela viesse a se justapor ao texto 

literário.  O leitor é o ingrediente fulcral para esmiuçar o porquê da figuração da 

epígrafe na obra. 
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Na epígrafe NÃO SER É OUTRO SER, de Fernando Pessoa, que 

antecede ao poema RETRATO DO ARTISTA QUANDO COISA, publicado em obra 

homônima de Manoel de Barros, acredita-se na ligação heteronímia ou da criação 

de vários eus em Barros. Tal recepção pode ser concebida pelo fato de o sujeito 

lírico usar o desdobramento do sujeito. Na obra La referencia desobrada: el sujetó 

lírico entre la fición e la autobiografía, Dominique Combe (1999) apontou esse 

arquétipo de sujeito como máscara da ficção. Similarmente, Michael Hamburguer 

(2007) explicitou, em “Personas múltiplas” na obra A verdade da poesia, que o 

sujeito assume o papel de várias pessoas dada a multiplicidade do eu seu outro. Os 

eus de Barros tanto podem ser a figura de Bernardo da Mata como o reflexo das 

coisas, dos objetos jogados no lixo e de outros seres sem importância. Leia-se o 

poema: 

 

RETRATO DO ARTISTA  
QUANDO COISA 
 
Retrato do artista quando coisa: borboletas 
Já trocam as árvores por mim. 
Insetos me desempenham. 
Já posso amar as moscas como a mim mesmo. 
Os silêncios me praticam. 
De tarde um dom de latas velhas se atraca 
em meu olho 
Mas eu tenho predomínio por lírios. 
Plantas desejam a minha boca para crescer 
por cima. 
Sou livre para o desfrute das aves. 
Dou meiguice aos urubus. 
Sapos desejam ser-me. 
Quero cristianizar as águas. 
Já enxergo o cheiro do sol. 
(BARROS, 2010, p. 357). 

 

 
Hamburguer defendeu a máscara como possibilidade da linguagem. 

Serviu como um desdobramento de persona. Utilizando-se de máscaras, o poeta 

desdobra-se na linguagem com o propósito de “reduzir a multiplicidade à unidade 

num poema” (p. 169). O retrato do artista transformado em silêncio e coisas pode ser 

uma das maneiras de apropriação das máscaras e disfarce do sujeito lírico em 

Barros. Quem fala ao poema não é o eu do poema, mas um sujeito camuflado na 

linguagem fotográfica para traduzir o artista quando coisa. 
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Barros faz um esforço para explicar a duplicidade de seu eu (alter egus) 

ou vários eus, não necessariamente como ocorre em Pessoa. Hamburguer explicita 

que os poetas tendem, em seu estilo, “a variar” e não somente no plano de criar 

personagens: “cada grupo de estado de alma mais aproximado se tornará uma 

personagem” (p. 198). E não só personagem. Há a máscara por meio do ato 

análogo à poesia lírica. A rigor, “a máscara do sujeito empírico pode ser vestida por 

via do sentimento fictício, pois o eu empírico não é todo eu” (p. 206). 

No intuito de tratar da recepção de Fernando Pessoa por Barros, pode-se 

certificar que o poema RETRATO DO ARTISTA QUANDO COISA descortina os 

outros seres evocados na citação. O ser artista representa os seres: borboletas, 

insetos, moscas, sapos (v. 1, 3, 4 e 13) e, similarmente a esses seres, a natureza se 

converte na figura humana. O artista, em forma de retrato, passa a ser árvore: 

“Retrato do artista quando coisa: borboletas/Já trocam as árvores por mim” (v.1-2). A 

árvore na obra manoelina pode ser concebida como símbolo de Bernardo da Mata. 

Depois de árvore o retrato do eu artista pinta-se na figurativização das coisas: “De 

tarde um dom de latas velhas se atraca em meu olho” (v. 6-7). 

Outros objetos inúteis transvestem-se em indivíduo e vice-versa, 

sobretudo quando o leitor adentra nos poemas seguintes de RAQC. Percebe-se a 

declaração do sujeito lírico acerca da figura do outro que converge com os versos 

citados algures e a epígrafe mencionada: 

 

13. 
Desde criança ele fora prometido para lata 
Mas era merecido de águas de pedras de árvores 
De pássaros. 
Por isso quase alcançou ser mago. 
Nos apetrechos de Bernardo, que é o nome dele, 
Achei um canivete de papel. (...) 
14. 
O menino também puxava, nos becos de sua 
aldeia, por um barbante sujo uma latas tristes. 
 
De tarde os passarinhos fazem árvore nele. 
(BARROS, 2010, p. 366-367; sem grifos no original). 

 

Como se nota, objetos adquirem sentimentos para se metamorfosear em 

outro ser preanunciado na epígrafe pessoana, assim como a natureza se humaniza 

para simbolizar a persona ficcional. Assim, tanto nesses versos quanto nos 
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anteriores, o leitor se depara com a face de um eu disfarçado de muitas faces, tais 

como: o eu-objeto/coisa, o eu-Bernardo, o eu-andarilho, o eu-natureza, as quais 

podem ser colhidas na identidade do ser letral (o poeta), na medida em que o leitor 

presencia a declaração no penúltimo poema de RAQC: 

 

Estou a jeito de uma lata... 
Não tenho mais nenhuma ideia sobre o mundo 
Acho um tanto obtuso ter ideias. 
Prefiro fazer vadiagem com letras. 
Ao fazer vadiagem com letras posso ver quanto 
é branco o silêncio de orvalho 
(BARROS, 2010, 368). 

 

Deflagra-se que, na voz do sujeito lírico, o ser transformado em objetos e 

visto no entulho se trata do poeta e, ao mesmo tempo, do próprio Bernardo 

desdobrando em sujeito duplo. Tal duplicidade se casa, perfeitamente, com a 

epígrafe “não ser é outro ser”. Vale ressaltar acerca desse sujeito dual que na obra 

de Barros parece vestir la máscara de ficción detrás de la cual se esconde el sujeito 

lírico, de acordo com a tradición crítica, podría assimilarse a um „desvio figurado‟ em 

relación al sujeito autobiográfico26 (COMBE, 1999, p. 145). 

O desdobramento ou a inserção do sujeito autobiográfico no sujeito lírico 

instaurado na linguagem da poesia e, por excelência, na epígrafe que Barros 

menciona em RAQC pode ser uma estratégia de fingimento poético. Defende-se 

esse ponto de vista, por exemplo, ao ler o poema O FINGIDOR, de Barros, e 

associá-lo não somente à epígrafe de Pessoa, mas à própria ideia de que o poeta é 

um fingidor. Em Ensaios fotográficos, o “ser e não ser” ressurge como afirmação e 

negação do eu. E a recepção do leitor manoelino para a obra de Pessoa permite ao 

intérprete de sua obra fazer tal inferência, pois o propósito intertextual abre a lacuna 

para essa defesa de leitura. Constata-se a função do poeta como fingidor e, 

sobretudo da poesia em soar falsa, porém verdadeira, como bem escreveu Barros 

em outra epígrafe: “Tudo que não invento é falso, só a poesia é verdadeira”.  

A recepção da obra pessoana por Barros pode ser vista não somente na 

convergência do desdobramento do ser ou do sujeito poeta como também no ato de 

                                                 
26

 No trecho supracitado, lê-se: “de acordo com a tradição crítica, a máscara da ficção, por trás da 
qual o sujeito lírico se esconde, pode assimilar a um „desvio figurado‟ em relação ao sujeito 
autobiográfico”. (Tradução nossa). 
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invenção e fingimento peculiares do fazer poético justificando a poesia como 

verdade ou como defendeu Paz (1994, p. 102), “a poesia é o abraço de realidades”, 

por excelência. Barros (2010, p.389) reforça essa recepção ao escolher para a 

mesma obra a epígrafe de Clarice Lispector: EU TE INVENTO, Ó REALIDADE. 

Como discutido, o poema O FINGIDOR tem um propósito intertextual 

tanto com Fernando Pessoa quanto com Lispector, não somente por conta da 

epígrafe, mas de sua eucaristia com o discurso poético. Leia-se: 

 

O FINGIDOR 
 
O ermo que tinha dentro do olho do menino era um  
defeito de nascença, como ter uma perna mais curta. 
Por motivo dessa perna mais curta a infância do  
menino mancava. 
Ele nunca realizava nada. 
Fazia tudo de conta. 
Fingia que lata era navio e viajava de lata. 
Fingia que vento era cavalo e corria ventena. 
Quando chegou a quadra de fugir de casa, o menino 
montava num lagarto e ia pro mato. 
Mas logo o lagarto virava pedra. 
Acho que o ermo que o menino herdara atrapalhava as suas viagens. 
O menino só atingia o que seu pai chamava de ilusão. 
(BARROS, 2000- 2010, p. 392). 
 

 
Barros, ao explorar a epígrafe da obra de Lispector e relacionar com o 

poema “O Fingidor”, tanto pode dialogar com Pessoa como ainda, implicitamente, 

com um momento da obra A paixão segundo G.H (1986). Tal diálogo se torna 

admissível se o leitor observar a relação da falta provocada pela terceira perna no 

romance com o defeito da perna do menino inventado no poema.  

Em Clarice Lispector, o leitor compreende que, diante das incertezas da 

existência, a personagem investiga a si mesma e dilacera a angústia de alma 

humana. Ela chega a assemelhar-se ao inferno, de onde começa a gritar pelo 

socorro de uma mão que não se estende e estará em toda a narrativa, no sonho e 

no inconsciente, assim como a falta de uma terceira perna que pode simbolizar o 

desejo do outro. Em Barros, essa melancolia direciona-se ao isolamento do menino 

defeituoso que passava sua infância no mato, porém a ilusão aparece no fingimento 

dessa realidade da imagem poética.  
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E como busca de si mesmo ou enaltecimento, a perna mais curta do 

menino em Barros, se comparada a outro poema, pode ser uma estratégia maior do 

fingimento poético, uma vez que, pela voz de Bernardo, o poeta recorda seu desejo 

de infância: “Em menino sonhava ter uma perna mais curta. Se eu tivesse uma 

perna mais curta, todo mundo haveria de olhar para mim” (BARROS, 1996-2010, p. 

337). Se em Clarice, a perda da terceira perna simboliza a “autopreservação e a 

descoberta de novas identidades”27, em Barros, a perna defeituosa pode significar o 

exibicionismo do sujeito que não se liga à melancolia, mas sim a alegria, 

sentimentos instaurados na obra de Lispector. 

Como mencionado acerca da recepção intertextual, a conversa de Barros 

com Lispector e Pessoa formula a mediação entre a obra e o leitor. Asseverou Eco 

que todo contato subjetivo da obra permite a meditação de fatores estéticos que a 

envolve depois de ser aberta e lida. Em outras palavras, todo livro, ao ser aberto, 

abraça um leitor e desse contato cordial e íntimo emana o fator estético e a sua 

recepção que pode modificar em relação a um mesmo leitor ou quantos houver. 

De tal recepção intertextual, acrescenta-se que o autor empírico 

descortina sua procura pela introspecção silenciosa de Clarice, ao declarar-se 

interessado no contato sem resposta com Clarice. Na conhecida entrevista ao 

jornalista José Castello, Barros declara: “Um dia escrevi uma carta para Clarice e ela 

nunca me respondeu. Abri meu verbo, entreguei meu coração, e nada. Ela só me 

deu o silêncio. Até hoje isso me dói”. 

A procura de si mesmo ou o retrato do eu pode ser uma característica 

acentuada na poética de Barros. Em CADERNOS DE APONTAMENTOS da obra 

Concerto aberto para solos de ave (1991-2010) o poeta elege a citação do romance 

O inominável, de Samuel Beckett (1953), a qual confere com o autorretrato 

representado pelo espelho de si mesmo em Barros. Analisar-se-á o elo da epígrafe 

com o poema que abre a obra manoelina: DEVO FALAR AGORA DE MIM, ISSO 

SERIA UM PASSO NA DIREÇÃO DO SILÊNCIO (BECKETT, 1953)28. 

Ao ressaltar os fragmentos poéticos de “Cadernos de apontamentos”, 

pode-se notar a semelhança entre a epígrafe e a poesia fundada nos versos do 

                                                 
27

 Conforme explicou Joana Laura da Cunha dos Santos (2000, p.145), na obra A estética da 
melancolia em Clarice Lispector. 
28

 Op. Cit, Manoel de Barros. (2010, p. 275). 



101 

 

 

 

silêncio. O inominável transborda a ideia oriunda de existencialismo e reflexão dessa 

temática. Há uma aguçada busca do sujeito pelo conhecimento do próprio eu, cujo 

ato do ver se move para o interior do indivíduo. Em Barros não há diferença quando 

o leitor flagra os versos: 

Deixei uma ave me amanhecer 
II 
Toda vez que a manhã está sendo começada nos  
meus olhos, é assim...  
 
Essa luz empoçada em avencas.  
 
As avencas são cegas.  
Nenhuma flor protege o silêncio quanto elas. 
V 
Quando eu nasci  
o silêncio foi aumentado. 
(BARROS, 2010, p. 275). 

 

A rigor, um dos pontos responsáveis pela união do poema e da epígrafe 

se refere ao lexema comum: o silêncio. A exploração desse elemento comum 

permite o diálogo e a aproximação também do falar de si mesmo, de uma escrita 

voltada para o próprio autor do texto. Em O inominável, há uma tessitura em torno 

do eu e do silêncio, da mesma forma que, em Barros, falar das escritas de si funda 

um canto harmônico com a melodia de escutar/ouvir a voz silenciosa do eu. Silêncio 

que Barros bebe na prosa roseana  em Grande sertão: veredas, mormente na frase 

de Riobaldo durante o pacto com o diabo: “O senhor sabe o que é o silêncio é? É a 

gente mesmo, demais” (ROSA, 1956, p. 438). Em Barros (2010, p. 275), o silêncio 

significa não somente a comunhão do ser com a natureza: “As avencas são 

cegas/Nenhuma flor protege o silêncio quanto elas”, mas também simboliza o 

encontro dessa natureza poética com o homem: “Quando eu nasci o silêncio foi 

aumentado”. Notadamente, a opção pela epígrafe, em seu efeito, não deixa de 

revelar o diálogo com a memória literária de um leitor e, sobretudo, evocada na 

historicidade: 

 
 

A epígrafe tem assim o valor de autoridade, cauciona o texto integrando o 
autor e o seu texto numa série histórico-literária. Se não tem valor de 
prefácio, de síntese explicativa, serve pelo menos como carta de 
recomendação (OUTEIRINHO,1991, p. 3). 
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Tanto na epígrafe de Beckett quanto no poema manoelino, entende-se 

que a voz intertextual fala da condição humana e da linguagem do silêncio. Ambos 

os textos abrem o espaço para falarem de si. Ao estudar essa temática na obra de 

Beckett, o prefaciador Adolfo Hansen diz: “A voz não quer falar sobre coisas. Não 

quer significar conceitos, não quer se expressar. Comprime, reduz e dissolve 

significações do espaço, tempo, do eu, do corpo, de objetos (...) para eliminar a 

linguagem” (HANSEN, 2012, p. 1, apud SOUZA, 2010).  

Barros destoa desse reducionismo do espaço e do tempo evocado pelo 

silêncio da epígrafe, pois, em sua poesia, se manifesta a preocupação com o espaço 

natural, primitivo e temporal, sobretudo quando a voz do sujeito lírico aponta para o 

nascimento do poeta e a sua comunhão e alargamento com o silêncio. Isso significa 

que a epígrafe de Beckett recomenda o lexema do poema, porém não há 

convergência fora desse tema.  

O telúrico é outro tema circular entre a epígrafe e Livro de pré-coisas: 

TUDO, POIS, QUE RASTEJA PARTILHA DA TERRA (Heráclito, 1991, p. 61). 

Manoel de Barros (1985-2010, p. 219) usa essa frase do filósofo pré-socrático 

Heráclito de Éfeso. Pode-se pressupor que a citação tem uma função primordial do 

livro e de seu conteúdo ou até mesmo do estilo e da linguagem da obra. Denota um 

encontro entre dois autores, entre a obra e o seu leitor como uma relação cordial e 

íntima.  

Em várias obras, Barros escolhe poetas e filósofos gregos tanto nas 

epígrafes quanto em citações no corpo do poema. Qual é a ligação do poeta com 

Heráclito e outros escritores gregos? Adentrando a fala do autor em Poesia quase 

toda, percebe-se que ele não tem comunhão recente com os gregos.  

Paradoxalmente, a poesia manoelina desmente o discurso do autor. 

Barros, ao se dirigir a Aristóteles, chama-o de Mestre, visita Homero e abraça as 

palavras de Heráclito, ainda que o propósito não seja intertextual. Essa recorrente 

ligação consta no cerne do leitor de Barros. 

Na entrevista “Pedras aprendem silêncio nele” na Poesia quase toda, 

Barros destaca Homero, Hesíodo, além de remeter Aristóteles, bebe na obra de 

Heráclito e deixa o leque aberto para o leitor penetrar no reino do pensamento grego 
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em sua poesia. A poética de Barros intertextualiza-se na revisitação do pensamento 

heraclitiano na poiesis direcionada ao telúrico.  

A epígrafe colhida em Heráclito perpassa não apenas na citação de Livro 

de pré-coisas, uma vez que a obra se banha das imagens de rãs, lagartas, 

minhocas, lesmas, baratas, marandovás, sapos, peixe-cachorro, jacaré, as quais 

aparecem com marcas de uma linguagem arejada e visitada pela imagem adoecida 

do pantanal. O poeta, ao realizar a sua excursão pelo pantanal, não fundou 

nenhuma geografia local, mas uma linguagem poética sobre uma paisagem 

imagética, cuja veia telúrica, encontrada na obra de Heráclito, se fez presente.  

Da mesma forma, o leitor pode observar que a imagem do baixo se veste 

da tessitura genesíaca aliada ao profano e ao sagrado. Segundo as Escrituras 

Sagradas, no livro de “Gênesis” (capítulo 7, versículos 1-3), o homem não deve ter 

contado com o que rasteja ou animais que voam, pois todo animal vindo do chão 

não é divino e o homem que assim procede torna-se imundo. Em Levítico (1987, 

Capítulos 11, versículos. 7 e 42) lê-se:  

 

Tudo que rasteja na terra será imundo. Todo inseto que voa será imundo. 
São imundos ainda o caranguejo, o tatu, a cobra, o jacaré, o porco, a rã e 
outros (...); são imundos a garça, o peixe sem escamas e todo réptil que se 
arrasta sobre a terra, todo inseto que voa e tem quatro pés será abominação   

 
 
Para Heráclito tudo que rasteja partilha da terra. Os signos do profano, ao 

negar o sagrado, perpassam na imposição do conceito sobre o que é puro e impuro. 

Na obra Os filósofos pré-socráticos (2003) encontram-se as frases de Horácio. Elas 

casam com a imagem provocada por Barros e pelos discursos bíblicos acerca do 

abominável na terra. Sobre os rios e algumas águas Heráclito escreve frases 

telúricas que remetem à citação e a Barros. Leiam-se os fragmentos 12, 37, 49 e 67 

de Heráclito (1991, p. 61-71): 

 

12: “Para os que entram nos mesmos rios, correm outras e novas águas. Mas 
também almas são exaltadas do úmido”. 
37: “Porcos banham-se na lama, pássaros no pó e na cinza”. 
49: “Descemos nos mesmos rios; somos e não somos”.  
67: “Assim como a aranha, instalada no centro da teia, sente quando uma 
mosca rompe algum fio (da teia) e por isso ocorre rapidamente, quase aflita 
pelo rompimento quase indignada pela lesão do corpo, ao qual está ligada 
firme e harmoniosamente”.  
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Na tessitura intertextual de Heráclito e Barros, em épocas distintas, pode-

se notar que a linguagem dá margem para o leitor visualizar a presença do profano e 

do sagrado. O poético fica na fronteira entre o discurso do execrável e do altivo. O 

ser renova-se na sagração das águas e, ao mesmo tempo, eleva-se pela força da 

alma, porém é na umidade do chão que sua essência é renovada também em 

Barros.  

Nas frases de Heráclito, tem-se a purificação dos porcos na lama e dos 

pássaros na cinza. Por excelência, o leitor extrai, desses fragmentos, o mesmo jogo 

que o poeta usa para explicitar a imagem do ordinário e extraordinário, a fim de 

promover a sublimação do baixo. Observa-se a frase de Heráclito escolhida por 

Barros: “Tudo que rasteja, pois, partilha da terra” em Livro de pré-coisas.  Nela não 

se pode deixar de beber na intertextualidade bíblica. Efetivamente, pode-se 

asseverar, por um lado, que em Gênesis (1987), houve o registro de que os animais 

com asas ou rastejadores eram considerados imundos e, por excelência, os homens 

não deveriam ter contato com eles para evitar a presença do profano e da 

contaminação. Não obstante, por outro lado, as águas dos rios serviam de 

purificação do ser e de sua essência. Daí a associação entre Heráclito, Barros e o 

texto bíblico. 

Como acréscimo dessa intertextualidade telúrica, dir-se-ia que na poesia 

manoelina o leitor partilha da imagem terrena versus sagrada por meio dos veios 

escatológicos da natureza transfeita. Os animais e as águas pantaneiras aparecem 

na dimensão consagrada que é a poesia no Livro de pré-coisas: 

 

Este não é um livro sobre o Pantanal. Seria antes uma  
anunciação. Enunciados como que constativos. Man- 
chas. Nódoas de imagens. Festejos de linguagem.  
Aqui o organismo do poeta adoece a Natureza. De  
repente um homem derruba folhas. Sapo nu tem voz  
de arauto. Algumas ruínas enfrutam. Passam louros  
crepúsculos por dentro dos caramujos. E há pregos  
primaveris... 
(Atribuir-se natureza vegetal aos pregos para que  
eles brotem nas primaveras... Isso é fazer natureza.  
Transfazer). 
Essas pré-coisas de poesia 
(BARROS, 1985, p. 9). 
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Ao relacionar o pensamento filosófico de Heráclito e Barros, não pode 

esquecer-se da homogeneidade de textos que se entrelaçam. A epígrafe na obra 

literária pode ser um marco intertextual a propiciar um duplo sentido engendrado 

pela associação entre o leitor e o texto. E dentro dessa correlação, descortinam-se 

também outros pontos dialógicos, no mínimo, entre duas literaturas, além de o autor 

deixar a lacuna do não dito (ISER, 1979). A esse respeito, o leitor será o 

responsável pela atualização do texto apropriado, conforme escreve Eco (2002) em 

seu ensaio Lector in fabula. 

Para ler as epígrafes acopladas ao poema de Barros, o leitor carece 

delinear suas inferências aliadas às experiências de leitura. Para Eco, nenhum texto 

deve ser lido independente de experiência, posto que “a competência intertextual 

representa um caso especial de hipercodificação e estabelece as encenações do 

leitor” (ECO, 2002, p. 64). 

A competência intertextual do leitor de Barros direciona-se a comunicação 

dialogada. Em consequência, se a atividade artística for produtora e comunicativa e 

notadamente dialogada, a recepção se dará no prazer e gozo do texto. Noutras 

palavras, pode-se dizer que o interesse do leitor pela obra deve estar além do bom 

gosto e das escolhas pessoais e, mormente, precisa do deleite ocasionado pelo 

texto e seus adereços. A recepção emana da relação de prazer, corporificando uma 

“coabitação das linguagens”, conforme Barthes (1987, p. 8). 

A recepção das epígrafes pelo poeta Barros e por seu leitor se soma à 

fruição compreensiva (JAUSS), responsável pela provocação à fruição estética. Ela 

instaura a abertura para que a interpretação seja aceitável e se desdobre em dupla.  

No percurso de releitura de outros autores, a exegese da obra de Barros 

fruir-se-á mediante o “processo em que se concretizam o efeito e o significado do 

texto para o leitor contemporâneo”. Portanto, a fruição compreensiva carece “da 

reconstrução do processo de historicidade pelo qual o texto é sempre recebido e 

interpretado diferentemente, por leitores de tempos diversos” (JAUSS, 1979, p. 46). 

A historicidade do texto dependerá, a rigor, da convergência da linguagem de um 

texto com outros textos presentes ou não no interior do discurso poético que é o 

caso das epígrafes. 
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Dando um passo da tradição grega para a tradição da moderna poesia 

brasileira, nota-se que, ao esmiuçar a poesia manoelina, o leitor descobrirá alguns 

poetas da tradição moderna em seu fazer, por exemplo, Oswald de Andrade, Jorge 

de Lima, Mário de Andrade, Raul Bopp e outros. Quanto a Oswald, pergunta-se qual 

é a ligação Barros com a tradição desse poeta? Em sua tese citada no primeiro 

capítulo, Camargo (1997) salienta que as ideias estéticas e a prática poética de 

Oswald se tornam traços intrínsecos à poesia de Barros. 

Ler outras obras infiltradas na criação literária provoca certo desejo de 

desvendamento de sentido. O leitor de Oswald penetra o olhar na criação poética de 

Barros e os discursos se entrelaçam. O leitor precisa decifrar o novo dentro do 

contexto dos intertextos que ganham corpo entre as epígrafes e a obra nova. Diante 

disso, lembra-se do crítico Barbosa (2005) em suas Ilusões da modernidade: 

 

Não se escreve mais apenas para o leitor [...]. Por isso, a decifração não está 
mais na correta tradução do enigma, mas sim na recifração, criação de um 
espaço procriador de enigmas por onde o leitor passeia a sua fome de 
respostas. (...) Entre a linguagem da poesia e o leitor, o poeta se instaura 
como o operador de enigmas, fazendo reverter a linguagem do poema a seu 
eminente domínio. Parceiros de um mesmo jogo, poeta e leitor aproximam-se 
ou afastam-se conforme o grau de absorção da/na linguagem (BARBOSA, 
2005, p. 14).  

 

 

A poesia oswaldiana perpassa a poesia manoelina sob o signo da 

singularidade e da instauração do jogo do novo. E Barros, na mesma época da 

efervescência modernista, cuja poesia hesita entre verso e prosa, no tocante à 

liberdade criadora, dialoga com Oswald.  

Assim, a poesia de Barros, para Camargo, converge com a poesia de 

Oswald na “inserção do coloquial no espaço poético”, na “tematização do universo 

cotidiano e do imaginário infantil” e, ainda quanto à “linguagem desprendida da 

lógica para concentrar e elaborar as imagens da inocência” (CAMARGO, 1997, p. 

31). 

Na segunda parte de Menino do mato (2010, p. 457), em seu CADERNO 

DE APRENDIZ, Barros usa o verso de Oswald: POESIA É A DESCOBERTA DAS 

COISAS QUE EU NUNCA VI e, sobretudo bebe no título da obra do poeta brasileiro.  

A epígrafe como sugestão intertextual abre uma lacuna para a reflexão sobre o que 
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é a poesia. Essa ideia é o ponto nelvrágico dos versos que seguem MM (2010) 

quanto à exploração do primitivo, da liberdade da criança, da descoberta, do 

aprendiz que recebe os ensinamentos da professora, tão somente nos versos do 

poema 30: 

 

Minha professora me emprestou um livro do  
Todorov.  
Todorov escreveu que a linguagem poética  
pertence a pré-história.   
Pensei que a conversa que ouvira, um dia,  
das rãs com as pedras e das pedras com  
as águas. 
Havia de ser linguagem pré-histórica e até  
quase poética.  
Faltasse talvez apenas a harmonia das  
palavras. 
(BARROS, 2010, p. 463). 
 

 
E o que é a poesia para Barros em MM? Por meio da liberdade criadora, o 

menino aprendiz de poeta evidencia que com as palavras a poesia pode andar “de 

joelhos no chão” e pode “ouvir as origens da terra”, tendo a total abertura para 

confirmar seu aprendizado na escola de poetas de 22: “Veio a minha professora e 

me ensinou: Poesia é um desenho verbal da inocência” (BARROS, 2010, p. 461). 

Por conseguinte, poesia é a liberdade das palavras, é a ocupação da imagem pelo 

verbo e pela palavra. Como enfatizou Bosi (1983) em Ser e tempo da poesia, 

“Poesia é imagem como a vis combinatória do devaneio [...], o passo inicial da 

criação poética”. O devaneio seria sempre o caminho livre para toda ficção.  

A rigor, o crítico brasileiro indaga: “O que é uma imagem no poema? Já 

não é [...] um ícone do objeto que se fixou na retina; nem um fantasma produzido na 

hora do devaneio: é uma palavra articulada” (BOSI, 1983, p. 19, 23). É por meio do 

devaneio e da desconstrução e articulação do verbo “ver” que Barros funda o reino 

de suas imagens: “A gente se inventava de caminhos com as novas palavras [...]. 

Por isso o nosso gosto era só de desver o mundo” (p. 463). 

A despeito da rebeldia manoelina, pode-se apontar outra recepção do 

poeta mato-grossense. Lendo Oswald, Manoel conquistou a real simpatia pela 

agramaticalidade e subversões linguísticas e instaurou a liberdade do verso. O poeta 
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salienta que a ruptura e a liberdade são os fundamentos para a manifestação do ser 

poético e, admitindo seu aprendizado com Oswald:  

 

Quando peguei o Oswald de Andrade para ler, foi uma delícia. Porque ele 
praticava aquelas rebeldias que eu sonhava praticar. E aqueles 
encostamentos nos ínfimos, nos escuros que eram encostamentos de poetas. 
Foi Oswald de Andrade que me segredou no ouvido Dá-lhe, Manoel! E eu vou 
errando como posso. Muito mais tarde eu li Spitzer que Todo desvio nas 
normas da linguagem produz poesia (BARROS, 1990, p. 325, grifos do autor). 

 
 

Casando a epígrafe, a poesia e o depoimento de Barros, cumpre 

assegurar que à poesia são indispensáveis a liberdade e o desvio, os quais, ao 

serem agregados ao universo das imagens transgressoras, provocam a descoberta 

das coisas não vistas e, por excelência, válidas dentro da realidade da criação 

poética. Sendo a poesia a porta para as descobertas, a função da professora é a de 

expor que a palavra pré-histórica é a viga-mestra para a realização do poético: 

“Minha professora me emprestou um livro do/Todorov/Todorov escreveu que a 

linguagem poética/pertence a pré-história” (v. 1-4). Descobrir a poesia é o ato do 

nunca dantes visto, conforme a epígrafe de Oswald de Andrade. Poesia então tanto 

para Barros quanto para Oswald nasce como a descoberta do inusitado e da magia 

da infância: 

 

A poesia é operação capaz de transformar o mundo; a atividade poética é 
revolucionária por natureza. A poesia revela este mundo, cria outro. Convite à 
viagem; regresso à terra natal. Súplica ao vazio, regresso à ausência. 
Loucura, êxtase, Logos. Regresso à infância (PAZ, 1986, p. 15). 
 
 

Tal regresso à infância do poeta e ao idioma leva o intérprete a crer que, 

harmoniosamente, Barros aprende que a descoberta do inusitado está 

essencialmente ligada ao labor (a poiesis) das palavras: “Havia de ser linguagem 

pré-histórica e até/quase poética./Faltasse talvez apenas a harmonia das/palavras” 

(v. 8-11).  

Ora, poesia equivale a um ato posterior ao conhecimento pré-histórico e 

isso causa o estranhamento peculiar da poesia, pois o primitivo em Barros se abre 

para as fendas da poesia, isto é, a linguagem primitiva é poesia, é a marca virginal 

do poético, é fome de memória e de recordação de sua origem e comunhão com a 

terra. 
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Nos versos finais, absorve-se o aprendizado de que, para a realização 

dessa descoberta bebida em Oswald, se torna indispensável o trabalho com a 

harmonia do verso, solicitando o inusitado e/ou a imagem do não visto. Noutras 

expressões, o deslumbre diante do novo (a descoberta da poesia) tanto pode ser 

instaurado no momento da criação poética quanto no momento de encantamento do 

leitor criado pelo texto poético e na recepção da poesia oswaldiana.  

A possibilidade desse arrebatamento deve-se ao leitor implícito, 

responsável pelo preenchimento do vazio de acordo com o aprendizado em O leitor 

implícito de Iser (1979). Ele defendeu que tais pontos de indeterminação, na 

recepção da obra, são completados pelo imaginário do leitor. Esse, sem dúvida, ao 

ser tomado pela intenção do texto, construirá sua leitura a partir das associações 

com outros textos. 

A intertextualidade colhida nas epígrafes e na poesia manoelina efetiva-se 

pela recepção que Barros faz de poetas brasileiros, portugueses, franceses, filósofos 

e pensadores gregos, pela releitura das imagens roseana e, sobretudo, de traços 

com Jorge Luís Borges no que concerne ao tema do silêncio plástico de Ensaios 

fotográficos.  

Sob esse prisma, o poeta escolhe, na primeira parte de Ensaios 

fotográficos, a seguinte epígrafe de Borges: IMAGENS NÃO PASSAM DE 

INCONTINÊNCIAS DO VISUAL (p. 379). O leitor serve-se pelas fendas visuais 

contidas nas sensações plásticas da fotografia tirada pelo olhar do poeta, a partir de 

poemas como “O fotógrafo”, “Gorgeios”, “O aferidor”, “Ruína”, “Miró”, “Rabelais” e 

outros. Não obstante, é com a tessitura do poema DESPALAVRA que Barros funda 

real comunhão com Borges. Segue o poema: 

 

DESPALAVRA 
 
Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da 
despalavra. 
Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades  
humanas. 
Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades  
de pássaros. 
Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades  
de sapo. 
Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades  
de árvore. 
Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. 
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Daqui vem que todos os poetas podem humanizar  
as águas. 
Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo  
com as suas metáforas. 
Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes,  
podem ser pré-musgos. 
Daqui vem que os poetas podem compreender  
o mundo sem conceitos. 
Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, 
por eflúvios, por afeto. 
(BARROS, 2000- 2010, p. 383). 
 

 
O poema ergue-se pela recorrência do ver. “Hoje eu atingi o reino das 

imagens, o reino da despalavra” (v.1-2). A incontinência visual borgeana parece ser 

o fundamento para a criação poética em que ver e fazer são similarmente causa e 

consequência da despalavra, do ato de desfazer o mundo por meio de eflúvios 

verbais e não verbais. 

Nessa perspectiva de leitura, a abrangência do silêncio condiz com a 

imagem que vai sendo pintada/fotografada pelo poeta. Por intermédio dos verbos 

“poder e refazer”. Barros afere à voz de fazer imagens por eflúvios verbais, “coisais” 

e sentimentais: “todas as coisas podem ter qualidades humanas, de pássaros, de 

sapo, de árvore, de árvores, de águas” (v.3-10). 

 E todo quadro visual, gestual e poético pode ser contemplado pelo leitor, 

através do recurso da repetição de versos como: “Daqui vem que todas as coisas 

ou todos os poetas”. O maior atributo de fotografar o mundo e refazê-lo por imagens 

e por sentimentos de afetividade reside na possibilidade da metáfora: “Daqui vem 

que todos os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas” (v.14-15). E 

não há necessidade de procurar ou traduzir conceitos, pois aos poetas a poesia abre 

as portas do estado virginal da despalavra: “os poetas podem compreender o mundo 

sem conceitos” (v.16-17).  

Portanto, se ao poeta e ao artista que fotografa o silêncio das imagens 

são oferecidas a ferramenta de pensar a partir da renovação do olhar, “os poetas 

podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto” (v.18-19), uma vez que 

o reino das imagens é o mundo do oxalá, disse Paz (1986) em “Poesia e Poema”, de 

seu O arco e a lira, certo de que no reino das imagens tudo pode vir a ser. 

Ainda a propósito disso, veja-se a posição de Genette (1972, p. 127), na 

obra Figuras: 
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[...] o autor de uma obra não exerce sobre ela nenhum privilégio, pois ela 
pertence desde o nascimento ao domínio público e vive apenas de suas 
inumeráveis relações com as outras no espaço sem fronteiras da leitura. E 
nenhuma obra será original, porque a quantidade de fábulas ou de 
metáforas de que é capaz a imaginação dos homens não é ilimitada. Toda 
obra será universal porque esse pequeno número de invenções pode 
pertencer a todos.  

 

Diante dessa assertiva, o poeta não exerce poder de criador único de sua 

obra. A literatura reside nesse espaço sem fronteiras, como explica Genette. Na 

verdade, tem-se, em Barros, o notório enlaçar de mãos intertextuais, no caso da 

epígrafe, aclamadas pela figura da alusão. Esta, oriunda do latim alusionem, designa 

todo e qualquer arquétipo de referência indireta através de um propósito intencional.  

Para Mikhail Bakhtin (1993), a alusão desperta na consciência do leitor 

uma referência indireta que não foi expressa no texto literário, não obstante o leitor 

tomar conhecimento através do texto relido para ampliá-lo na memória discursiva 

(releitura indireta). Haroldo de Campos, citado por Gilberto Mendonça Teles (1989, 

p. 42), concebe a alusão como “o adensamento da significação”, da mesma forma 

que Diana Barros (1994), ao ver como a possibilidade de acréscimo de sentido. 

Aludindo a outras obras, pode-se salientar a presença de vozes 

intertextuais paragramáticas (KRISTEVA). Sistematicamente, a epígrafe se justapõe 

no texto segundo irradiando em vozes discursivas. Julia Kristeva (1979, p. 174) 

concebeu a epígrafe como uma rede paragramática. Entende-se por 

paragramatismo a absorção de uma multiplicidade de vozes textuais que não 

necessariamente deva repetir o mesmo significado. Cada voz é reatualizada em 

cada leitura e recepção. 

Vestindo-se da teoria de Kristeva, Maria Luzia dos Santos Sisterolli (2005, 

p. 147), defendeu que a epígrafe na obra literária propicia uma espécie de rima ao 

ser capaz de dialogar com um ou mais textos. Para ela, não se trata de uma rima 

poética, mas em nova categoria para rima, a qual aparece estritamente ligada ao 

campo semântico e intertextual, mesmo estando a epígrafe fora do texto. 

Enveredando por tais concepções teóricas e analíticas, as epígrafes na 

obra de Barros reafirmam que perpassa uma relação de cordialidade e intimidade 

entre o ser empírico, a obra e o seu leitor, incumbido de atualizar a leitura, 

dependendo de épocas e gerações.  
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E o poema de Barros aclara o contato íntimo com as incontinências do 

visual instaurado pela tessitura de vozes de Heráclito, Fernando Pessoa, Oswald de 

Andrade, Clarice Lispector, Padre Antonio Vieira, Jorge Luís Borges e textos 

bíblicos, na mesma comunhão dialógica entre pintura e poesia, ponto crucial que se 

refletirá na seção subsequente. 

2.3 A recepção de Manoel de Barros na fotografia do silêncio: Paul Klee e Joan 

Miró  

 

 
Fig. 7 – Carnaval de arlequim, de Joan Miró (1923). 60 x 90 cm. 

 
 

Na seção anterior, apontou-se o paragrama fundado pela teoria de 

Kristeva. Para ela, toda linguagem poética pode se inserir na relação com outras 

obras duplamente orientada pela reminiscência do leitor e seu contato de intimidade 

com a escritura. A epígrafe confere ao texto um desdobramento de sentido com o 
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texto e a história, formando uma relação paragramática. Esta pode ocorrer não 

somente com textos escritos, pois perfazem na relação de poesia com outras artes. 

Dialogicamente, a poesia de Barros converge-se com a pintura na 

recorrência a homologias de identidades poéticas, na medida em que abandona a 

linearidade discursiva e descritiva fundando mediações pela imagem plástica, assim 

considerou Menegazzo (2004), no texto “A poética visual de Manoel de Barros”. 

O leitor comprometido com a poesia manoelina perceberá a presença de 

um poeta receptor de tantos poetas, pintores e pensadores consagrados: Rimbaud, 

Joan Miró, Paul Klee, Sartre, Heidegger, Barthes, e autores da literatura de língua 

portuguesa: Camões, Vieira, Alberto Caeiro, Raul Bopp, Oswald de Andrade, Manuel 

Bandeira, João Cabral de Melo Neto e uma quantidade de artistas que o leitor 

consegue absorver dentro de sua produção lírica, conforme defendido em seções 

anteriores. 

Na obra Ensaios fotográficos, além de tessitura dialógica com Jorge Luís 

Borges, pode-se garantir que há algumas intersecções de Barros com a pintura de 

Klee e Miró, este último também absorvido intensamente por João Cabral de Melo 

Neto, de acordo com a obra Transição e permanência Miro/João Cabral: da tela ao 

texto (1989), do crítico Gonçalves e Laokoon revisitado: relações homológicas entre 

texto e imagem (1994), obras utilizadas no primeiro capítulo para tratar da homologia 

entre poesia e pintura e serão revisitadas nessa seção, com o objetivo de 

compreender a recepção desses pintores por Barros. 

Na quarta seção do primeiro capítulo, desenvolveu-se, teoricamente, um 

ponto de discussão que abarcaram algumas similitudes entre poesia e pintura, tendo 

como mote o ut pictura poesis de Horácio, a obra de Lessing e a sua revisitação na 

poesia e pintura modernas.  

A poesia de Barros será refletida a partir da recepção dialógica com a 

plasticidade de significados provocados por Klee e reinterpretados na imagem 

poética. Comumente escrito algures, a poesia e a pintura encontram-se, nos 

ensinamentos de Simónides de Ceos, em relação análoga, por ser a primeira uma 

pintura falante e a segunda uma poesia muda.  

Olhando um quadro, seja de Klee, de Miró, de Magritte ou de outro artista 

de qualquer época, pode-se, perfeitamente, deparar com expressões físicas 
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próximas de sensações abstratas como ocorre na poesia. Camargo (1997) assevera 

que: 

 

[...] as duas artes se correspondem no que têm de celebração do ver. A 
poesia pode evocar a imagem pictórica, construir uma plasticidade através da 
palavra, transformando o poema em uma pintura de palavras. O quadro pode 
ser reduto do lírico, a recuperar, em quem o contempla, imagens líricas 
próprias da poesia (CAMARGO, 1997, p. 77). 

 

 
Na mesma linha de pensamento, pode-se elucidar que a poesia de Barros 

absorve a pintura muda ao derramar, liricamente, diversas imagens. Ela remete a 

um quadro, como por exemplo, no poema “Pintura”, onde o poeta pinta a manhã de 

pernas abertas e o leitor, conduzido pelos efeitos sinestésicos e metafóricos, 

consegue ler/ver o poema tal como um quadro que retrata a manhã (re)feita. Essas 

implicações de imagens constroem-se pelo poder da fanopeia defendida por Ezra 

Pound (1997, p. 10), em seu ABC da literatura, como um ato de projetar o objeto na 

imaginação visual, além da logorreia e melopeia. 

No “Ensaio sobre o poema maçã”, de Humildade, Paixão e morte: a 

poesia de Manuel Bandeira (1990), Davi Arrigucci aponta alguns efeitos provocados 

pela representação poética que o poeta aspira da natureza morta de Cézanne.  

Diversos são os estudos acerca de homologias entre poesia e pintura. Assim como 

há convergência entre Bandeira versus Cézanne, Cabral versus Miró, Manoel de 

Barros tem uma comunhão receptiva de pintores. É admirador confesso de Klee, 

Picasso, Miró, Siron Franco, René Magritte, Giuseppe Arcimboldo, tendo como 

influência o cubismo e o expressionismo. Algumas obras de Barros têm poemas que 

remetem a nomes de pintores, como por exemplo, o poema “Miró”, de Ensaios 

fotográficos de Barros (2000, p. 385), conforme será analisado mais adiante, e um 

Pierrô de Picasso. 

Na perspectiva de uma recepção intertextual de artes, justapõem-se A 

MÁQUINA DE CHILREAR, de Klee e alguns versos do poema A MÁQUINA DE 

CHILREAR E SEU USO DOMÉSTICO, a fim de explicitar a homologia entre eles. 

Expõe-se, preliminarmente, a pintura de Klee, recebida posteriormente por Barros: 
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Fig. 8: Máquina chilreante, de Paul Klee (1922). 101 x 81, 5 cm. 

 

Elevando o olhar para a Máquina chilreante de Klee, o observador 

certificar-se-á de que Barros recebeu plasticamente a obra do autor. Com sua 

exploração de fantasias que fundem o mundo real e o surreal, com a união entre a 

natureza biológica e industrial, o pintor dá ao poeta as ferramentas de chilrear que 

farão parte da criação da linguagem poética. 

Em sua Máquina chilreante ou Máquina de chilrear, Klee traz o canto dos 

pássaros no significado do termo chilrear (assobiar). E no desenho, a máquina 

parece adquirir vida e movimento. A imagem remete a uma caixinha musical 

executada pelos passarinhos. Ao mesmo tempo em que a pintura se assemelha ao 

mundo lúdico e ao projeto infantil, ela lembra o onirismo do movimento surrealista, 



116 

 

 

 

pois tal ideia se concebe na imagem da cama que evoca o sonho e acima dela erige 

a máquina se movendo pela imagem da música. 

Com efeito, pode-se correlacionar a obra de Klee ao movimento 

surrealista do Século XX. As suas alterações artísticas se deveram ao surrealismo e, 

mormente, ao seu conhecimento como músico, bem como às produções artísticas 

da época. A rigor, em tal obra, entende-se que a sua pintura se situa na arte do 

século XX e se insere no processo gradativo, de figuração simples, influência de 

viagens, para uma intensa abstração do mundo real. 

No projeto estético de Klee, além da comunicação com a música 

chilreante, há um circular movimento da máquina que se confunde com outros 

elementos de corpo e múltiplos desenhos fundando-se a plasticidade da imagem ou 

o adensamento de significados da pintura como ocorre no desdobramento da 

imagem que Barros cria no poema convergente “A máquina de chilrear e seu uso 

doméstico”, contido em Gramática expositiva do chão: 

 
 

IV. A MÁQUINA DE CHILREAR 
E SEU USO DOMÉSTICO 
 
 
O PÁSSARO (olhos enraizados de sol) 
_ Ainda que seu corpo permanece ardendo, o amor o  
destruiria 
 
O PÁSSARO (em dia ramoso, roçando seu rosto na erva 
dos ventos) 
_ Há réstias de dor em teus cantos, poeta, como um 
arbusto sobre ruínas tem mil gretas esperando chuvas... 
 
O PÁSSARO (cheiroso som de asas no ar) 
_ Ela está enferrujada 
 
O PÁSSARO (submetido de árvores) 
_ A Máquina de Chilrear está enferrujada e o limo  
apodreceu a voz do poeta 
(BARROS, 1964-2010, p.136-137). 

 

 
Na recepção da máquina de Klee, Barros realiza sua exegese com uma 

soma de signos, mas traz sua experiência poética e estética da leitura da pintura. O 

quadro de Klee na poesia manoelina nasce da sugestão do poético diante dos 

pássaros e da máquina. No quadro, essa é imóvel assim como no poema, porém ela 

recebe a função de uso doméstico pelo poeta. 
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A tessitura dialógica entre Barros e Klee pode ser apreendida pela 

criatividade de transformar o mundo aparentemente real ao universo da fantasia, da 

abstração onírica e, ainda, da veia primitiva. A divergência acentuada entre ambos 

está no eixo paradoxal da natureza. Enquanto na obra de Klee o mundo nasce 

criado no quadro, o de Barros transpõe a realidade das coisas pré-concebidas como 

defendeu Camargo (1997, p. 85): 

 

[...] Os mundos de Barros e o de Klee se interseccionam no traçado da mais 
simples, na retomada da dimensão onírica do homem, na busca de uma 
linguagem poética e pictórica de uma linguagem poética e pictórica que 
persiga o real em toda a sua grandeza. 

 

 

A intersecção entre poesia e pintura também pode ser conjugada no 

recurso da repetição do desenho e da palavra. Na pintura, Klee opta por quatro 

pássaros. No poema, Barros repete a palavra pássaro em mesma quantidade. 

Musicalmente dizendo, o número quatro simboliza as quatro vozes que formam a 

música: soprano, contralto, tenor e baixo, as quais determinariam a canção dos 

pássaros, o chilrear da máquina. 

Do quarteto de pássaros, a tessitura de imagens bebidas em Klee, o 

mesmo embalo do vento que dá força à máquina de chilrear parece converter a 

imagem do pássaro em voz de poeta e funde sentimento de natureza e humana, isto 

é, perpassa a humanização de pássaro e a personificação do poeta em pássaro: 

 
 
O PÁSSARO (em dia ramoso, roçando seu rosto na erva 
dos ventos) 
_ Há réstias de dor em teus cantos, poeta, como um 
arbusto sobre ruínas tem mil gretas esperando chuvas... 
O PÁSSARO (cheiroso som de asas no ar) 
_ Ela está enferrujada 

 

 
A voz melancólica do poeta volta a ser a voz de pássaro, capaz de 

movimentar a máquina enferrujada, inútil, mas de grande importância para a poesia, 

porquanto o poeta já havia cantado em MP que as coisas jogadas fora ou o inútil 

servem para a poesia, inclusive o coração verde dos pássaros. E na máquina de 

chilrear, a máquina enferrujada (o concreto inútil) se junta à sensibilidade, 
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descortinada pela dor humana: “há réstias de dor em teus cantos, poeta” e da 

mesma forma explicita um indivíduo esfacelado, em ruínas. 

A discrepância acentuada entre a imagem paulkliana centra-se na 

perspectiva da linguagem do baixo e do ser fragmentado. Tanto em Klee quanto em 

Barros há um tom de enobrecimento do canto dos pássaros, porém na poesia, a 

máquina não tem o mesmo movimento do quadro. Logo, é o poeta que se 

responsabiliza pelo tom baixo do ser elevado: “_ A Máquina de Chilrear está 

enferrujada e o limo/apodreceu a voz do poeta” (p.137). 

Na quarta parte de Livro sobre nada, precisamente no paratexto que 

antecede ao poema LIÇÕES DE R.Q, o poeta notifica sua visão acerca de uma 

pintura na aldeia boliviana, a qual se assemelhava aos traços milagrosos de Klee na 

arte de um dos pintores bolivianos que, por excelência, bebeu em Klee. Barros 

demonstra o contato de recepção influenciada de arte: 

 

Um tempo antes de conhecer Picasso, eu tinha visto na aldeia boliviana de 
Chiquitos, perto de Corumbá, uma pintura meio primitiva de Rômulo 
Quiroga. Era um artista iluminado e obscuro. Ele trazia caldo de lagartas 
(era o seu verde); polpa de jatobá maduro (era o seu amarelo). Pintava 
sobre sacos de aniagem. Mostrou-me um ancião de cara verde que havia 
pintado. Eu disse: mas verde não á a cor da esperança? Como pode estar 
em rosto de ancião? A minha cor é psíquica – ele disse. Lembrei que 
Picasso, depois de ver as formas bisotônicas na África, rompeu com as 
formas naturais, com os efeitos de luz natural, com os conceitos de espaço 
e perspectiva, etc etc. E depois quebrou planos, ao lado de Braque, propôs 
a simultaneidade das visões, a cor psíquica e as formas incorporantes. 
Agora penso em Rômulo Quiroga. Ele foi apenas e só uma paz na terra. 
Mas eu vi latejar rudemente nos seus traços milagres de Klee... (BARROS, 
2010, p. 349). 

 

 

Deflagrada a recepção de Rômulo Quiroga pela quebra de ordem natural 

das coisas e da incorporação pelo aspecto psíquico, apreendidos também em 

Picasso, o leitor terá a comprovação absoluta de que o diálogo entre Klee e Barros 

se dá por meio da intertextualidade explícita. A iluminação e obscuridade do pintor 

boliviano nessa nota servem apenas como uma dissimulação do poeta para não 

confirmar: “eu bebi nas imagens de Klee”, tendo em vista que no subtítulo da nota 

explicativa o poeta diz: OS OUTROS: O MELHOR DE MIM SOU ELES. 

Posteriormente a esse paratexto, o leitor se serve do poema AS LIÇÕES DE R.Q, no 
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qual a recepção de Klee por Barros é muito acentuada, sem máscaras. Eis a 

confissão do poeta: 

 

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano): 
A expressão reta não sonha. 
Não use o traço acostumado. 
A força 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 imaginação transvê. 
É preciso transver o mundo. 
Isto seja: 
Deus deu a forma. Os artistas desformam. 
É preciso desformar o mundo: 
Tirar da natureza as desnaturalidades. 
Fazer cavalo verde, por exemplo. 
Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall. 
 
Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio  
aí para desformar... 
(BARROS, 1996- 2010, p.349-350). 
 

 
No poema a recepção de Barros é feita no âmbito de uma declaração de 

aprendizado com o pintor Quiroga, mas em nota explicativa o poeta ressaltou que a 

força da pintura de Klee dominava a pintura do boliviano, pela qual Barros diz ser 

influenciado. Não obstante, tem-se, nos versos de Barros, o forte entrelaçamento 

com a máquina de chilrear: “Só a alma atormentada pode trazer para a voz um 

formato de pássaro” (p.349). Tais contexturas já foram defendidas alhures. 

Frente a outros pintores consagrados, Barros recebeu a arte abstrata e 

surrealista do espanhol Miró. Elege-se o ínfimo inflado em matéria de sublime, por 

excelência, um ponto de diálogo entre ambos.  Integrado ao cubismo e surrealismo, 

Miró cria uma arte carregada de cor e poesia e as 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.  

No quadro Nord-Sud, por exemplo, o pintor dispõe-se do retrato de uma 

mesa com flores, maçã, brinquedo, tesoura, livro, gaiola com pintassilgo, entre 

outros elementos. A composição da pintura abre margem para diversas leituras: 
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Fig. 9 - Nord-Sud, de Joan Miró (1921-1922). 90 x 60 cm. 

 
 

Em Nord-Sud, os objetos levados para o plano da arte adquirem 

significados também múltiplos. O observador tem o livro que pode simbolizar o gosto 

e paixão de Miró pela poesia de Goethe. O título da revista que dá nome ao quadro 

o integra como artista de seu tempo. O pássaro na gaiola, ao mesmo tempo em que 

instaura a acepção de aprisionamento, angústia do indivíduo personificado, abre a 

interpretação para solidão, nostalgia e busca pelo outro, pois o pintassilgo se 

posiciona em direção ao lugar de acasalamento com dois espaços vazios e abertos. 

A liberdade fica em segundo plano e a imagem do pássaro parece ecoar 

muito mais pelo desejo de estar ali em busca do outro pássaro do que na fuga 

representada pela imagem da gaiola aberta. A evasão pode até ser levada em 

consideração à cor branca do fundo da revista, enquanto as outras cores fortes, 

segundo alguns críticos de arte, remetem ao sentido espiral da peça.  

Em quais aspectos a poesia de Barros se intersecciona com a pintura de 

Miró? Bebendo em Nord-Sud, o autor toca no ponto axial que define sua poesia: a 
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infância. Na obra de Miró a fascinação da infância representa-se pelo brinquedo ou 

pela estimação do pássaro e, na poesia manoelina já se apontou, em outros lugares, 

que a infância e os passarinhos são temas recorrentes do poeta. O diálogo basilar 

entre ambos vai além da temática e das influências do surrealismo como se nota no 

quadro A fazenda (1921-1922). Há uma formação de imagens, cuja poesia de 

Barros se converge harmoniosamente: 

 

 
Fig. 10 -  A fazenda, de Joan Miró (1924). 90 x 60 cm. 

 

 
 Os elementos de finitude e infinitude (terra/céu) são eixos de 

representação do telúrico/baixo e do sublime/elevado na tessitura intertextual. Nota-

se que no estado circular do quadro de Miró alguns elementos e/ou arquissemas 

utilizados por Barros se interpenetram: a árvore, a parede da casa mal acabada, os 

diversos objetos dentro e em volta do galinheiro (bule, copo, balde, banco, 

ferramentas), a lagartixa, o caracol, a minhoca, a ave e outros.  

Miró explora esses elementos pictóricos em meio à perspectiva do 

surreal. Há uma ilusão do real em noite e dia, céu e terra e, nomeadamente, na 

representação de animais que remetem ao insólito, ao choque, ao inesperado, ao 
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convencional, à falta de lógica, emergindo a arte da percepção e abstração da 

poesia, do dizer e desdizer, ser e não ser, dado o estranhamento das imagens, por 

excelência, o material da toda a arte com imagens, apontou Chklovski (1974) citando 

Potbenia.  

A poesia manoelina traz a linguagem plástica de Miró e promove a 

eucaristia com o ínfimo, a qual se torna um dos traços que os aproximam e os 

direcionam para uma arte de singularidade. Tal característica vem marcada pela 

presença do surrealismo, ao trazer o real para o mundo irreal, rompendo, dentro 

dessa realidade da imagem, o poeta rompe com o convencional e provocando a 

contradição dos princípios. Tal contradição, na visão de Paz (1984) é que faz a 

imagem se justificar ou explicar por ela mesma. 

Uma das composições contraditórias de Miró que tanto Barros traça 

convergências poéticas, tanto na exploração da imagem como na contextura da 

transgressão usual da natureza, se trata de Campo Arado. Observem a pintura e o 

poema: 

 

 
Fig. 11 - Campo Arado, de Joan Miró (1923). 90 x 60 cm. 
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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 esse pureza: ia ao fundo  
do quintal à busca de uma árvore. 
E ali, ao pé da árvore, 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  
escura. 
O escuro o ilumina. 
 (BARROS, 2000-2010, p. 385; V.15-19). 

 

 

No poema MIRÓ, de Ensaios fotográficos, Manoel de Barros interpreta a 

pintura de Campo Arado. A recepção da pintura frui pela homenagem do nome 

artístico e vai além da citação direta (intertexto explícito). Barros recebe a pintura de 

Miró no que concerne à transgressão à leitura e doutrinas e estéticas. O olhar 

iluminado parece avizinhar-se do deslumbramento de Barros que é transferido ao 

pintor: “Para atingir sua expressão fontana. Miró precisava de esquecer os traços e 

as doutrinas que aprendera nos livros” (v. 1-3). 

Ao descrever o reino das imagens de Miró, Barros dialoga com o pintor, 

especificamente com duas obras, a saber: A fazenda e Campo arado: “Desejava 

atingir a pureza de não saber mais nada. Fazia um ritual para atingir essa pureza: ia 

ao fundo do quintal à busca de uma árvore. E ali, ao pé da árvore, enterrava de vez 

tudo aquilo que havia aprendido nos livros” (v. 4-8).  A comunhão com o lugar 

paradisíaco e surreal em Miró ganha voz intertextual na poesia manoelina, cujo ritual 

das imagens poéticas formam a homologia plástica de linguagem verbal e não 

verbal, a partir da elevação do baixo, o ponto dialógico entre ambos nos elementos, 

a saber: “Depois depositava sobre o enterro uma nobre/mijada florestal. Sobre o 

enterro nasciam borboletas, restos de insetos, cascas de cigarra etc” (v. 9-12, sem 

grifos no original). 
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Com as ruínas e o nada Miró fundava a sua arte e engenhava a cor.  Ao 

urinar seus objetos na terra nascem os mesmos seres para a arquitetura imagética, 

mais tarde bebida por Barros. Descrevendo a pintura e seus elementos constitutivos 

da arte de Miró, o poeta vê em sua poesia os resquícios da obra de Miró. Sob esse 

prisma, os versos caem nessa deflagração da imagem pictórica: “Sobre o enterro 

nascem borboletas, restos de insetos, cascas de cigarra etc”/A partir dos restos Miró 

iniciava a sua engenharia de Cores” (v. 11-14). Do primeiro ao décimo segundo 

verso Barros encena a pintura de Miró. Não obstante, nos versos subsequentes  do 

poema o leitor consegue chegar ao grau de katharsis, ou seja, realiza-se entre o 

leitor e o texto a fruição compreensiva. A visão fontana que Barros apontou no início 

para Miró é retomada nos versos finais, a fim de fazer do poema a tela muda que 

fala ao seu leitor.  

A iluminura da linguagem pictórica de Miró não emerge do quadro 

somente, mas de sua própria realização do poético e de seu estado de transgressão 

da imagem do sublime. Tal contradição perpassa tanto na poesia manoelina quanto 

na pintura de Miró, convergindo-se na ênfase ao efeito do baixo, da ruptura com a 

beleza, instaurada pelo choque ou contraste: 

 

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 ilumina (v.15-19). 
 

 Nesses versos, Barros ressalta a luminosidade do escuro na pintura de 

Miró. O efeito de dissecar o significado das coisas e de romper com os signos 

convencionais são características da poesia manoelina. Em outros textos Barros diz: 

“Sobre o nada eu tenho profundidades” (2010, p.6) e “eu sei dizer sem pudor que o 

escuro me ilumina” (2010, p. 187). São imagens de sua poesia transferidas para a 

pintura de Miró, a fim de ensinar ao leitor que as duas artes se interpenetram. A 

escrita poética nasceu da percepção de outra imagem e atingiu o reino da 

transgressão do signo imagético. Barros (2010, p. 393) confirma tal assertiva: “Eu 

atingi o reino das imagens, o reino da despalavra”, formando o encontro homológico 

de artes provocado por Horácio em ut pictura poesis. 
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2.4 O pretexto de Livro sobre nada e a sustentação do tema e da linguagem 
poética 
 
 

Em um verso sugestivo e emblemático de sua poesia, Barros escreve um 

verso que serve de sustentáculo para a obra: “Se o nada desaparecer a poesia 

acaba” (2010, p.7). E Livro sobre nada, ao longo de seu poema 14, versa o nada 

como um ato de prosperidade e bem de poesia, uma vez que “Perder o nada é um 

empobrecimento” (1996 - 2010, p.343).  Como organização essencial à arte poética, 

o nada perpassa a imagem ordinária. Se de um lado, a poesia nasce como ato 

sagrado, de outro lado, ela desabrocha como ideia fixa voltada para a matéria do 

baixo, do corriqueiro, do rasteiro e da insignificância. 

A obra LSN se abre à temática da coisificação do mundo e na exploração 

das ruínas. O título parece ser apenas uma sugestão “sobre o nada”, mas o que é o 

nada na poesia de Barros? O poeta formula algumas elucidações de sua poiesis. Na 

perspectiva do nada como tema e ponto crucial de sua lírica, o PRETEXTO é 

servido à mesa do leitor como um paragrama imprescindível à ratificação da obra e 

sua linguagem: 

 

PRETEXTO 
O que eu gostaria de fazer é um livro sobre nada. Foi o que escreveu 
Flaubert a uma sua amiga em 1852. Li nas Cartas exemplares organizadas 
por Duda Machado. Ali se vê que o nada de Flaubert não seria o nada 
existencial, o nada metafísico. Ele queria o livro que não tem quase tema e 
se sustente só pelo estilo. Mas o nada de meu livro é nada mesmo. É coisa 
nenhuma por escrito: um alarme para o silêncio, um abridor de amanhecer, 
pessoa apropriada para pedras, o parafuso de veludo, etc etc. O que eu 
queria era fazer brinquedo com as palavras. Fazer coisas desúteis. O nada 
mesmo. Tudo que use o abandono por dentro e por fora (BARROS, 1996 - 
2010, p. 327). 

 

Ao associar o pretexto explicativo e introdutório de Barros, indaga-se: 

Qual a relação intersubjetiva desse paratexto com os guardados líricos de Livro 

sobre nada? Entre tantas possibilidades da leitura de uma obra aberta, as incursões 

acerca do NADA desabrocham diante de um horizonte de descobertas, no qual o 

leitor vai sendo, aos poucos, guiado pelo poeta do PRETEXTO à obra que derrama 

liricamente imagens de seres debruçados à margem da sociedade. Seres sem 

nenhuma importância, isto é, o nada. Ressalta o poeta bebendo em Flaubert: “o 

nada de meu livro é nada mesmo”.  
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Não obstante, a dimensão ou múltipla dimensão do nada faz da 

inutilidade o elemento valioso para a poesia. A visão de mundo, perpassada na obra, 

adensa-se diante da reconstrução das ruínas e do mundo fragmentado, pisado e 

mijado pela civilização brasileira. O homem rejeitado pelo mundo, abandonado e 

vestido de escórias também tem lugar reservado no abrigo poético do nada. Em 

consequência, o homem adquire entidade, passa a ser relevante. Ele ganha 

dimensão de grandeza ao ser coisa. O homem metamorfoseia-se em objeto jogado 

fora, o maior bem da poesia.  

As coisas jogadas fora são humanizadas e têm sensibilidade adquirida do 

poeta. Movem-se no olhar de quem penetra a fundo no texto lírico. O nada, frente a 

uma reflexão sartriana da vida, se despe na comunhão com o sujeito e as coisas. O 

óbvio cede lugar à essência de uma verdade desordenada, desconstruída pelas 

mãos do poeta que determina a nova ordem das coisas. Doravante, o mundo 

precisa ser desestruturado ao nível de objeto por meio da linguagem desconstruída: 

“As coisas tinham para nós uma desutilidade poética”. Esse é o primeiro verso de 

LSN que confirma a interpretação. 

Do PRETEXTO e de seus intertextos, o leitor pode encontrar pista de 

interpretação (ECO). O nada manoelino não será pessoano e/ou metafísico. O poeta 

aponta Gustave Flaubert como seu influenciador. Ao explicitar o livro de Flaubert 

que se sustenta pelo estilo e sobre o nada, Barros conclama sua estratégia de poeta 

leitor, funda uma poesia calcada no estilo da reinvenção de tudo que o leitor está 

acostumado e o acorrenta para conhecer que o nada é um alarme para o silêncio. É 

preciso ouvir o poeta e escutar a poesia das palavras para apalpar as intimidades do 

NADA.  

O poeta seleciona alguns exemplos do nada: “um abridor de amanhecer”, 

“pessoa apropriada para pedras”, “o parafuso de veludo, etc etc” (p. 327). A 

edificação do nada brota de coisas desúteis e de tudo que suscite abandono por 

dentro e por fora. Logo, o nada de Barros é tudo, é a essência do homem 

transformado em coisa e essa coisa em humano. Ser banhado pelo nada e ter uma 

imensidade de objetos jogados fora equivale a louvar a poesia em sua mais alta 

essência e, ao mesmo tempo, ser contaminado pela memória da infância, o tema 

apogeu da poesia de Barros. A infância e a nova construção das coisas mostram-se 
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como um ponto crucial em Barros. A infância no poema inaugural de Livro sobre 

nada, em que o mundo parece desconsertado e por que não desconcertado?: 

 
As coisas tinham para nós uma desutilidade poética 
Nos fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso dessaber. 
A gente inventou um truque pra fabricar brinquedos com palavras. 
O truque era só virar bocó. 
Como dizer: Eu pendurei um bentevi no sol... 
O que disse Bugrinha: Por dentro de nossa casa passava um rio inventado.         
O que nosso avô falou: O olho do gafanhoto é sem princípios. 
Mano Preto perguntava: Será que fizeram o beija-flor diminuído  
só para ele voar parado? 
As distâncias somavam a gente para menos 
O pai campeava campeava. 
A mãe fazia velas. 
Meu irmão cangava sapos 
Bugrinha batia com uma vara no corpo do sapo e ele virava uma pedra. 
Fazia de conta? 
Ela era acrescentada de garças concluídas  
(BARROS, 1996, p. 11). 

 
A centelha sobre o nada brota no âmago da desconstrução. O nada passa 

a instituir uma relação especial no universo poético, pois, os “nadifúndios” equivalem 

às coisas jogadas fora, às escórias do ser, as quais o poeta demonstra amar. Essa 

relação do nada significativo concentra-se nos dois primeiros versos do poema: “As 

coisas tinham para nós uma desutilidade poética/ Nos fundos do quintal era muito 

riquíssimo o nosso dessaber” (v.1-2).        

Na arguciosa desutilidade poética, o poeta parece predestinado a criar 

novos experimentos com a linguagem, conforme se lê nos versos de Murilo Mendes: 

“o poeta já nasce conscrito/ atento às fascinantes inclinações do erro/ já nasce com 

as cicatrizes da liberdade” (MENDES, 1996, p. 36). Nas cicatrizes da liberdade de 

que fala Mendes e se apreende em Barros, o nada solfeja na canção do 

estranhamento, cuja nova didática para desestruturar as coisas se realiza na poiesis 

da fantasia e do lúdico, tal como ocorre no quinto verso: “Como dizer: Eu pendurei 

um bentevi no sol” (v. 5). Essa exclusão da realidade da imagem faz com que a 

fantasia e o ilogismo estejam ligados à construção da poesia. Notadamente, assim é 

o reino da fantasia: 

 

O que disse Bugrinha: Por dentro de nossa casa passava um rio inventado.         
O que nosso avô falou: O olho do gafanhoto é sem princípios. 
Mano Preto perguntava: Será que fizeram o beija-flor diminuído  
só para ele voar parado?(BARROS, 1996, p. 11, v. 6-9). 



128 

 

 

 

 

A linguagem como sustentação do nada é simplesmente um ato do fazer 

poético mediado por palavras. Não há inspiração e nem tampouco um toque de 

saudosismo. A poesia de Barros faz-se com palavras como ele mesmo assegura, 

“poesia não é feita de sentimento, mas sim de palavras, palavras, palavras...” 

(BARROS, 1990, p. 309). Sob esse prisma, o poeta procura recriar a linguagem e 

deixa um forte traço de estranhamento, de cortes e recortes. Entretanto, esse 

processo é considerado por ele como um meio de transformação da língua para que 

a poesia não se limite a clichês e se torne virgem. 

A par dessa castidade linguística e da poética do inútil, o poeta, além de 

“purificar” o idioma, cria um novo arranjo que faz parte do reino da comunicação 

entre poeta e leitor. Sob esse prisma, reitera-se o verso “o olho do gafanhoto é sem 

princípios” (v. 6), a fim de explicar que o poeta arrasta o leitor para um caminho de 

obscuridade semântica. Poesia liga-se à matéria de incorporação do poeta e seu 

leitor (JAUSS, 1979). 

Nesse âmbito receptivo de poesia, o leitor torna o texto atraente, erigindo-

se o procedimento de interação, o qual, na concepção de Iser (1999), será plausível 

exclusivamente por meio “do processo de leitura [...]. Esse processo estabelece algo 

que não está formulado no texto e representa sua intenção”. Ao comunicar com o 

texto, “o leitor implícito é uma estrutura textual prevendo a presença de um receptor” 

(ISER, p. 286-287). Para entender e receber a obra, o leitor deve se desligar dos 

significados comuns da palavra e aderir ao novo significado promovido pela 

desconstrução da metáfora. Tal aderência se explica com as palavras do crítico 

Fábio de Souza Andrade (1996) em seu ensaio A musa quebradiça: 

 

[...] como o poeta, também o leitor de poesia precisa se despedir da 
familiaridade dos significados conhecidos para aprender a respirar sob a 
água densa dos sentidos metafóricos, obscuros, mas genuínos. A 
recompensa é a descoberta de uma nova dimensão da linguagem: menos 
utilitária, hermética, mas preciosa em sua recusa da simplicidade óbvia e 
desgastada. (ANDRADE, 1996, p. 139). 

 

 

Redimensionando a citação com o verso “o olho do gafanhoto é sem 

princípios” (v. 7), entende-se que o poema não se trata de um desencadeamento 

simplório de significados, mas de uma condição onírica da linguagem. O sujeito lírico 
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explicita o “gafanhoto” com ideias quiméricas e atribui ao poema uma imagem 

telúrica e surreal. A esfera mítica reside na fantasia “no fundo do quintal” e permite a 

exploração de brincadeiras e a imaginação, tornando o nada significativo e lúdico na 

poesia de Barros. Sobre esse universo imaginário da infância, David (2004, p. 135) 

salienta que o poeta vê o mundo pelo olhar infantil, no sentido de o passado ser 

“guardado na memória e reinventado pela imaginação, tornando-se mítico”. 

O poema de abertura do LSN oferece ao leitor uma imagem-fabulosa, 

como se lê na Poética de Aristóteles (1987, p. 209): “o poeta deve ser mais 

fabulador que versificador porque ele é poeta pela imitação e porque imita ações”, 

Seu objetivo deve ser o de narrar os fatos como gostaria que tivesse acontecido.  

Sob esse prisma, elucida-se o processo discursivo desse poema de LSN vem 

anunciado por uma lógica interna à própria poiesis, em que, no LSN, se tem o 

fabuloso, a invenção e o universo mítico. 

 Para o poeta, poesia não tem lógica, um verso rompe com a estrutura do 

outro. Não obstante, há quase uma junção real entre o “cangar dos sapos do irmão” 

(v. 13) e a arte de “metamorfosear os sapos em pedra”. Contudo, a ruptura ocorre no 

último verso, “Ela era acrescentada de garças concluídas” (v.16).  

Em consequência, a falta de linearidade no texto poético pode ser 

explicada pela biografia do autor, embora o objetivo desse estudo não seja biografar 

o poeta. No entanto, há circunscrições sobre a vida de Barros que ajudam a 

entender o processo de sua criação poética. Ele declara ao entrevistador José 

Octávio Guizzo na revista Grifo, reproduzida em GEC: 

 

[...] Foi a minha inaptidão para o diálogo que gerou o poeta [...] se vou falar 
[...] corto a conversa no meio [...]. Do que eu poderia dizer resta sempre um 
déficit de oitenta por cento. E os vinte por cento que eu consigo falar 
correspondem senão ao que eu não gostaria de ter dito [...]. Desde guri 
descobri essa barreira em mim [...] só trancado e sozinho que consigo me 
expressar. Assim mesmo sem linearidade, por trancos como requer a 
poesia (BARROS, apud GUIZZO, 1990, p. 307-8). 

 

De fato, a falta de linearidade cerca toda a poesia de Barros. Ele elabora 

racionalmente seu projeto de escritura poética para LSN desde sua explicação do 

livro em PRETEXTO. Nas quatro partes da obra, Barros amplia sua concepção 

sobre o nada que vai muito além da justificativa prévia do paratexto inicial. O leitor 
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precisa ir mais a fundo para ver que o nada em sua poesia não participa apenas do 

nada de Flaubert assinalado pelo receptor de Barros. Poesia funda-se no intrínseco 

abraço entre Deus e o próprio caos abandonado que se coloca ao louvor do poeta: 

“Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus. Senhor, eu tenho 

orgulho do imprestável! O abandono me protege” (p.342, sem grifos no original). 

Na primeira parte de LSN o poeta nobilita alguns seres ilustres e postos 

aquém das desprovidas coisas do chão, perfazendo-se uma inversão e/ ou a 

contradição do habitual. Nesse aspecto, o nada se traduz na perspectiva do “tudo 

que use abandono por dentro e por fora” (p.327). Na segunda parte da obra, a 

sagração do nada perpassa na imagem do homem aos pedaços, de uma poesia 

vestida de seres adoecidos de grandeza e enriquecidos com a presença do nada:  

 

Venho de nobres que empobreceram 
Restou-me por fortuna a soberbia. 
Com esta doença de grandezas: 
Hei de monumentar insetos! 
(Cristo monumentou a Humildade quando beijou os  
pés dos seus discípulos. 
São Francisco monumentou as aves 
Vieira, os peixes. 
Shakespeare, o Amor, A Dúvida, os tolos. 
Charles Chaplin monumentou os vagabundos.) 
Com esta mania de grandeza: 
Hei de monumentar as pobres coisas do chão mijadas 
de orvalho. 
(BARROS, 1996-2010, p. 343). 
 
 

A grandeza e a pequenez têm paradoxal significação não somente pelo 

processo de antonímia e sinonímia, mas pela desconstrução contextual dada ao ser 

altivo e monumental (Shakespeare, Charles Chaplin, etc) e ao que poderia ser baixo 

(vagabundos, andarilhos, coisas mijadas, etc). Assim, a antítese atravessa todo o 

texto, a fim de se absorver o que o poeta preanunciou: “O nada é coisa nenhuma, 

um alarme para o silêncio, um abridor de amanhecer. Esse verbo propagador de 

novos significados faz surgir a pequenez das seguintes personalidades: “Cristo, 

Chaplin, São Francisco, Vieira, Shakespeare e na figura do poeta” (BARROS, 1996-

2010, p. 327). Ao contrário dessa baixeza dos nobres, o poeta encaminha seu leitor 

para apreender o amanhecer das pobres coisas que se espelham na imagem 

poemática: “O monumentar dos insetos” (v.4), “da Humildade no beijo dos pés dos 
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discípulos” (v. 5-6), “das aves” (v. 7), “dos peixes” (v. 8), “dos vagabundos” (v. 9) e 

“das coisas mijadas de orvalho” (v.11-12).  

Na terceira parte, destaca-se a essência dos seres desimportantes, os 

quais são elencados no conjunto de poemas, além de focalizar a imagem do ateu, 

por exemplo: “Ateu é uma pessoa capaz de provar cientificamente que não é nada. 

Só se compara aos santos. Os santos querem ser os vermes de Deus” (p. 348, sem 

grifos no original). O poeta amplia seu projeto de exaltação do nada, sempre ligado à 

imagem do insignificante como a relação entre Deus (sagrado) e o verme (profano) 

que parece estar em direção contrária da matéria do extraordinário. 

Na quarta parte, além de intersecção de poesia e pintura, que se priorizou 

na seção anterior no que se refere à nota explicativa, percebe-se a presença do 

andarilho, o ser mais importante na poesia manoelina, o qual, por sua vez, 

transcende nessa elevação do baixo, sobretudo na poesia embebida em nota de 

rodapé: “Devemos conhecer cousas sobre a fisiologia dos andarilhos. Saber quanto 

tempo o andarilho pode permanecer em suas condições humanas” (BARROS, 2010, 

p.353, sem grifos no original).  

A excentricidade do homem e sua condição desumana constroem a 

tônica do nada. A transcendência do desconhecido parece ganhar relevância ao 

ponto de aniquilar o sujeito humano. Os lugares sem importância notabilizam a 

existência do ser e ao mesmo tempo ganham maior valor na união entre o homem e 

o ambiente qualquer: “O beco é uma instituição que une o escuro do homem com a 

indigência do lugar. O beco é um lugar que eleva o homem até o seu melhor 

aniquilamento” (p.352). 

Em contrapartida, o aniquilamento do sujeito parece ser a máscara do 

sujeito autobiográfico, pois o nada e a exaltação de coisas jogadas fora adquirem 

vida e se movem. A obra ganha relevo e plenitude como se o homem se tornasse 

coisa e essa transformasse em demasiado humano. O homem parece ser o próprio 

poeta disfarçado de outros seres como ele diz a Aderaldo Castelo: “Eu me exibo de 

costas e faço o nada desaparecer” (p.3). Depreende-se que a voz do poeta fala de 

uma escrita refletida, isto é, na deferência ao chão, sendo o encontro da poesia com 

sua comunhão celestial e elevada.  
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Por conseguinte, na configuração do nada, antes mesmo de Livro sobre 

nada, o poeta explicitou “o achamento do chão” como as descobertas e “as origens 

do vôo” (GA, p.11). A poesia do rés do chão atira-se para as fendas do sublime e o 

homem se torna o mais engrandecido a partir de um processo de reentrâncias, de 

(re)significados, de “encolhimento”, o qual pode ser interpretado pelo leitor como 

“seres esquecidos” ou “seres excêntricos” , os quais saem das escórias existenciais 

e se encontram na redenção da própria poesia confundindo-se com o sujeito 

autobiográfico. Esse homem ressoa na figura do próprio autor. Tudo que é nada e 

suscite abandono por dentro e por fora é poesia se espelhando, intensamente, na 

voz do poeta ao colher a seguinte declaração: “Meu sujeito lírico sou eu toda vida, 

toda hora, todo verso”. 29  

 
 
2. 5 Um olhar de recepção e paratextualidade: Livro de pré-coisas, Matéria de 
poesia, O livro das ignorãças, Gramática expositiva do chão e Retrato do 
artista quando coisa  
 
 

Um dos pontos, em particular, a examinar se trata da recepção da poesia 

de Barros pela ótica de paratextualidade. Para tal análise, opta-se pela leitura 

intercalada das orelhas e poemas das obras, a saber: Livro de pré-coisas, O livro 

das ignorãças, Gramática expositiva do chão e Retrato do artista quando coisa.  

O exame analítico incidirá na fruição de leitura promulgada pelos diversos 

leitores de Barros e na investigação de como se dá a relação de cordialidade entre o 

paratexto e a obra. E se não há a leitura cordial e íntima como sugeriram Jauss e 

Iser (1979), em A literatura e o leitor, abre-se uma lacuna para discutir em que 

medida o prefaciador oferenda o texto para um leitor ideal. Em consequência, 

arremata-se a interpretação e superinterpretação com base na recorrência teórica do 

leitor instituído pelo texto (ECO), com ênfase na leitura de poesia feita pelos autores 

Douglas Diegues, Fausto Wolff, Ênio Silveira, Adalberto Müller e Paulinho Assunção 

para as obras citadas. 

                                                 
29

 Fala de Manoel de Barros, disponível no livro Convergências e tessituras: Manoel de Barros, João 
Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes (2010), resultado da dissertação de mestrado. 
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Ao direcionar o olhar para a obra Literatura e sistemas intersemióticos de 

Flávio René Kothe (1981, p. 1), parte-se da premissa que, segundo o autor, “as 

orelhas de livros quanto menores mais sábias”. Não se pretende estudar acerca da 

extensão delas na obra de Barros, mas averiguar a respeito da contribuição do leitor 

para um segundo leitor. Ler uma obra pressupõe um levantamento sistemático de 

temas, assuntos, linguagem, estilo, época, contexto social, entre outras pesquisas 

estéticas para a recepção.  

A partir do momento em que o autor se compromete a receber uma obra 

e divulgá-la ao público elitista, espera-se, sumariamente, que o prefaciador conheça 

além da obra a ser lida, outras obras do mesmo autor, a fim de não construir um 

texto alheio à arte do criador ou desencaminhar os leitores para a recepção do texto. 

Kothe (1981, p. 2) corrobora para a seguinte leitura: “as orelhas equivalem à 

publicidade do livro no livro, tendem a prometer mais do que podem dar: embrulho 

maior do que o presente, embalagem sublimadora da mercadoria”. Contrariamente, 

elas (as orelhas) podem ser “pequenos apêndices quando o diálogo for inteligente”. 

A orelha do Livro de pré-coisas recebeu de Douglas Diegues o título de 

GOZO VIVIFICANTE. A exegese inicial para um leitor ao abrir a capa do livro é a de 

sensação erótica e vital. Porém, o gozo, pelo signo explorado, pode ser o gozo da 

poesia e do autor, o gozo da escritura, o gozo do leitor, o gozo instituído pelo ato de 

ler. Ou pode oferecer o texto a ser degustado como aquele voltado para as fendas 

do erótico e da sexualidade. 

Adentrado no discurso do leitor Diegues, percebe-se que, ao citar o 

ensaio Para legar a Lezama Lima de Julio Cortazar, o receptor toma ciência que o 

título da orelha o leva, de fato, à escritura paradisíaca da literariedade ao fazer 

referência a Julio Cortazar e afirmar: “em seus melhores momentos a escritura 

paradisíaca é uma cerimônia, algo que pré-existe a toda leitura com fins e modos 

literários” (LPC, orelha, 1985). 

A exploração dialógica com as referências pré-existentes do papel como 

oráculo recebido da obra de Cortazar, para Diegues e para o leitor, assume uma 

heterogeneidade e/ ou intertextualidade discursiva no tocante à leitura de Livro de 

pré-coisas: 
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O Livro de pré-coisas, onde o poeta Manoel de Barros nos entrega o Pantanal 
mais íntimo, essencial, invisível, anônimo, secreto e primordial, em seus 
momentos de alta irradiação poética é como uma cerimônia solar, anterior a 
toda leitura com fins e modos literários. Através do poeta, conhecemos 
Bernardo, nosso avô poético um ser que não conhece ter. Guiados pelos 
dois, vamos descobrindo que o Pantanal, assim como a linguagem poética 
não tem limites (Orelha de LPC, 1985). 

 
 

Pode-se asseverar que entre a orelha e a poesia reina uma harmoniosa 

conversa entre o receptor e o poeta. Diegues expõe a outro leitor a intimidade 

pantaneira de Barros, o contato com o personagem Bernardo e a linguagem poética. 

Nenhum leitor será dissimulado ao comprovar, por exemplo, a parte da obra 

intitulada O LIVRO DE BERNARDO.  

Dir-se-ia que, em muitas obras, os autores que redigem as orelhas sequer 

adentram nos títulos dos poemas ou capítulos. O leitor se vê em dois caminhos: 

desiste da leitura antes de abrir a obra, ou procura folhear algumas páginas, a fim de 

constatar a matéria, o tema, a linguagem e outros pressupostos de leitura. 

Contrariamente a esse tipo de recepção, Diegues consegue convocar e atrair o leitor 

no segundo parágrafo de seu discurso. E, dentre outras indagações, o leitor 

perguntaria: Como será o coração e a essência da alma de um Bernardo que pode 

ser ou não inventado? 

Muito mais que a pergunta sobre Bernardo é o motivo pelo qual o Livro de 

pré-coisas foi escrito, o qual, segundo o receptor, veio para durar e perdurar na 

memória do leitor. Em cada linha da orelha, descortina-se o leitmotiv da obra. Tal 

motivo condutor parece ser apontado como temas recorrentes na orelha em forma 

de coesão e coerência, com os poemas e partes da obra, a saber: “o pantanal e 

seus descaminhos”; “o Pantanal como viagem que nos viaja”; “um avô poético 

chamado Bernardo”; “O ser e o não ser do homem”; “a paisagem transfigurada e/ou 

a paisagem como germinação e decomposição”, além da eroticidade das “dálias 

lésbicas” que são expostas ao altar poético.  

As descrições surgem como uma divulgação do poético e da matéria de 

linguagem instigante que o leitor se vê impulsionado para a decifração da imagem 

poética. Essa, a rigor, aparece na segunda página da orelha, descrita e previamente 

definida como uma fronteira entre prosa e poesia derramadas do gozo de lavras até 

a festa uterina das sementes e ovas adentrando no baile placentário das algas 
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opalinas. Portanto, em o Livro de pré-coisas, Diegues desperta a magia orgástica da 

linguagem que vira sabor e se torna origem do gozo e do prazer, do ser e não ser da 

linguagem. 

Pode-se asseverar que em Matéria de poesia, cuja orelha intitula-se EM 

PLENO USO DA POESIA, Adalberto Müller adverte ao leitor que sua leitura não 

será acerca da biografia do poeta, mas sim da originalidade do poeta e sua 

linguagem corroborando para aquilo que disse Pound (1997) sobre o mau crítico que 

em vez de se debruçar na obra do poeta, olha para a vida do autor. 

Efetivamente, bem irmanado por tal atributo está o apresentador da 

poesia de Barros. Leitor contumaz de poesia, Müller abre Matéria de poesia como se 

abre o botão de uma flor, despindo as pétalas das coisas jogadas fora. Não oculta e 

nem dissimula a matéria da obra. Menciona os arquissemas de Barros como 

referencial para a criação e originalidade poética na recusa dos temas do sublime. 

Para concretizar a leitura dessa obra, o autor explicitou ao leitor os influenciadores 

do poeta: Duchamp, Rimbaud no que tange a fazer o desimportante ser elevado em 

matéria de arte. Logo, o lixo é o luxo, o nada é essência para a sublimação da arte e 

da existência humana. 

Outro ponto que merece real atenção é o recurso da citação de falas do 

poeta, o qual Müller enfatiza, a fim de reafirmar como o desimportante é explorado 

em matéria de relíquia. Ou seja, o autor explora a obra, confirma com a fala do 

criador, transparecendo a verdade da poesia. Para Barros, a criação poética se dá 

no “desencontro da palavra com a ideia”.  E, o autor da orelha vai buscar tal ruptura 

no objetivo de interpretar “realidades aparentemente incompatíveis”: “esfregar 

pedras na paisagem, ou em um algibe estupido de silêncio” (Orelha de MP, 2000).  

E a interpretação do autor desnuda como é o fazer poético da obra, ao 

salientar que: “O procedimento mantém a frase de Barros num espaço de tensão 

permanente entre o obscuro e o iluminante, dando no leitor a sensação de que 

quebraram dentro dele um „engradado de estrelas‟...”. Em outras palavras, a 

experiência com a linguagem parece ser a viga-mestra do poeta ao criar e instituir, 

por exemplo, algumas narrativas poéticas com temas-chave de Matéria de poesia: 

“loucos de água e estandarte, andarilhos-poetas que perambulam num mundo às 

avessas, vivendo na terceira margem”.  
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E é dessa leitura instituída por Müller que o leitor mais assíduo conseguirá 

beber os indícios da dialogia entre Manoel de Barros e João Guimarães Rosa, 

porquanto além da referência explícita ao conto A terceira margem, o autor recorta 

os versos de MP que remetem à obra roseana ou ao João Ninguém de Noel Rosa: 

“Certo João [...] tido por concha”, se torna capaz de ver “a flauta dos pássaros 

interpretando os homens”. 

De tal recurso intertextual, o autor instiga o leitor a desvendar se os 

personagens Mário-pega-Sapo, Bernardo, Roupa-Grande, Apuleio e tantos outros 

seres não são as várias faces ou vidas heterônimas de Barros. E fecha a orelha 

assegurando que tudo isso se faz porta para abrir a poesia em pleno gozo dela 

mesma, cujo resto, sendo luz, emana do mistério e do encantamento, os quais o 

leitor se vê persuadido a comprovar.  

Diferente de outros autores que escrevem sobre Barros nas orelhas de 

suas obras, Müller parece fundar uma comunhão mais próxima do exame 

acadêmico, pois além de ser um leitor e comentador de poesia, o autor é 

pesquisador e tem ensaios sobre outras obras do poeta que dialogam com sua 

recepção, a exemplo do artigo Manoel de Barros: o avesso do visível, cujo título se 

extraiu de LSN: “meu avesso é mais visível que um poste”.  

O recurso utilizado pelo “orelhador” parece ser o da citação explícita que 

formará um subtítulo de poemas de Barros e outros autores, com intuito de prender 

o leitor mais assíduo de literatura ao objeto da arte de ler poesia. A leitura de Müller 

demonstra não somente a recepção meticulosa de cada verso como também o 

exame rigoroso de outras obras do autor. A leitura é reafirmada em tal texto, escrito 

anos depois da orelha de MP, no tocante ao trecho: 

 

Será que essa poesia não está aí bem aberta, como a carta do conto de Poe, 
para que a descubramos com outro olhar senão aquele que analisa, recorta, 
esquadrinha, invade, estupra? Será preciso talvez começar a olhar para a 
obra de Manoel de Barros como um todo articulado em torno de um projeto 
tenaz e insistente, mas cujas fronteiras (semânticas, discursivas) se movem e 
se deslocam constantemente, obrigando o leitor a um processo também 
constante de rememoração e ressignificação (MÜLLER, 2003, p. 279). 

 

 

Não cabe nessa leitura enfatizar os artigos e ensaios escritos por Müller, 

mas sim explicitar o caminho percorrido para a dissecação da obra, bem como os 
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passos que o autor utilizou para preencher os vazios do texto e instigar o leitor a ler 

outras lacunas. Tais espaços se referem a uma leitura intertextual e intratextual na 

recepção do crítico arguto e detalhista para a obra de Barros. Em outras palavras, 

tanto na leitura de Matéria de Poesia quanto na leitura sobre Tratado geral das 

grandezas do ínfimo, no ensaio de Müller, os jogos de significação são feitos pelo 

viés da intertextualidade que passa a ser uma leitura plural. 

Por outro viés, Müller (2003, p.279) assegura que, a maioria das leituras 

feita sobre a poesia de Barros incide na seguinte assertiva: “Na incapacidade de 

elaborar um discurso crítico, muitos comentadores da obra de Barros acabam 

fazendo meras paráfrases “poéticas” dos textos desse autor. É o que em crítica 

literária se chama de contaminação”.  

Esse ponto de vista se torna nítido em muitas citações de um verso 

diferente do analisado ou de uma fala colhida do próprio poeta em entrevistas, a fim 

de explicar sua própria poesia deixando à margem a recepção do leitor que deveria 

voltar seu olhar para a intenção do texto, a intenção do autor e a intenção do leitor. 

Tais aspectos intencionais remetem ao jogo entre o texto e a geração que lê, no 

qual, para Eco (2005, ap.12): devem ser adicionados a magia profunda do leitor e o 

“respeito para com a intenção do texto”.  

Duas obras que podem ser lidas paralelamente em termos de recepção 

pelo mesmo autor são: Gramática expositiva do chão: poesia quase toda (1990) e O 

livro das ignorãças (1994). Ênio Silveira elege o título da orelha DO MICROCOSMO 

A BEIRA-RIO AO ESPAÇO SIDERAL para GEC, enquanto para LI o autor intitula 

SEMPRE NOVO ALQUIMISTA DO VERBO. 

Genericamente, Silveira (1990, p. 229) direciona a poética de Barros para 

“além de escolas, estilos, tendências”, sendo ela “singular e múltipla, telúrica e 

surrealista, anárquica e meticulosa, regional e universal”. Diante disso, indaga-se: 

Por que o autor elucida que a poesia de Barros pode ser para todos e para ninguém, 

ao mesmo tempo em que é exclusivamente para o poeta?  

Sua estratégia consiste em levar o leitor a compreender que Barros faz 

poesia para seu próprio deleite. A recepção da obra manoelina somente poderá ser 

degustada por um ou vários leitores após ter sido objeto de intuição estética do 

autor. Entra nesse âmbito, a estética da recepção propagada por Jauss e Iser 
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(1979), os quais veem a necessidade primordial de verificar a intenção do autor, a 

intenção do texto e por último, a intenção do leitor, a fim de que se opere a 

interpretação e abertura da obra literária (ECO, 2005). 

Dois pontos em comum na escritura receptiva das orelhas de tais obras 

são a referência direta à entrevista que Barros concede à filha Martha Barros, 

divulgada no Correio Brasiliense. Dessa coincidência ou recorte de repetição, 

pergunta-se: Qual seria a relação harmônica entre a entrevista e algum ou o 

conjunto de poemas das obras? Qual seria a necessidade de apresentar a entrevista 

ao leitor? Não se chegaria ao que dantes Müller constatou como “incapacidade de 

elaborar um discurso crítico fazendo meras paráfrases poéticas do próprio autor”. Ou 

melhor, não existe um motivo principal entre os temas da obra e a citação indireta à 

entrevista do Correio Brasiliense.  Mais curiosa ou “polêmica” é a repetição da 

seguinte citação para as duas orelhas redigidas por Silveira, induzidas pelo recorte 

intitulado COM O POETA MANOEL DE BARROS, entrevista do poeta Barros 

realizada por Martha Barros. Seguem os discursos das orelhas paralelos e reescritos 

de um livro para outro: 

 

Orelha 1: “A poética de Manoel de Barros resiste a qualquer tentativa de 
enquadramento [...]. Além de escolas, estilos e tendências, ela é singular e 
múltipla, telúrica e surrealista, anárquica e meticulosa, regional e universal” 
(GEC, sem grifos no original). 
 
Orelha 2: “Em Manoel de Barros, o trabalho é desconcertantemente 
multifacetado, variando do telúrico ao surrealista, do lírico ao grotesco, da 
elegância seiscentista de um soneto camoniano aos mais provocadores 
efeitos formais e semânticos que se ligam, de certa forma, aos idos de 22” 
(LI, sem grifos no original). 

 

Há hipóteses que justificam a cópia de uma orelha para outra. Pode ser 

que Silveira tenha herdado dos versos manoelino a estratégia de repetir como um 

dom do estilo ou repetir para se chegar ao diferente. Outra situação hipotética da 

paráfrase feita por Silveira é o terceiro poema de LI que explicaria o motivo da 

repetição do autor.  

Não obstante, as duas orelhas parecem voltar para a retórica repetitiva ou 

colagem que não atende ao conjunto de obras, sobretudo no que concerne à 

Gramática expositiva do chão. Bem divergente dessa falta de homologia entre autor 
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de orelha e autor de poemas é a comunhão prazerosa que se tem entre O livro das 

ignorãças e a orelha.  

Em outras palavras, pode-se salientar que tanto pela quantidade de 

poemas quanto pelo conjunto deles e o discurso de recepção adotado por Silveira, a 

orelha mais cordial e cristalizada em termos de coerência se trata de LI. No entanto, 

não são apresentadas ao leitor as partes que compõem a obra: UMA DIDÁTICA DA 

INVENÇÃO, OS DESLIMITES DA PALAVRA E MUNDO PEQUENO. Pela referência 

ao título da orelha e a convergência intertextual que Silveira faz com Guimarães 

Rosa, o discurso escrito para o leitor parece ser uma sugestão da linguagem da 

obra. A ignorância estaria vinculada ao ato de reinventar o verbo e o idioma. Nesse 

contexto, o autor, ao citar a conversa de Barros com Rosa, nada mais nada menos 

se dirige, implicitamente, ao poema VII de LI: 

 

Precisamos de um escritor como você, Rosa, para frear com sua estética, sua 
linguagem calibrada, os excessos de natural. Temos que enlouquecer o 
nosso verbo, adoecê-lo de nós, a ponto que esse verbo possa transfigurar a 
natureza. Humanizá-la (BARROS, 1994 In: Orelha de LI, sem grifos no 
original). 
 
VII 

No descomeço era o verbo.  
Só depois é que veio o delírio do verbo. 
O delírio do verbo estava no começo, lá onde a  
criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos [...] 
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos –  
O verbo tem que pegar delírio (BARROS, 1994, p.15). 

 

Ao atentar para a fala de Barros, citada por Silveira e o poema, sabe-se 

que a referência do autor não foi aleatória ou por que não seria capaz de intuir ou 

elaborar uma leitura crítica de poesia, conforme sugerido por Müller (2003, p. 279), 

em outras situações e acerca de outros críticos. O jogo de persuasão discursiva na 

recepção de Silveira consistiu em trazer para o universo do leitor os delírios da 

invenção e a alquimia provocada pela voz do poeta que se avizinha da linguagem de 

ruptura Roseana. Por isso se louva e abraça a obra, a fim de “encantar pela sua 

constante redescoberta das palavras”.  

Na orelha RETRATO DE MANOEL QUANDO POESIA para a obra 

Retrato do artista quando coisa, criada por Fausto Wolff, na edição de capa 

desenhada por Millôr Fernandes, o leitor tem diante dos olhos a metonímia que já o 
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conduz para o interior do texto. Daí a criatividade na escolha do paratexto, pois se 

verá um artista transformado em coisa ou a coisa se tornando poesia, por 

excelência, o próprio Manoel.  

A princípio, parece soar uma incoerência inicial no discurso, tendo em 

vista a confissão de Wolff sobre momentos em que Barros e ele saboreavam 

bebidas alcóolicas juntos. E nenhum momento tal incidente é tratado na obra. 

Porém, dessa embriaguez na mesa do bar nasce o olhar do receptor para a poesia 

de Barros: “Olhava para ele e pensava – esse é o sujeito que vê uma letra e entorta. 

E a falta de serventia da letra que Manoel entortou descongela o nosso cérebro, 

atiça nossa visão, nos redimensiona”.  

Tal redimensionamento do verso passa a ser explorado por Wolff em 

consonância com a obra do pintor neerlandês Willen de Kooning (expressionismo 

abstrato) que decompôs as artes plásticas. Por excelência, para receber a poesia, o 

autor busca unir laços semióticos, a fim de revelar ao leitor que Barros, ao 

descoisificar o mundo, se torna a própria coisa e parte integrante desse universo 

transformado.  

Sugestiva e esteticamente, a obra aparece como relevante para seu leitor. 

E assim o receptor ultima sua interpretação breve, mas sensata e persuasiva: 

“Fazendeiro, poeta, bicho, coisa e finalmente poesia. Em RAQC, a paisagem se 

manoeliza. Ou é Manoel que se paisageia?” Pode-se inferir que a pergunta sem 

resposta serve de mote ou estratégia para que o leitor saia à procura pelas 

respostas frente ao retrato poético do artista coisificado.  

Em suma, redigir uma orelha ou um prefácio requer não somente a leitura 

criteriosa de poesia, mas a sensibilidade do leitor quanto aos detalhes, aos diálogos 

com textos possíveis, em um espaço exíguo e enxuto. O leitor deve ser roubado 

pelo apresentador como se a poesia, ao ser aberta, fosse anunciada no palco cheio 

de expectativa e sedução dada pelo poder da palavra em voz alta. E a poesia ganha 

em matéria de espaço, pois com um verso ou um trecho de poema o prefaciador 

consegue construir tanto quanto possíveis diálogos e interpretações divergindo-se 

do romance por sua extensão e linearidade peculiar do discurso em prosa. Acentuar-

se-á que uma obra de poesia comporta-se muito mais uma orelha em detrimento de 
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um prefácio e seu espaço, a fim de não dispersar o leitor e sua atração para a 

poesia. 

 
 

2.6 Poemas concebidos sem pecado: a ruptura de sentido entre o título, o 
poema “Informações sobre a musa” e outras imagens eróticas. 

 

Eu sei dizer sem pudor que o 
escuro [...] é um paradoxo que ajuda a poesia 
e que eu falo sem pudor (Manoel de Barros). 

 

 

Como seguimento à análise entre poesia e paratextualidade, nessa 

seção, intenta-se inquirir acerca da contradição entre o título da obra e o eixo 

temático do poema INFORMAÇÕES SOBRE A MUSA, sob a perspectiva do 

erotismo e da recorrência intertextual e sua consequente ruptura com a ideia de 

sagrado. Persegue-se tal leitura porque a recepção do leitor pode nascer por via do 

aspecto sagrado se ele (o leitor) não associar o paratexto (título) com o poema, por 

excelência, erótico e próximo ao discurso ordinário sobre o amor. Diante disso, 

instaura-se a leitura destoante com o “sem pecado” ou com a temática do sublime. 

O conceito de Musa no berço da Grécia antiga pode ser colhido em 

Platão. Para ele, o poeta imbui-se das verdades inspiradas pela Musa, tal como se 

lê no diálogo Fedro: 

 

[...] esta não é senão a reminiscência daquilo que a alma viu enquanto 
caminhava em companhia da divindade [...]. O homem que sabe servir-se de 
tais recordações, iniciado nos mistérios é o único que chega ser verdade, 
porém como se consagra ao divino, o vulgo o repreende dizendo que está 
fora de si. Todavia, não se dá conta de que ele está possuído por um deus 
(PLATÃO, 1997, p. 248). 

 

Não antagônica à reminiscência explicada por Platão, na obra de Barros, 

a inter-relação de Musa e poesia transborda no ato da recordação marcada pela 

inspiração e erotismo do fazer poético. A musa torna-se a responsável pelo ato do 

corpo fônico da palavra e pelo corpo do poeta, ou seja, ela parece acompanhá-lo 

como uma divindade necessária e intrínseca à construção da lírica. 
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O cenário erótico e metalinguístico de Poemas concebidos sem pecados 

ergue-se pela recorrência da memória lírica do poeta, sobretudo no poema escolhido 

que se derrama em sensualidade, irreverência e ousadia: 

 

Informações sobre a musa 
 
Musa pegou no meu braço. Apertou. 
Fiquei excitadinho de mulher. 
Levei ela pra um lugar ermo (que eu tinha que fazer uma lírica): 
__ Musa, sopre de leve em meus ouvidos a doce poesia, 
a de perdão para os homens porém... quero seleção, 
ouviu? 
__ Pois sim, gafanhoto, mas arreda a mão daí que a hora  
é imprópria, sá? 
Minha musa sabe asneirinhas 
Que não deviam de andar 
Nem na boca de um cachorro! 
Um dia briguei com Ela 
Fui pra debaixo da Lua 
E pedi uma inspiração: 
__ Essa Lua que nas poesias dantes fazia papel  
principal, não quero nem pra meu cavalo;  e até logo, vou  
gozar a vida; vocês poetas são intersexuais... 
E por de japa ajuntou: 
__ Tenho uma coleguinha que lida com sonetos de dor  
de corno; por que não vai nela? 
(BARROS, 2010, p. 31). 

 

Sob a ótica da linguagem voluptuosa e erótica, o poema oferece 

subsídios da poesia como corpo. A musa clássica parece ser reconstruída na 

tradição do poeta moderno. O sujeito lírico apresenta-a como objeto do fazer poético 

que vai do gozo excitante ou provocação da figura feminina ao gozo vivificante da 

poesia, na medida em que o poeta passa a ser um “intersexual” da linguagem 

poética. A musa é a chave-mestra do poeta que colhe e recolhe as informações 

sobre o conceito de pureza, a fim de desfazê-lo frente ao título Poemas concebidos 

sem pecado. 

No poema, a relação está entre o corpo do eu-lírico e o corpo da palavra 

fundadora de erotismo. A musa do poeta soa tão importante como era para os 

românticos: “Fui pra debaixo da Lua/E pedi uma inspiração”. Entretanto, a musa não 

é a virgem cândida e idealizada dos românticos, ela é a musa que sabe falar a 

linguagem do baixo: “Minha musa sabe asneirinhas que não deviam de andar nem 

na boca de um cachorro” (v. 9-11). Ao mesmo tempo, a musa, ironicamente, surge 
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sem pecados como sugere o título da obra inaugural do autor e ainda quando a 

musa “sopra a doce poesia para o perdão dos homens” (v. 4 - 5). 

Em consequência, a musa excita o artífice da palavra e ambos se fundem 

na erotização da linguagem como se a poesia tornasse uma dança erótica. Essa 

dupla chama entre pureza e erotismo pode ser degustada na obra de Paz que 

mostrou a relação similar entre erotismo e poesia. A primeira constitui-se de uma 

lírica corporal e a segunda aponta para uma erótica verbal da imagem transfigurada 

pela percepção da metáfora: 

 

[...] O erotismo é sexualidade transfigurada: metáfora. A imagem poética é o 
abraço de realidades opostas e a rima é a cópula de sons; a poesia erotiza 
a linguagem e o mundo por que ela própria em seu modo de operação, já é 
erotismo. (PAZ, 1994, p. 12). 
 

 

Efetivamente, há uma oposição que se complementa entre erotismo e 

poesia. Ambos se realizam pela linguagem corporal e verbal e veiculam ideias de 

sensação, de êxtase, de movimento e de comunicação. Ademais, a provável relação 

entre poesia e linguagem é semelhante àquela entre erotismo e sexualidade. Nota-

se que “também no poema, cristalização verbal, a linguagem se desvia de seu fim 

natural: a comunicação” (PAZ, 1994, p. 13). Em outras palavras, ocorre a relação 

entre corpo/sexo. A linguagem poética se constitui como corpo e produz o efeito da 

sensualidade, conforme o leitor constata no poema Informações sobre a musa. 

A ideia de ruptura entre o título e outros poemas aparece marcada na 

convergência entre As escrituras sagradas (“Gênesis”, 8: versículo 20) e a poesia. 

Constata-se a história de Sodoma e Gomorra presente no poema 8 de PCP, na 

parte “Cabeludinho”: 

 

Sou uma virtude conjugal, 
adivinha qual é? 
__ Um jambo, 
um jardim outonal? 
__ Não. 
Uma louca, 
as ruínas de Pompéia? 
__ Não. 
És uma estátua de nuvens, 
o muro das lamentações? 
__ Não. 
Ai, entonces que reino é o teu, darling? 
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Me conta, te dou fazenda, 
me afundo, deixo cachimbo. 
Me conta que reino é o teu? 
__ Não. 
Mas pode pegar em mim que estou uma Sodoma...  
(PSP, p. 23, sem grifos no original). 

 

A tessitura poética entre a virtude conjugal e a perversão a que se 

eternizou Sodoma não foge à regra do poema. Enquanto na exegese do texto 

sagrado Sodoma foi destruída por conta do pecado que se alastrava, na poesia 

Sodoma é resgatada pelo desejo de fundar um reino com o próprio corpo.  

Outra intertextualidade recorrente em PCP está na destruição de Sodoma 

e a partida de Ló e suas duas filhas para Zoar, onde o pai mantém relações sexuais 

com as duas filhas, a fim de perpetuar a geração. Não diferente dessa experiência 

com o “pecado” e o corpo, a poesia de Barros aparece na imagem composta pelo 

diálogo do castigo imposto pelos atos das mulheres de Sodoma, sobretudo no que 

diz respeito ao desfecho da mulher de Ló em estátua de sal. Em Barros, tem-se: “És 

uma estátua de nuvens, o muro das lamentações” (v. 9-10), curiosamente, um dos 

livros que seguem o Pentateuco das Escrituras sagradas.  

O poema finaliza-se com os versos determinados pelo gozo do corpo que 

simboliza o reino da sedução. Em consequência, o universo da figura feminina, aos 

olhos do poeta, é senão estar no pecado da palavra. Ao final do poema, perpassa a 

possibilidade do leitor visualizar uma mulher assediada em prostíbulos (Sodoma). O 

sujeito masculino, ao querer saber do reino de Darling, promete fazendas como 

recompensa do assédio. E a figura feminina entrega-se ao desejo de estar embebida 

pela imaginação orgástica de ser tocada: “pode pegar em mim que estou uma 

Sodoma...” (p.23, sem grifos no original). 

Por conseguinte, pode-se asseverar que o título Poemas concebidos sem 

pecado nasce como destoante ou como uma cilada para um leitor que poderia 

recebê-lo a partir de temas sagrados e puritanos, sobretudo se tratando dos dois 

poemas analisados e do poema sete, isto é, do soneto sobre “os problemas sexuais 

e a moça bonita da dona da pensão”, assim como a imagem da Negra Margarida 

“Boa que nem mulher de santo casto” (v. 23 do Poema Escrínio, de PCP). 

Igualmente nessa tônica que foge ao “sem pecado” ou a um falso puritanismo é o 
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poema “Maria-Pelo-Preto” somado ao humor e à irreverência herdeira da leitura 

oswaldiana, porém não será objeto de análise nessa seção. 

 

 

2.7 O paratexto poético “Entrada” como releitura e recepção da Poesia 
completa de Manoel de Barros: convergência intratextual com as obras de 
1937 a 2011 

 

ENTRADA 
 
Distâncias somavam a gente para menos. Nossa  
morada estava tão perto do abandono que dava até  
para a gente pegar nele. Eu conversava bobagens  
profundas com os sapos, com as águas e com as  
árvores. Meu avô abastecia a solidão. A natureza  
avançava nas minhas palavras tipo assim: O dia  
está frondoso em borboletas. No amanhecer o sol  
põe glórias no meu olho. O cinzento da tarde me  
empobrece. E o rio encosta as margens na minha voz.  
Essa fusão com a natureza tirava de mim a liberdade  
de pensar. Eu queria que as garças me sonhassem.  
Eu queria que as palavras me gorjeassem. Então  
comecei a fazer desenhos verbais de imagens. Me dei  
bem. Perdoem-me os leitores desta entrada mas vou  
copiar de mim alguns desenhos verbais que fiz para  
este livro. Acho-os como os impossíveis verossímeis  
de nosso mestre Aristóteles. Dou quatro exemplos:  
1) É nos loucos que grassam luarais; 2) Eu queria  
crescer pra passarinho; 3) Sapo é um pedaço de chão  
que pula; 4) Poesia é a infância da língua. Sei que os  
meus desenhos verbais nada significam. Nada. Mas  
se o nada desaparecer a poesia acaba. Eu sei. Sobre  
o nada eu tenho profundidades. 
(BARROS, 2010, p. 7). 

 
 

Para ultimar as seções do capítulo dois, edifica-se a defesa de que em 

cada verso se concretiza o processo de reiteração ou conversa intratextual com a 

maioria das obras de Manoel de Barros: de Poemas concebidos sem pecado a 

Menino do mato. O paratexto de PC, assinado por Barros, funciona como uma 

chamada/convite ou prefácio à obra. E na recepção desse texto poético, em forma 

de versos fragmentados, o leitor vislumbra temáticas convergentes com obras 

fundadas a partir de alguns eixos nomeados: solidão, abandono, infância, seres e 

coisas sem importância como utilidade da poesia.  

A estratégia de repetição parece reinar em outra obra do autor. No 

apêndice de Retrato do artista quando coisa aparece um decálogo que serve como 
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mote anafórico. O apêndice funciona como retalhos temáticos e intratextuais, os 

quais parecem ser os dez mandamentos para entender a obra de Barros. E é esse 

efeito estilístico que se pode colher no texto de abertura de Poesia completa. 

Por excelência, deflagra-se a confissão sobre a cópia que abre o caminho 

para seu leitor quando a eles se dirige escrevendo: “Perdoem-me os leitores desta 

entrada/mas vou copiar de mim alguns desenhos verbais que fiz para este livro” 

(BARROS, 2010, p.6, sem grifos no original). 

Pelo uso da referência direta ou indireta, o verso que abre o paratexto 

“Entrada”, por exemplo, direciona o leitor à “Arte de infantilizar formigas” de Livro 

sobre nada (1996): “As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. As 

distâncias somavam a gente para menos. Meu irmão cangava sapos” (v. 1, 13, 16, 

p. 329). Na citação poética de Barros detecta-se a presença de duas unidades de 

sentido, as quais motivam o significado no contexto poético: a infância e a solidão.  

Sob esse prisma, nota-se que, enquanto em LSN as suas insignificâncias 

entrelaçam com o tema da infância, no paratexto a irrelevância do ser e do nada se 

encaixam nitidamente na conversa ou recordação do menino e suas vivências no 

chão cheio de sapos e um mundo inventado no quintal, porém, a diferença de 

significado está no sujeito evocado na memória do leitor. Ou melhor, em LSN, a 

memória se volta para o menino Manoel e os irmãos e Bugrinha, ao passo que em 

ENTRADA, a recordação poética se nota pela recorrência do avô que “abastecia a 

solidão”. Desse modo, o avô passa a ser o ponto central no poema para embeber os 

sentimentos do abandono e da solidão, tão recorrente ainda no poema MEU AVÔ de 

FA, objeto de análise com a ilustração na última seção do capítulo três. 

Similarmente aos versos de “Entrada”: “Nossa/morada estava tão perto do 

abandono que dava até/ para a gente pegar nele”, pode-se elucidar que a tessitura 

poética sobre o abandono se repete nos versos Escritos em verbal de ave: 

“Abandono de um ser seria menor que o seu deserto?”.  A exploração do signo 

“abandono” parece ser um ponto recorrente em toda a poesia manoelina e, somente 

em três obras, notar-se-á que: Abandono é o ser resplandecendo do nada (LSN), 

abandono é a transcendência do ser na velhice (FA), Abandono é a porta para a 

ressurreição e permanência da alma de Bernardo em nós (EVA), Abandono é a 

soma de um sujeito diminuído para menos (LSN).  
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Poesia completa vem, sumariamente, resgatar a relevância das coisas e 

dos seres desimportantes na morada de nosso ser. O abandono, assim como a 

ausência e a solidão de Bernardo fazem bem ao poema. E vestidos desses 

adereços, o leitor não consegue estar alheia ao sentimento que o arrebata do lugar 

comum, isto é, o mundo precisa ver a poesia nas coisas simples, no olhar de um 

velho jogado fora, pois o sublime reina além da imagem do arlequim da arte de “ver, 

rever e transver”. 

Outro ponto salutar na poética de Barros se trata das águas que 

funcionam como uma espécie de sujeito ou da voz outra falando ao poeta ao 

contemplar: “Eu conversava bobagens com as águas” (PC) e “Acho uma coisa 

cândida conversar com as águas” (EVA). O desenho verbal da água foi copiado de 

O guardador de águas e reelaborado em EVA, cuja convergência não ocorre 

somente nos desenhos, mas nos escritos da palavra mineral e da natureza rarefeita 

que altera o significado, a partir do momento em que palavras de mesmo campo 

semântico são encadeadas: 

 

A natureza avançava nas minhas palavras,  
No amanhecer o sol põe glórias no meu olho.  
E o rio encosta as margens na minha voz.  
O dia está frondoso em borboletas. 

 

O reino mineral surge na comunhão entre o ser e a natureza, ambos se 

contatam, dialogam na candura da linguagem. Igualmente a tais obras que retratam 

a natureza do ser e sua essência são versos de RAQC em que Barros (2010, p. 

357): “Retrato do artista quando coisa: borboletas/De tarde um dom de latas velhas 

se atraca/em meu olho”. Porém, enquanto em EVA e PC se interpenetram na 

natureza que abrange o homem, em RAQC as coisas insignificantes e o sublime do 

chão reafirmam o sujeito quando coisa e a natureza quando humana, isto é, “os 

jardins se borboletam” e até a pedra retira os limites de ser humano e amplia o poeta 

para coisa (BARROS, RQQC, p. 13) ou a própria natureza move o sujeito: 

 

Uma rã me pedra 
Um passarinho me árvore 
Folhas secas me outonam 
Eu sou meu outono 
(RAQC, p.14-15). 
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Ao ampliar o universo vegetal, animal e coisal, o leitor encontra outros 

versos capazes de denotam que a natureza da linguagem poética equivale à 

liberdade da poesia e à liberdade de inventar por meio da liberdade do verbo: “no 

amanhecer do rio: uma garça desaberta. Essa fusão com a natureza tirava de mim a 

liberdade. Eu queria que as garças me sonhassem”. A abertura de criar e inventar 

pelo poder da criação e do sonho vai se repetir nas paráfrases das imagens verbais 

de Escritos em verbal de ave: “Fosse bem que as minhas palavras me gorjeassem”.  

Todo o reino mineral colhido nas cópias de versos de Poesia completa 

demonstra que o projeto principal consiste em criar poesia na infância das palavras, 

na infância do idioma e na brincadeira com a linguagem, assim como no verso vinte: 

“Poesia é a infância da língua”, o qual remete a Poemas rupestres. 

Sob esse prisma, o paratexto “Entrada”, além da referência direta a outras 

obras não deixa de acentuar a insistência do poeta para reafirmar sua obra 

completa, trazendo à baila as imagens temáticas que aproximam dos “impossíveis 

verossímeis” de Aristóteles, os quais Barros enumera para conduzir seus leitores: 

 

1) É nos loucos que grassam luarais 

2) Eu queria crescer para passarinhos 

3) Sapo é um pedaço de chão que pula 

4) Poesia é a infância da língua 

Desses quatro desenhos verbais do poeta o leitor extrai quatro obras que 

norteiam a sua produção lírica quanto ao livro sobre Bernardo, Livro de pré-coisas, 

Memórias inventadas: a infância de Manoel de Barros que evoca três personagens 

cruciais para o poeta: a criança, os andarilhos e os passarinhos (v.1; 2 e 4), bem 

como Poemas rupestres e O guardador de águas. Vê-se ainda o projeto da poesia 

que se volta para o chão, marcado pelo arquissema “sapo”, o qual perpassa toda a 

obra do poeta se tratando das grandezas do ínfimo colhidas respectivamente nas 

obras TGGI e MP. 

Para fechar seus mandamentos de poesia, o poeta conclui que todos os 

desenhos verbais copiados de sua obra completa não significam nada. Porém, é o 

nada essencial para que a poesia permaneça de forma profunda e eterna nas 
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memórias do poeta e de seus leitores: “Sei que os meus desenhos verbais nada 

significam. Nada. Mas se o nada desaparecer a poesia acaba. Eu sei. Sobre o nada 

eu tenho profundidades”. (v.22-24). 

Diante de tantas alusões, reitera-se que a matéria de poesia do paratexto 

“Entrada” oferece a síntese elaborada de Barros que vai de 1937 a 2011. Quando a 

referência ou citação não surge por verso específico, ocorre na relação cordial de 

temas que abrangem toda sua composição. 

Para o próximo capítulo, a análise incidirá na recepção de poesia pelos 

ilustradores e na recepção de pintura feita pelo poeta, com enfoque na análise 

intersemiótica. Contemplar-se-á a imagem poética colhida na poesia e nas 

ilustrações de Ziraldo Pinto, Ana Raquel e Martha Barros, bem como nas 

similaridades entre a poesia e o desenho criados pelo poeta. A partir de tal 

intersemiose, as análises implicarão na aproximação das obras O guardador de 

águas e Escritos em verbal de ave.   
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Fig. 12 - Aquarela de Martha Barros (2010). 54 x 52cm. In: <http://www.marthabarros.com> 

G06
Caixa de texto
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III - INTERSEMIOSE E RECEPÇÃO: POESIA E ILUSTRAÇÃO 
 
 
3.1 O papel do ilustrador na recepção do texto literário: arte e historicidade 

 
 

Enquanto no segundo capítulo o exame da tese teve como eixo central de 

análise a recepção da poética manoelina com abordagem na inter-relação dos 

poemas com títulos, orelhas, desenhos, pretextos, posfácio “Manoel por Manoel”, a 

recepção da pintura de Miró e Klee por Manoel de Barros e na recepção intertextual 

das epígrafes e outros paratextos, o terceiro capítulo concentrar-se-á na recepção 

de poesia pelos ilustradores da obra de Manoel de Barros.  

A organização de todas as seções desse capítulo incide no estudo 

investigativo acerca do papel do ilustrador na recepção do texto literário 

relacionando com os ilustradores de sua poesia. Objetiva-se averiguar a encenação 

poética da infância nas memórias inventadas por Manoel e iluminada por Martha 

Barros. Subsidiar-se-á uma leitura da linguagem da criança na poesia e bordados da 

obra Exercícios de ser criança. Pretende-se provocar uma leitura da linguagem 

primitiva nas unidades de sentido da ilustração, incluindo os paratextos 

EXPLICAÇÃO e DESEXPLICAÇÃO de Ana Raquel e Manoel de Barros para a obra 

Poeminhas pescados numa fala de João.  

Igualmente, o foco analítico estudará a homologia entre a palavra e a 

pintura ilustrativa das obras Cantigas por um passarinho à toa e Poeminha em 

língua de brincar. E na última seção da tese, propõe-se a defender o discurso da 

invenção e criação poética como um (des)encontro semiótico e intertextual 

realizado, homologicamente, por Barros e Ziraldo Pinto na obra O fazedor de 

amanhecer. 

O primeiro ponto de discussão versa sobre o tratamento de recepção de 

poesia feita pela arte de ilustradores. Merece sublinhar a opinião da consagrada 

escritora Ruth Rocha: “A ilustração não é um apêndice. Ela é arte e completa o 

livro”30. Ou melhor, a ilustração é linguagem que diz a um observador próximo ao 

                                                 
30

 Para Ruth. Rocha (2009), a ilustração deve abrir espaço para outras leituras. Ela não está posta ao 
texto simplesmente para sua beleza ou apêndice. Tal leitura pode ser conferida na entrevista “É muito 
bom escrever para crianças”, na Revista Crescer, disponível em vídeo: 
<http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer.html>Acesso em: Set, 2012. 
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leitor. Assim como a poesia precisa da sensibilidade do olhar e do sentir, a ilustração 

convoca o ver, o tocar e o sentir da imagem que, aos poucos, se abre ao leitor como 

uma flor ao ser desabrochada. Diante dos vazios e do indizível, a ilustração requer 

um leitor participante da recepção de seu universo narrativo ou poético que nem 

sempre deve ser o mesmo do texto literário, divergência a ser explicada doravante. 

Ao olhar para a teoria da ilustração, nota-se que a imagem física na obra 

de arte aparece banhada por teofania, simbologia, mito, conhecimento e valores 

formais por meio do silêncio comunicante da linguagem não verbais, influenciada 

pela pintura. A obra Pelos jardins boboli, do artista e professor Rui de Oliveira 

(2008), da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, será 

um dos subsídios para discutir sobre as aquarelas e seus aspectos constitutivos de 

linguagem plástica, bem como a obra Para ler o livro ilustrado31, da pesquisadora 

francesa Sophia Van der Linden, que desenvolveu um trabalho imprescindível para a 

análise das ilustrações de texto literário.  

A ilustração equipara-se a arte poética por ser capaz de proporcionar o 

adensamento de significado da imagem metafórica. Poesia é escrever por imagens, 

assim como ilustrar é pintar por imagens, de modo que, se torne possível lembrar o 

símile da tradição dessas duas artes, desde o ut pictura poesis de Horácio em sua 

Ars poetica e primeiramente no décimo livro da República, de Platão. Assim, poesia 

e pintura correlacionam-se em universos metafóricos e fundam a celebração por 

meio do olhar. É desse encontro de Muta poesis, eloquens pictura, provindo de 

Simónides de Ceos (séc. IV-V a. C.) e citado por Mário Praz (1982) que parte deste 

trabalho de tese se concentra.  

Para conduzir a leitura de recepção da poesia de Barros pelas aquarelas 

de Marta Barros e pelas ilustrações de Ziraldo Pinto e Ana Raquel, pode-se explanar 

ao leitor a divergência entre livro com ilustração e livro ilustrado. São signos 

parecidos, mas não similares. Linden explica que é cada vez mais comum confundir 

livro ilustrado, livro de imagem, livro infantil contemporâneo ou mesmo picturebook 

                                                                                                                                                         
 
31

 Esta obra Para ler o livro ilustrado, traduzida por Dorothée de Bruchard, é fundamental para 

estudiosos da arte de modo geral. A obra trata de uma riqueza de assuntos teóricos sobre a 
ilustração, o design e a história do livro ilustrado, sua historicidade e transformações do livro ilustrado, 
bem como discute a ilustração como gênero, a especificidade do texto para as iluminuras, como 
definir o texto ilustrado contemporâneo e suas aplicações de códigos semânticos, os quais também 
funcionam como base para este capítulo, somando-se a outras teorias mais específicas. 
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com livro com ilustração. E ela diferencia-os e acrescenta definições relevantes que 

se tornam fundamentais inserir como subsídios ao leitor da área de Letras, o qual 

nem sempre tem uma convivência efetiva com a teoria da ilustração propriamente 

dita32. Assim, livros com ilustração são aqueles de maior autonomia artística. Logo, 

“o texto é predominante e autônomo do ponto de vista do sentido. O leitor penetra na 

história por meio do texto”, esclarece Linden (2011, p. 24). Os livros ilustrados [livro-

imagem] são interdependentes e as imagens são análogas em relação ao texto. Na 

mesma categoria, há uma articulação entre texto e imagens. Cabe aqui exemplificar 

com a ilustração do poema “Fraseador”, da obra Memórias inventadas para 

crianças, O fazedor de amanhecer, ilustrado por Ziraldo Pinto e Cantigas por um 

passarinho à toa, iluminado por Martha Barros (2003). Pode-se exemplificar o livro 

com ilustração (Fig. 13), ao passo que nas figuras 14 e 15 (p. 155 e p. 156) se 

demarcam o arquétipo de livro ilustrado: 

 

 
Fig. 13 – “Fraseador”, da obra Memórias inventadas para crianças de Manoel de 

Barros, por Martha Barros (2010). 

                                                 
32

 A autora ainda confere definições de texto com figuras, inserindo histórias em quadrinhos, livros 
pop-up, livros-brinquedos, livros interativos, imaginativos [imagiers], dentre outros arquétipos de 
livros, mas não se trata de e ampliá-los em virtude de não se referir ao objeto espefífico da tese em 
questão. 
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O poema “Fraseador” possui imagens de uma narrativa em matiz de 

memória narrada liricamente pelo sujeito autor, recordando, aos oitenta e cinco 

anos, a sua infância e seu desejo de ser poeta. O poema tem uma harmonia com o 

título enquanto o ser “fraseador” equivale ao ofício de poeta. A ideia consistiu em 

explicitar que a narrativa alicerçada pelas memórias infantis não estão em 

conformidade com a ilustração. Não obstante, ela deveria ter seus próprios 

caminhos na arte de criar outro universo fora do texto e por isso, um livro com 

ilustração e autonomia artística. Não se pode encontrar, em todas as esferas, a 

autonomia da imagem em relação ao texto no caso da ilustração para o poema de 

Barros: 

 

 
Fig. 14 - O fazedor de amanhecer (2001, p.16-7), de Manoel de Barros e do ilustrador 

Ziraldo Pinto. 
 

 

 
Ao apreciar a obra O fazedor de amanhecer e os elementos de cor, tom, 

textura, desenho, linha e ritmo para a representação do texto lírico, elaborada por 

Ziraldo Pinto (2001), pode-se analisar que a imagem física se une em perfeita 

assonância com o texto. Valendo-se da fruição do texto como construção, o 
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ilustrador consegue mediar ou nortear o leitor na tradução dos signos que remetem 

ao isolamento do personagem e este concebe a mesma emotividade e 

deslumbramento do texto manoelino.  

Além dessa leitura, as linguagens de ambos os textos oferecem uma 

possibilidade de leitura do retorno ao primitivo. Pela palavra e imagem da pedra, 

ocasiona o intertexto bíblico que se trata da figurativização da pomba, símbolo do 

cristianismo, do elo sagrado entre o espírito de Deus e o homem. No caso da 

imagem e a da ilustração, forma-se a comunhão entre o homem primitivo e a 

natureza, além do elemento de choque de beleza, as moscas. No entanto, esses 

elementos podem ser tão aceitáveis, pois o feio e o chocante dependem de uma 

época, conforme explica Eco em História da feiúra: “[...] o feio é relativo aos tempos 

e às culturas; o inaceitável de ontem pode ser o bem aceito de amanhã; o que é 

percebido como feio pode contribuir, em um contexto adequado, para a beleza do 

conjunto” (ECO, 2007, p. 421).  

Para o último exemplo, elege-se a imagem de Cantigas por um 

passarinho à toa: 

 

 
Fig. 15 - Cantigas por um passarinho à toa, de Martha Barros. In: ______. Manoel de 

Barros (2003). 
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Correlacionando texto e imagem ilustrativa, ambas as linguagens 

sugerem duas possibilidades de leitura como tradução intersemiótica33. A primeira 

deve-se ao gavião como símbolo do egocentrismo, da vaidade em relação aos 

outros animais e, ainda, comparado ao homem que vive em sociedade. A segunda 

leitura para a imagem pode ser voltada para o gavião como símbolo do isolamento 

do indivíduo que não consegue se interagir. Além desta recepção, teria uma terceira 

leitura alusiva ao tom escolhido para a tradução deste isolamento: a cor. O tom de 

amarelo-fosco representa o símbolo da exuberância e ao mesmo tempo do 

desespero da solidão instaurada pelo texto. 

Por trás das metáforas sugeridas pela cor perpassa uma história da 

geografia do pantanal mato-grossense, mas acima desse espaço, nasce o segundo 

espaço: o da literariedade promovida fora do texto, isto é, uma imagem visual que 

diz tanto quanto o discurso poético. Para Rui de Oliveira (2008), na obra Pelos 

jardins de boboli: reflexões sobre a arte de ilustrar livros para crianças e jovens, toda 

ilustração desperta sentimentos pela plasticidade da sombra: alegria, tristeza, medo, 

lirismo, romantismo, amor, ódio, solidão e tais sentimentos coexistem no plano da 

expressão da linguagem de Martha Barros, fazendo comunhão entre o homem e a 

natureza, similarmente ao que promove a poesia de Barros.  

Na indissociabilidade entre pintura e poesia fundada no símile ut pictura 

poesis de Horácio, pode-se ver que as aquarelas de Martha Barros se vestem das 

metáforas e outros recursos de subjetividade da poesia. Para Manoel de Barros 

(2003), a linguagem da pintora é metafórica: 

 

[Martha] Ela faz metáfora de pássaros, de peixes, de conchas, de sapos. E 
muitas descoisas. Imagens trazidas por rastros de suas memórias afetivas. A 
linguagem desta pintora tem um estilo rigorosamente pessoal. Martha não 
copia a natureza, ela desfigura os seres e as coisas. Martha faz descoisas 
com encantamento de poeta. (BARROS, 2003, capa). 

 

 
Martha Barros valida uma interpretação de transmutação figurativa da 

imagem, instaura novos experimentos visuais e linguísticos quanto à preferência 

pelo universo de animais que são desconstruídos e reconstruídos pela composição 

                                                 
33

 Em Quase a mesma coisa: experiências de tradução, Eco (2007, p.265) elucida que tradução 
intersemiótica refere a “uma interpretação de signos verbais por meio de um sistema de signos não 
verbais”. 
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de pássaros de sol e vegetais. De modo semelhante, ela trilha nova configuração 

semântica para a andorinha com cabeça que lembra dinossauro ou rinoceronte ou 

homens com corpo de animais ou partes de plantas. A figura de Bernardo da Mata é 

um dos exemplos. Ele transforma-se em árvore na poesia e na ilustração. Houve 

uma similar coincidência no panorama da linguagem, não necessariamente uma arte 

criada a partir do poema como ocorreria em uma ilustração de outro autor. 

Paulatinamente aos exemplos apresentados, pode-se salientar que uma 

ilustração altamente elaborada pode ser reveladora e cria uma junção intertextual 

com a palavra e, ao mesmo tempo, funda sua própria narrativa. Segundo Ana Maria 

Machado (2008), a ilustração carece de coerências e nem sempre o artista 

consegue traduzir o texto por meio do desenho, podendo anteceder o trabalho do 

texto.  

 Historicamente, a ilustração tem recebido valorização no mercado 

editorial, mas é imprescindível que se tome rigorosamente o cuidado com a 

formação do olhar ou com o desenvolvimento técnico do trabalho com ela, 

sobretudo, no que concerne à qualidade da ilustração brasileira, a qual nem sempre 

é aceita noutros países, afirmou Ana Maria Machado (2008) no prefácio “Fugindo de 

qualquer nota”, da obra Pelos jardins de boboli: a arte de ilustrar livros para crianças 

e jovens. 

A rigor, a ilustração deve ser tão lida como um texto, pois expõe uma 

sintaxe de imagem. No caso de Martha Barros, há uma transgressão dessa sintaxe 

na construção de metáforas de pássaros, de homens e a natureza de modo geral, 

como ocorre na poesia manoelina, isto é, ambos coisificam o homem e humaniza a 

linguagem da natureza. Pode-se enfocar que ilustrar significa pensar no leitor como 

decodificador. Uma obra ilustrada deve ser capaz de criar um espaço para o leitor 

desvendar os mistérios e o imaginário das palavras. Similarmente a posição de Rui 

de Oliveira, Márcia Széliga, nos depoimentos citados na obra O que é qualidade em 

ilustração no livro infantil e juvenil, de Ieda Oliveira (2008) confirma:  

 
Ilustrar é despertar um questionamento, é instigar a curiosidade para 
desvendar os mistérios incrustados nas entrelinhas das palavras, na 
ambientação das formas e cores que acionam os sentidos do leitor, para 
que ele possa se sentir, em seu íntimo, um co-autor silencioso (OLIVEIRA, 
2008, p. 181). 
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Torna-se fundamental analisar o livro ilustrado como um tipo de 

linguagem que assimila vários gêneros tanto como contos de fadas quanto histórias 

policiais ou poesia, mas não certamente como um gênero. Segundo David Lewis34, 

um dos nomes representativos da teoria e história do livro ilustrado, na França, “o 

livro ilustrado não é um gênero. Nota-se nessa categoria um tipo de linguagem que 

incorpora gêneros” (LEWIS, 2001, p.65). Para Linden, ler tal arquétipo de livro não 

se resume na leitura de texto e imagem: 

 

Ler um livro ilustrado é também apreciar o uso de um formato, da relação 
entre capa e guardas com seu conteúdo; é associar representações, optar 
por uma ordem de leitura no espaço da página, afinar a poesia do texto com a 
poesia da imagem, apreciar os silêncios... Ler um livro ilustrado depende 
certamente da formação do leitor (LINDEN, 2011, p. 8-9, sem grifos no 
original). 

 

 

Sobre essa leitura e formação, não se pode negar que é preciso se 

preocupar com uma formação do olhar discorrido por Ana Maria Machado no 

prefácio da obra de Oliveira. Mais do que isso. O leitor deve analisar o título da obra, 

a forma, o conteúdo, o espaço, a pintura no papel e suas relações de sentido com o 

texto propriamente dito. Deve olhar para uma dimensão além do texto porque o que 

chama atenção na ilustração é justamente o espaço do imaginário, do ir além da 

representação icônica da palavra e da imagem que em seu silêncio comunica ao 

leitor. 

Acerca do livro ilustrado e com ilustração que se teceu ao longo dessa 

seção, pode-se elucidar que alguns artistas, tal como Ana Raquel, não estabelecem 

a relação de que A não difere de B, ou seja, não há diferença entre ambos, atestou 

Ana Raquel: 

 

Eu não faço absolutamente essa divisão. Para mim se o livro tem texto e 
ilustração, tudo se liga, você pode penetrar no texto via imagem ou na 
imagem via texto. Depende de cada leitor. Eu por exemplo entro num texto 
via imagem, mesmo que ele não seja ilustrado [...]. Faço diferença entre livro 
ilustrado e livro de imagem: neste sim , a imagem prepondera e pode até ter 
algum texto, mas a força está na imagem. Mas se o livro é com ilustrações ou 
ilustrado, para mim é um casamento para sempre: um ligado no outro 
(RAQUEL, 2013, Anexo A, p. 267, sem grifos da autora). 

                                                 
34

 Sugere-se a leitura da obra Reading Contemporary Picturebooks, citada por Sophia Van der Linden 
(2011). 
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Sob o prisma da comunicação entre a obra ilustrada e o observador, “toda 

ilustração, além de suas interrelações com o texto, possui qualidades 

configuracionais e estruturais perfeitamente explicáveis e analisáveis” (OLIVEIRA, 

2008, p.30). Tal relação é importante a fim de que a ilustração germine no texto e 

seja lida como código e expressão artística. Em entrevista à Revista crescer 

(2010)35, a escritora Ruth Rocha diz: “a ilustração não é um apêndice. A literatura é 

arte e expressão e assim é com a ilustração. Ela é importante e fundamental para o 

livro”.  

A arte de ilustrar direciona-se mais para as questões estruturais da 

imagem por ter uma linguagem próxima do texto, diferente da pintura. Qualquer 

fenômeno artístico, seja ilustração, seja pintura, é comunicação que pode marcar 

uma ruptura sem necessariamente transgredir, pois, “a arte não é uma esfinge, um 

mito indecifrável. No caso da ilustração, ela pode assumir um caráter de 

transcendência do texto, o que não significa transgressão” (OLIVEIRA, 2008, p.32). 

A ilustração possui uma carga simbólica e celebra a memória visual. Ela 

coopera harmoniosamente com a palavra e promove a ampliação de significado 

quando elaborada metodologicamente pelo ilustrador. No entanto, o leitor deve 

averiguar que uma ilustração se origina no antes de e no depois, tendo em vista que 

o trabalho de ilustração se focaliza muito mais na sombra do que nos aspectos 

simbólicos da palavra, assim como no texto poético.  

Oliveira (2008, p.32) direciona-nos para observar que “o olhar pergunta 

mais para o que está na escuridão do que para o que está nos significados dos 

objetos representados à luz. A ilustração não se origina diretamente do texto, mas 

de sua aura”. Ela deve ser capaz de criar um novo texto visual. Sua finalidade 

primordial não é somente expor uma versão do texto, mas sim proporcionar a 

criação de outra literatura somada ao equilíbrio entre a imaginação verbal e a 

imaginação visual.  

                                                 
35

 Entrevista gravada em vídeo. Revista crescer (2010), sob o título “Ruth Rocha: é muito bom 

escrever para crianças”. Disponível em vídeo: 
<http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/.html>. Acesso em: Set, 2012. 
 

http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI77936-15548,00.html
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Outro ponto crucial a considerar refere-se ao fato de o analista da 

ilustração ter de tomar como ponto de partida os elementos estruturais como a cor, o 

ritmo, a textura e os elementos não estruturais (paratextos), sem se prender em uma 

única relação: a do desenho com o texto. Deve entender que, muitas vezes, a 

ilustração assume o poder de criação e independência, sendo crucial que o 

ilustrador tenha como objetivo transformar o incomum em comum e o real em 

fantástico.  Ao instituir a relação entre o ilustrador e o escritor, Oliveira (2008, p. 36) 

emprega uma metáfora e diz: “a ilustração é o cisne, o texto é Júpiter”.  

Imprescindível é frisar a ilustração como projeto de texto. Ela, sem dúvida, 

deve se acoplar ao estilo e à proposta literária, sendo seu objetivo narrar uma 

história por meio de uma sequência de páginas e cenas de palavras sempre ligadas 

à temporalidade dos fatos, o que diverge da pintura. Tal diferença de projeção 

estética entre pintura e ilustração pode ser averiguada nos dois textos “A ilustração e 

a pintura” e “A influência da pintura na ilustração”, do autor mencionado. Uma 

divergência tão nítida e acentuada é a fruição estética dessas artes. Enquanto a 

pintura tem o seu lugar de apreciação direta da obra original em museus e galerias 

artísticas, a ilustração é representada no palco da folha, casando-se com a palavra e 

caminhando de mãos dadas para que a comunicação seja provável dentro do 

contexto da obra escrita. 

Entretanto, não se pode negar que a ilustração, por seus recursos de 

cores, tons, texturas, luz, recebe influência da pintura e, na verdade, assim como 

nenhuma criação poética tem seu valor isolado, sendo reconhecida a partir de seus 

predecessores, a ilustração também possui a herança na pintura: 

 
A arte primitiva cristã utilizou velhas formas da mitologia pagã. O próprio 
símbolo do pavão, que na antiguidade clássica representava a eternidade, foi 
incorporado ao humanismo cristão. Não existe presente sem passado. Para 
encontrar seus próprios valores, a ilustração necessitou da estética oficial da 
pintura acadêmica francesa do século XIX, chamada pompier. Pintores 
franceses serviram de influência para os ilustradores de livros para crianças 
(OLIVEIRA, 2008, p. 47). 
 

 

Sob esse prisma, entende-se que uma obra de arte, mesmo com seus 

valores peculiares e autônomos, se vincula a um passado de modo que o presente 

se justifica na recorrência dialógica (BAKHTIN, 1993). É preciso conceber a arte 
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dentro dos diversos contextos históricos, com apropriações e recursos intertextuais, 

conforme utilizou Julia Kristeva (1979) para tratar do texto literário e da ilustração. 

 

 

3.2 Os ilustradores da poesia de Manoel de Barros 
 

 

Posteriormente a várias décadas de fecunda produção poética, Manoel de 

Barros produziu obras endereçadas ao público infantil. Sua arte poética passa pela 

recepção dos ilustradores Ziraldo Pinto, Ana Raquel, Martha Barros (pintora), as 

bordadeiras Antônia Zulma Diniz, Ângela, Marilu, Martha e Sávia Dumont. Nota-se 

que o signo poético se torna duplo pelo diálogo com a ilustração de variadas formas 

e cores, aquarelas, recursos de fotografia e colagem, entre outros. Tanto o leitor-

mirim quanto o leitor adulto parecem ser uma miragem para que os ilustradores 

brinquem com a linguagem, com ou sem extrapolação do texto, ampliando o 

caminho para o imaginário da criança e para o encantamento da imagem poética.   

 

3. 2. 1  Martha Barros 

 

Referindo-se à artista plástica Martha Barros, carioca, filha de Manoel de 

Barros, autora consagrada por muitos críticos das artes plásticas e conhecida como 

uma das responsáveis pelas aquarelas com equivalência ilustrativa36 de algumas 

obras do poeta, dentre as quais se destacam cronologicamente: Ensaios fotográficos 

(2000), Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001), Cantigas por um passarinho à 

toa (2003), capa e quarta capa da edição bilíngue de O livro das ignorãças ou La 

parole sans limites – une didactique de l‟invention (2004), Poemas rupestres (2004), 

Memórias inventadas: a segunda infância (2006), Poeminha em língua de brincar37 

(2007), Memórias inventadas: terceira infância (2008), capa e ilustração do CD 

Manoel de Barros, por Pedro Paulo Rangel (2008), Memórias inventadas: as 

infâncias de Manoel de Barros (2010), Poesia completa e menino do mato (2010) e 

                                                 
36

 A palavra ilustrativa não é usada no sentido decorativo. Defende-se que Martha nem sempre 
ilustrou para um poema específico, porém as coincidências de linguagens e criação aproximam sua 
arte física da arte poética de Manoel de Barros. 
37

 Em 2008, esta obra foi vencedora no Prêmio Jabuti, na categoria Ilustração. 
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Capa e ilustração para o CD crianceiras: poesia musicada de Manoel de Barros, 

produzida pelo músico Márcio de Camillo. 

Mônica Cotta (2005) aponta o estilo de Martha Barros como arte herdeira 

das irreverências do pai poeta. Ela tem o gosto similar e apurado pelas coisas 

intocáveis, reinvenção e recriação da inocência. Para a biógrafa Cotta, as influências 

na pintura foram os “artistas e vanguardistas que buscaram a liberdade do 

imaginário e do inconsciente, como Kandinsky, Paul Klee, Miró e Chagall” (COTTA, 

2005, p.2).  

A atmosfera lúdica da pintora como equivalência ao trabalho do pai 

aparece de maneira livre e criadora, sem necessariamente, ser uma reprodução ou 

cópia de imagens do poeta. Cotta assegura: 

 

Suas “iluminuras” transmitem a mesma atmosfera lúdica da poesia de Manoel 
de Barros, um trabalho muito próximo ao que ele faz com palavras, sem, no 
entanto, permitir que a ilustração se transforme em legenda para o texto. A 
artista utiliza texturas e materiais diversos, que vão desde o papel e passam 
por tecidos, rendas e trapos aplicados à técnica de tinta acrílica sobre tela. O 
resultado é um trabalho espontâneo de cores e grafismos, direto e singelo 
(COTTA, 2005, p. 2, sem grifos no original). 

 
O artista plástico brasileiro Luiz Áquila, conforme citado em Cotta (2005), 

viu na obra da pintora um trabalho de sensibilidade, perspicácia e, nomeadamente, 

de recriação do mundo animal e vegetal. E John Nicholson aponta-a como uma 

pintora que traduz “O amor do detalhe e a compreensão da estrutura pulsando nos 

quadros da pintora de tal forma que o observador de arte perceba a visibilidade do 

invisível”38. 

Conforme citado por Cotta (2005), Barros, ao ler um trecho do poeta 

Michel Senphor, cita Clarice Lispector, em Água Viva, e assegura que Martha Barros 

liberta-se de uma ilustração narrativa e chega à expressão da existência do espírito: 

Tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura-objeto 
que, como a música, não ilustra coisa alguma, não conta uma história e não 
lança um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos incomunicáveis 
do espírito, onde o sonho se torna pensamento, onde o traço se torna 
existência (BARROS, 2005)

39
. 

                                                 
38

 Idem. 
39

 Idem 
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Ao final de Cantigas por um passarinho à toa (2003), Barros escreve 

sobre a linguagem figurada da ilustradora de sua obra: 

 
A linguagem desta pintora é metafórica. Ela faz metáfora de pássaros, de 
peixes, de conchas, de sapos. E muitas descoisas. Imagens trazidas por 
rastros de suas memórias afetivas. A linguagem desta pintora tem um estilo 
rigorosamente pessoal. Martha não copia a natureza, ela desfigura os seres e 
as coisas. Martha faz descoisas com encantamento de poeta. (BARROS, 
2003, capa; sem grifos no original). 

 

 
Martha Barros funda uma arte de transmutação figurativa da imagem. A 

artista promove novos experimentos visuais e linguísticos no que diz respeito à 

anteposição pelo universo de animais desconstruídos pela composição de pássaros 

de sol e vegetais. De modo igual, ela reinventa um dos seres mais citados nas 

memórias de Manoel, isto é, a artista recria o signo andorinha ao pintá-lo com 

cabeça que lembra dinossauro ou homens com corpo de animais e plantas. 

 Não diferente dessa transgressão, ela reinventa Bernardo, alter egus de 

Manoel, o qual se transforma em árvore na poesia e na ilustração e chega a ser o 

Patrimônio da Humanidade (Fig. 40 p. 225) depois de se metamorfosear em árvore: 

“Esse Bernardo eu conheço de léguas/Ele é o único ser humano/ que alcançou de 

ser árvore./Por isso deve ser tombado a Patrimônio da Humanidade” (BARROS, 

2003, p.30). Tal figurativização na recepção de Martha Barros se aproxima muito dos 

monstros alados da Idade Média, tendo em vista a mistura de traços zoomorfos com 

traços humanos (árvores com cabeças de animais e seres humanos), os quais 

ganham uma nova dimensão no campo da pintura contemporânea. 

Em virtude da dupla figurativização a pintura barriana remete a múltiplas 

exegeses. A autora lança mão do jogo de animais: peixes, garça, andorinha, perdiz 

e outras aves mescladas com árvore, folhas e os três elementos da criação do 

universo: céu, terra e água. Nas metáforas de Martha Barros perpassam uma 

história da geografia do pantanal mato-grossense, mas acima desse espaço local, 

instaura-se o segundo espaço: o da literariedade promovida fora do texto, isto é, 

uma imagem visual que diz tanto quanto o discurso poético.  

Tal espaço promovido pela imagem recorta o onirismo, trazendo à baila 

imagens que levam ao arquétipo instaurador do surrealismo. Elucida-se que a 
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autora, ao desconstruir a natureza pantaneira e ao promover novos significados no 

reino animal e vegetal, se parelha desse movimento de vanguarda, também 

encontrado na poesia manoelina, perfazendo uma comunhão entre o homem e a 

natureza, dentro de um processo onírico e imagético. 

Para Oliveira (2008), justamente por causa de seu jogo de significados da 

imagem, toda ilustração desperta sentimentos pela plasticidade da sombra: alegria, 

tristeza, medo, lirismo, romantismo, amor, ódio, solidão e tais sentimentos coexistem 

no plano de um dos três gêneros da ilustração: informativo, persuasivo e narrativo. 

Nas palavras de Oliveira, seguem os conceitos desses três gêneros da ilustração: 

 
Ilustração informativa é aquela que possui objetivos específicos, sendo 
compromissada com o conhecimento e clareza de informações, não 
permitindo ambiguidade de interpretações, tais como ilustrações sobre 
questões de botânica ou até mesmo o manuseio de aparelhos de DVD. 
Ilustração persuasiva

40
 [é aquela] que deve ser persuasiva, a persuasão a 

que estou me referindo é direcionada para os fenômenos de marketing e 
publicidade de algum produto ou evento. Ilustração narrativa está sempre 
associada a um texto, que pode ser literário ou musical, como é o caso das 
ilustrações para capa de CDs e DVDs. O que caracteriza esse gênero são o 
narrar e o descrever histórias através de imagens, o que não significa em 
hipótese alguma uma tradução visual do texto (OLIVEIRA, 2008, p.  44). 

 

Em Martha Barros pode-se ter o nível narrativo, tendo como mote o faz de 

conta e os resquícios da memória que a artista emprega para narrar o passado 

infantil e as histórias inventadas por Manoel de Barros. Se teoricamente a ilustração 

narrativa aparece sempre acoplada a um texto literário, ela ilustra a poesia 

manoelina, ainda que alguns trabalhos da autora antecedam à poesia do autor. 

 

3. 2. 2  Ziraldo Alves Pinto 

 

Dentro da cadeia da invenção e reinvenção da linguagem ilustrativa, 

realça-se o autor carioca Ziraldo Pinto, cartunista, escritor, chargista e ilustrador de 

diversas obras da literatura infanto-juvenil, incluindo O fazedor de amanhecer. Nas 

análises com a poesia manoelina, perseguir-se-á somente o artista ilustrador de uma 

obra específica: FA, mas convém apontar, de forma concisa, alguns de seus 

trabalhos como escritor. 

                                                 
40

 Em nota, o autor ressalta que toda ilustração, independente do gênero, deve ser persuasiva e 
comunicativa. 
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No mundo artístico, Ziraldo Pinto possui talentos múltiplos: poeta, 

contista, cartunista, chargista, ilustrador e outras habilidades de arte. O autor tem 

como marco inaugural de produção os anos 1950. Obteve reconhecimento após dez 

anos com a criação da revista em quadrinhos A turma do pererê (1960). Com o 

sucesso nas revistas e jornais, o autor passa a escrever livros e tem a repercussão 

mundial com O menino maluquinho (1980), adaptado para cinema, videogame, 

quadrinhos e até hoje é um dos livros mais recebidos pelo público infantil. 

No universo das ilustrações, Ziraldo Pinto (1968-2011) tem produções 

internacionais, somando-se com as revistas Private Eye (1968), na Inglaterra, Plexus 

(1968), na França e Mad (1968), nos Estados Unidos. No Brasil, há uma diversidade 

de obras com maior recepção e aceitabilidade do projeto de ilustração em coautoria 

com crianças nas escolas. É o projeto “Oficina de texto”, proposto pelo diretor 

educacional Samuel Ferrari Lago. Aproximadamente, Ziraldo Pinto tem um milhão 

de ilustrações deste projeto que originou a obra Queremos paz (2002), em parceria 

com as crianças brasileiras, através do Portal Educacional, site de onde se extraíram 

os dados coletados. 

Uma obra fundamental do autor é Flicts (1969), uma espécie de prosa ou 

prosopoema na visão de alguns críticos. O aspecto visual e poético de Flicts é 

crucial, pois o texto se refere à história do frágil, feio e aflito Flicts, uma cor inventada 

e desprezada pelas cores existentes. Mais tarde, o autor vale-se do projeto de Flicts 

para a sua criação em versos da obra O planeta lilás (1979).  

Em 1985 a editora Record lançou a obra de Ziraldo Pinto e Carlos 

Drummond de Andrade com o título História de dois amores, uma narrativa de amor 

de dois elefantes e a chegada do amor entre duas pulgas, mistura sensibilidade e 

criatividade na tradução da temática amorosa. Em meio às produções de literatura 

infantil do autor, ainda citam-se O menino maluquinho (1980), A fábula das três 

cores (1985), O bichinho da maçã (1994), Uma professora muito maluquinha (1995), 

Vito Grandam (1987), dentre outros.  

Ziraldo Pinto ilustrou Cafute e pena de prata (1986), de Raquel de 

Queirós, Chapeuzinho amarelo, de Chico Buarque (1997), De fora da arca, de Ana 

Maria Machado (1989), Dicionário Aurélio infantil da Língua Portuguesa - ilustrado e 

uma heterogeneidade de textos consagrados. Dentre todas as obras ilustradas pelo 
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autor, separa-se para o objeto de estudo, O fazedor de amanhecer, destinado ao 

público infantil, que terá uma exegese intersemiótica ao final deste capítulo. 

 
 

3. 2. 3  Ana Raquel Máximo 

 

Outra ilustradora da obra de Manoel de Barros em Poemas pescados 

numa fala de João (2008) e de grande acuidade para a ilustração brasileira é Ana 

Raquel. A autora mineira ilustra livros infantis há três décadas, com 

aproximadamente cento e trinta obras publicadas, muitas com premiação. Da autora, 

salientam-se A volta ao mundo em 80 dias, de Júlio Verne (2008), O ex-mágico da 

taberna minhota, de Murilo Rubião (2004), Um apólogo, de Machado de Assis 

(2003), A bordadeira de histórias, de Ana Raquel (2002) e Rogério Andrade Barbosa 

(2003), Bicho que te quero livre (2002), de Elias José (2002), A estrela do viaduto 

(1992), de Laís Ribeiro (1992), Lua cheia amarela (2005) Pêra, uva ou maçã? 

(2005), ambos de Roseana Murray (2005), dentre outras.  

Para Raquel, ilustrar é fabricar histórias com imagens. Em um de seus 

depoimentos integrados na obra de Ieda Oliveira (2008), ela assevera que a 

ilustração se trata de um trabalho de arte e questiona a qualidade do livro ilustrado: 

 

O que é uma boa ilustração? Procurei palavras tipo lápis, pincel, tinta e papel 
para ilustrar este conceito. Não foi possível. Pincel ou lápis e tinta são 
substantivos e concretos. Penso que ilustrar requer abstração e desafio [tal 
como a poesia] (RAQUEL, 2008, p.165).  
 

 

Acredita-se que Raquel se liberta do trivial e do óbvio da tradução do 

texto literário e prioriza a subjetividade acoplada ao abstrato da arte. Teoricamente, 

Rui de Oliveira assegura que fugir do texto não significa transgressão. É justamente 

o que defende Raquel numa entrevista a “Feira do Livro”41: 

 
Sempre achei importante fugir do óbvio. O texto e a ilustração não podem 
dizer a mesma coisa. Se o texto diz o menino de sapato amarelo você não 
pode desenhar um menino de sapato amarelo. É preciso explorar os 
elementos de outra maneira, fazer uma página bem marcada por essa cor, 

                                                 
41

 Matéria do Jornal do Comércio sobre a entrevista de Ana Raquel (2010) na Feira do livro. 
Disponível em: <http://jcrs.uol.com.br/site/especial.php?codn=45743>. Acesso em: Jan, 2012. 

http://jcrs.uol.com.br/site/especial.php?codn=45743
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por exemplo. A ilustração deve trazer coisas que o texto não traz para 
aumentar a viagem do leitor (RAQUEL, 2010 p.1). 

 

 
Há uma grande preocupação, quase unânime, de ilustradores a respeito 

do trabalho com o imaginário do leitor e com aspectos da beleza e seu conjunto de 

caracteres que devem proporcionar o desejo de recriação da história contada pelo 

autor do texto, além do encantamento visual. Dentro dessas características das 

ilustrações de Raquel, o colorido exuberante, o brilho e jogo de imagens fantásticas 

se constituem como projeto de arte, a exemplo de O ex-mágico da taberna minhota. 

A ilustradora empregou a técnica da pintura surrealista e mesclou seus desenhos e 

colagens de fotografias. Nesse contexto, o leitor tem o signo da linguagem não 

verbal sucedendo a narrativa do mágico insatisfeito com a condição de funcionário 

público. Foram separadas duas imagens da obra como chave-mestra da exegese 

feita pela ilustradora: 

 

 
Fig. 16 - Ilustração de Ana Raquel In: _______. O ex-mágico da taberna minhota,  

de Murilo Rubião (2004). 
 

 
A narrativa inicia-se com a epígrafe dos Salmos 85, unindo-se ao poder 

inusitado do inconsciente do mágico. Para traduzir tais surpresas, a autora, além de 

optar pela cor forte do rosa, cria outros objetos que saem da cartola do mágico e se 

inserem fora do texto. Aliado aos desejos do fazer surgir do mágico, a artista traz à 

tona o projeto de um funcionário público, convergindo-se com a narrativa fantástica 

do mágico.  
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A ilustradora absorve a magia do texto e traz, como resultado de seu 

estilo fundado na colagem, a exuberância de brilho, cor, tom, textura. O jogo de tais 

elementos soma-se ao projeto de colagens (Fig. 17). Em entrevista concedida 

exclusivamente para essa tese, a autora explica essa técnica de ilustração:  

 

O método de ilustrar para mim não tem método; sempre foi pescado nas falas 
do texto. Depende de como ele é lido pela minha „aparelhagem de ler o que 
não está escrito‟, ou seja, pelo meu leitor de imagens escondidas. Só depois 
dessa leitura, escolho as „ armas‟ ou as ferramentas disponíveis, que são 
muitas. (RAQUEL, 2013, Anexo A, p. 267). 

 

Adentrando-se nas imagens, o observador precisa desvendar até que 

ponto as imagens são ilustração e colagens de fotos. Na próxima imagem, o 

observador tem o armário peculiar de uma sala de escritório, os carimbos que 

acoplam às tintas espalhadas ao chão. Tais recursos transformam-se em jogos para 

traduzir o real do texto e o surreal, além dos pedaços de endereço eletrônico no 

papel, por excelência, o mesmo recurso usado pela ilustradora para Poeminhas 

pescados numa fala de João.  

Não obstante, a realidade da imagem projeta o leitor para um momento 

de validade da própria imagem e não o querer dizer do texto, pois a narrativa se 

passa em 1930, tempo em que ainda não havia o recurso de e-mail. Daí a 

criatividade e invenção da artista para trazer o texto mais próximo do real: 

 

 

Fig. 17 - Ilustração de Ana Raquel para O ex-mágico da taberna minhota. 
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Em linhas finais, dir-se-ia que nas ilustrações de Raquel há um traço 

peculiar que se trata das pinceladas de sentimentos e cores em tom de azul celeste. 

Entre outras leituras, a exploração diversificada do azul simboliza o universo e ao 

mesmo tempo a aventura, liberdade, silêncio poético, libertação e outras 

categorizações. Em quase todas as obras, tal cor se constitui uma escolha e/ ou 

como um estilo da autora que explora sempre o mesmo tom, mas nunca em mesma 

medida e igualdade. Raquel confirma que a magia da cor traduz sentimentos. Em 

vinte livros com a mesma cor, Raquel não repete o tom e a iluminação, visto que ela 

consegue pincelar o mesmo azul em múltiplas iluminações, o que também serve na 

tradução da artista para a obra de Barros em Poeminhas pescados numa fala de 

João. 

 

 
3.3 Confluências artísticas entre O guardador de águas e Escritos em verbal de 

ave: a poesia e os desenhos  

 
Poesia é um desenho verbal da inocência. 

(Manoel de Barros, 2010, p.461). 

 

Na atual seção, o objetivo crucial consiste em proporcionar perspectivas 

de interpretação da imagem tanto dos desenhos quanto da poesia, enfatizando o 

diálogo temático da infância e de Bernardo da Mata nas obras GA e EVA. Em 

consequência, o trabalho com desenho e poesia parte da premissa fulcral de que 

entre poesia e ilustração há semelhanças no cenário da imagem metafórica, 

conforme o símile da tradição instaurada pelo ut pictura poesis, de Horácio, em sua 

Ars poetica, além de considerar que as duas artes fundam uma teofania por meio do 

silêncio comunicante e da abstração da pintura artística.  

Sob esse prisma, pretende-se averiguar a relação intersemiótica calcada 

na linguagem da poesia e do desenho, além de oferecer um diálogo de poiesis, a 

partir de O guardador de águas e Escritos em verbal de ave. Com tal visão, defende-

se a interpretação sobre a transfiguração do personagem Bernardo da Mata e a 

representação da infância nos desenhos. 
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Paulatinamente a essa seção, a análise voltar-se-á para a especificidade 

da ilustração do conjunto de obras sobre Memórias inventadas (2006-2010), 

Exercícios de ser criança, Poeminhas pescados numa fala de João, Poeminhas em 

língua de brincar, Cantigas por um passarinho à toa e O fazedor de amanhecer, 

obras destinadas ao público infantil, compartilhadas pelas aquarelas de Martha 

Barros e ilustrações de Ana Raquel, Ziraldo Pinto, Antônia Zulma Diniz, Ângela, 

Marilu, Martha e Sávia Dumont. 

Instituído o tema recorrente de análise, pode-se enfocar que Escritos em 

verbal de ave tem a forma livro-brinquedo42, similarmente a um casulo abrindo as 

asas como borboletas na folha. E na abordagem artística do design e da palavra 

poética, o poeta elege, mais uma vez, o personagem Bernardo para seu projeto de 

esmiuçamento, tendo em vista que houve um tempo em que o poeta disse: “Meu 

desejo ou ideia fixa é esmiuçar a alma de Bernardo e o melhor de mim sou ele” 43, 

asseverou o poeta na conversa por escrito para a dissertação de mestrado anos 

atrás.  

Após ter folheado as páginas de Livro de pré-coisas, O guardador de 

águas e Menino do mato, o leitor mais assíduo da poesia manoelina, ao tocar os 

olhos deslumbrados em cada página colorida de Escritos em verbal de ave, 

concordará que, finalmente, Bernardo passa da imanência à transcendência depois 

de sua sepultura: “Deixamos Bernardo de manhã/em sua sepultura/De tarde o 

deserto já estava em nós” (BARROS, 2011)44. 

Bernardo marca seus escritos em murmúrios (sons de ave) no 

derramamento dos trinta e dois escritos poéticos alçando o voo das palavras que, 

em relações homológicas, se assemelham aos desenhos. A escrita é representativa, 

icônica, metafórica, sinestésica e plástica tratando-se, por exemplo, dos versos: 

“Desenho da voz/na areia/é verbal de ave” (BARROS, 2011).  

                                                 
42

 Há quem considere Escritos em verbal de ave, pelo formato do livro e pela presença de um texto no 
outro, um hipertexto. Não cabe neste estudo discutir hipertextualidade, uma vez que não se insere 
nos objetivos da tese e, por defender a obra com uma presença de vozes intratextuais. Pelo fato 
ainda de que houve um projeto poético anterior a essa obra que era esmiuçar a alma de Bernardo até 
chegar a sua transcendência e Manoel de Barros atinge essa meta paulatinamente à morte de seu 
alter egus. 
43

 Fala de Manoel exclusiva para a entrevista publicada na obra Convergências e tessituras: Manoel 
de Barros, João Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes (2010, p.215-225). 
44

 Sempre que os versos de Escritos em verbal de ave forem citados, a página não será enfatizada 
porque o livro não tem uma sequência lógica e linear e nem numeração. Ao ser aberto, várias páginas 
transformam-se em uma folha única. 
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Em matéria de encurtamento de suas experiências e vivências com o rio, 

Bernardo era um guardador de águas. Nos verbais de sua morte, a voz é verbo, é 

força criadora, uma vez que ela professa a comunicação entre o ser e a natureza até 

formar uma comunhão sagrada entre o homem e a poesia: “Acho uma 

coisa/cândida/conversar com as águas” (BARROS, 2011). E na comunhão espiritual 

da poesia, Bernardo, o dementário, o visionário de palavras e escritor de absurdez, 

transfigura-se como a imagem de Narciso no espelho, pois Bernardo, agora sem 

sobrenome, conversa com as águas e nela é refletido, tanto na poetização do 

discurso verbal de ave quanto na memória eterna do leitor.  

Curiosamente, Barros já havia prenunciado que Bernardo, depois de virar 

árvore, entraria para o “Patrimônio da Humanidade” (Idem Fig. 40, p. 225). 

Posteriormente à morte do personagem, a memória dessa herança poética seria 

guardada no acervo limitado aos quinze desobjetos (Fig. 18, p. 174), último poema 

de Escritos em verbal de ave, os quais podem ser decifrados também em diálogo 

com Livro de pré-coisas, Cantigas por um passarinho à toa, O fazedor de 

amanhecer e outras obras em que Bernardo da Mata é personagem. Contudo, a 

convergência incide com mais vigor entre O guardador de águas e Escritos em 

verbal de ave. 

Em Livro de pré-coisas, especificamente no poema NO TEMPO DE 

ANDARILHO, Bernardo era imitado pelos hippies. A pureza e a inocência na 

existência das coisas eram inatas à condição humana. Em Escritos em verbal de 

ave, Bernardo metamorfoseia-se tão somente ave, em símbolo da natureza da 

própria linguagem poética transfigurada ao nível da sensibilidade que o sujeito lírico 

manoelino lhe confere: “Palavra abençoada/pela inocência/é ave” (BARROS, 2011). 

As insignificâncias, o abandono e as coisas minerais (o chão, a terra, a 

pedra) constituíam a peculiaridade do andarilho Bernardo em Livro de pré-coisas: 

“Esse Bernardão é coisa indefinida./Igual um caramujo irrigado./Anda na terra como 

quem desabrocha” (BARROS, 1985-2010, p. 241). Desse aspecto telúrico emana a 

veia imagética do caramujo desabrochando em LPC. Dir-se-ia, intratextualmente, 

que o poeta revisita a imagem do Bernardo de LPC, ao poetizar o reino mineral de 

EVA: 

 
Vi uma lesma pregada  
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na existência  
de uma pedra 
[...] 
Concha fechada  
na beira do rio  
só se abre no amanhecer 
(BARROS, 2011, sem grifos no original). 

 

 
OS PASSOS PARA A TRANSFIGURAÇÃO DE BERNARDO, subtítulo de 

poemas de O guardador de águas (1989), foram poetizados em Escritos em verbal 

de ave por meio de versos breves parecidos com noemas45,  os quais, para o poeta, 

são “murmúrios recitados sobre a tarde”. Ao final de O guardador de águas, o leitor 

pode constatar que há um desenho, supostamente Bernardo voando, com um 

poema de título ELE CONCLUIU O AMANHECER? Ambos são retomados ipsis 

litteris em Escritos em verbal de Ave. Na capa final dessa última obra, há um 

epílogo-resposta para a explicação sobre a transcendência do ser já citada algures: 

“Deixamos Bernardo de manhã em sua sepultura/De tarde o deserto já estava em 

nós”: 

 

                                                 
45

 (Plural de noema, do grego nóema, pensamento).   
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Fig. 18 - Páginas múltiplas de Escritos em verbal de ave (2011). 

 

Semioticamente, escrever em verbal de ave equivale à atitude poética do 

alto, ou seja, escrever em forma de canto, apresentado pelo poeta como “murmúrios 

linguísticos”. Em outras palavras, escrever em verbal de ave representa a escrita 

poética de forma incompleta, por fragmentos: “Bernardo tinha uma linguagem de 

canto e arrebol”. Para tanto, a poesia traduz-se pela voz da natureza ou no voo fora 

da asa que o poeta cantou em outros poemas.  

Essa leitura pode se tornar válida se o leitor considerar o desenho de 

Bernardo em forma de voo em O guardador de águas, concluindo o amanhecer (Fig. 

24, p. 183) e ainda nas oito páginas abertas de Escritos em verbal de ave (Fig. 19, 

p. 175), precisamente quando ao redor do personagem aparecem os escritos 

poéticos como se fossem derramados das alturas: 
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Fig. 19 - Escritos em verbal de ave (2011). 

 

O diálogo entre as duas obras realiza-se por meio de reiteração e 

reescrita de versos de obras anteriores. A título de comprovação poética, segue a 

conversa entre os versos de O guardador de águas e Escritos em verbal de ave: 

 

1 
Borboletas o adotam  
por Petúnias  
(GA, 1989). 
 
2 
Privilégio do vento 
semear 
as borboletas  
(EVA, 2011). 
 
 
[...] 
1 
Formigas carregam suas latas  
Devaneiam palavras  
(GA, 1989). 

 
2 
Formigas  
de bunda principal entram em casa  
de fastos  
(EVA, 2011). 
 
[...] 
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1 
Um rio esticado de ave o acompanha (GA, 1989). 
 
2 
Os rios gostam  
de entardecer  
entre pássaros  
(EVA, 2011). 
 
[...] 
1 
Pedras aprendem silêncio nele  
(GA, 1989). 
 
2 
Silêncio das pedras  
é o início  
das palavras  
(EVA, 2011). 
 
 
[...] 
1 
Bernardo “prende o silêncio com fivela” (GA, 1989). 
 
2 
Bernardo guarda no acervo “presilha de prender silêncios” (EVA, 2011). 
 
[...] 
1 
No achamento do chão também foram descobertas as origens do voo  
(GA, 1989). 
2 
Bernardo tem “um gosto elevado para o chão”  
(EVA, 2011). 
 
[...] 
1 
E “no falar com as águas rãs o exercitam” (GA, 1989). 
2 
Bernardo viu “uma rã sentada nos braços da tarde”  
Profetas nasciam 
de uma linguagem  
de rãs  
(EVA, 2011). 
 
 

Por fim, em O guardador de águas, Bernardo se inventou e os 

passarinhos aveludaram seus cantos quando o viram. Em Escritos em verbal de 

ave, o desejo de Bernardo foi pintado nas palavras finais de sua morte: “Queria que 

um passarinho/escolhesse minha voz/para seus cantos FIM” (EVA, 2011). Bernardo 

transfigurou-se e sua imagem permaneceu na consagração incomensurável do 

instante. O leitor parece ser arrebatado pelo celestamento da poesia em formato de 
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voz da natureza, instaurando a transcendência (vida após a morte). Bernardo era o 

“visionário nas origens da Terra” e a sua natureza, como requer os escritos de ave, 

não era ver, mas sim transver. Por excelência, Bernardo transcende na própria 

linguagem da poesia. Transver o universo do nada já era uma imagem preanunciada 

no Livro sobre nada: “o olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. É preciso 

transver o mundo” (BARROS, 1996, p.75). 

A mesma leitura incide com os desenhos. Há uma transmutação dos 

primeiros traçados que aproximam do chão, da matéria telúrica e do nada. Por fim, 

os mesmos desenhos ganham corpo e asas e parecem alçar o voo em que se tem 

um Bernardo na forma figurativa, significando passagem, libertação, liberdade e 

transcendência (Fig. 24, p. 183). Nessa perspectiva, uma das leituras possíveis para 

O guardador de águas e Escritos em verbal de ave é a aproximação deles com a 

infância principiada nos traços e na forma do desenho, bem como no desenho como 

representação do personagem Bernardo.  

Pode-se elucidar que no desenho e no projeto de texto, Bernardo alça 

voos poéticos (Fig. 19, p.175). A arte reside no design do livro que, ao ser aberto, 

hipertextualmente, sugere um brinquedo em seu formato, na relação entre capa, 

miolo e, sobretudo no desenho rodeado de fragmentos poéticos que assemelham a 

um varal de poesia a ser contemplado no silêncio da imagem.  

Diante dessa sugestão do livro-brinquedo, pode-se pensar nas 

considerações de Linden (2011), ao enfocar que a leitura de um livro ilustrado não 

se restringe à leitura de texto e imagem. Efetivamente, ler significa contemplar o 

formato da obra, bem como a relação entre capa e guardas de seu conteúdo.  

A rigor, ler pressupõe ainda “associar representações, optar por uma 

ordem de leitura no espaço da página, afinar a poesia do texto com a poesia da 

imagem” (LINDEN, 2011, p. 9). Nessa perspectiva de leitura, Escritos em verbal de 

ave permite que o leitor faça escolhas das páginas para saborear o começo da 

leitura colhida nas asas de ave ou a poesia derramada por Bernardo que transcende 

na metonímia de pássaro. 

Pelo mesmo percurso de leitura, verifica-se que, na imagem (Fig. 20, p. 

178), o personagem provoca o êxtase ou a consagração do instante poético na 

figurativização da imagem do cisco. A celebração do signo poético sucede mediante 
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a relevância do signo “lixo” se contrapondo ao signo “êxtase”, a fim de provocar o 

estranhamento46, peculiar da arte e, assim, correlaciona-se ao que Peirce chamou 

de qualisigno.  

Nesse eixo semântico, a poesia deixa de ser a canção do sublime 

elevado e passa a contemplar o sublime baixo. O leitor tem a junção dos dois signos 

na sublimação das coisas inúteis e do nada. Narcisicamente, Bernardo se vê e se 

extasia com a matéria telúrica: 

 

 

 

Fig. 20 - O guardador de águas. In: ______. Barros, Manoel de (1989). 

 

Na relação homológica entre o desenho e o verso EU VI UM ÊXTASE NO 

CISCO, Barros conclama o deslumbramento que se encaixa na ideia de ver e tocar. 

O boneco (sujeito do ver) aponta para o baixo e no cisco o desenho ganha dimensão 

de um rosto humano acoplado às coisas inúteis que tanto se assemelha aos 

nadifúndios, lesmas e ciscos quanto simboliza os fragmentos do próprio corpo: dedo, 

olho, cabeça humana. 

                                                 
46

 No capítulo “A arte como procedimento”, de Teoria da literatura: formalistas russos, Victor Chklovski 
(1973) aponta o estranhamento como ponto fundamental para toda a arte, em especial, para a 
imagem poética. 
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Numa interpretação semiótica, a palavra e o desenho simulam a relação 

triádica do signo que se aprende em Peirce, pois nomeia uma possibilidade 

(qualissigno) de o lixo ser o sublime, depois marca a forma do êxtase no chão 

(dicissigno) e, por fim, a imagem humana é refletida nos detritos como uma 

dimensão da transcendência do ver poético (legissigno).  

A transfiguração de Bernardo parece se tornar um tema recorrente nas 

imagens arquitetadas ao longo da obra manoelina. No exemplo da Fig. 21, o leitor 

tem alguns percursos poéticos que o poeta nomeou como PASSOS PARA A 

TRANSFIGURAÇÃO, formados por um conjunto de seis pequenos poemas ou 

frases poéticas tão próximas de noemas: 

 

 

Fig. 21 - Desenho I, de GA. In: ____. Barros, Manoel de (1989 - 2010, p.251). 

 

Nos percursos para a transformação do personagem, uma das opções de 

leitura é o encadeamento da preposição “Das” (com função de objeto direto) e do 

advérbio “Até”, de modo que Bernardo percorra o caminho da tessitura das palavras 
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que saem do chão, pois Bernado é murmúrio de voz, é feito de palavras. Essas 

Palavras são lapidadas e chegam a ter ouro para transformarem-se em libélulas. 

Pelo corpo fônico do vocábulo, “libélula” é uma expressão poética sublime que se 

junta ao belo do ouro. Não obstante, no poema o poeta usa a palavra como 

transgressão do sublime para transfigurar Bernardo e juntá-lo aos seres 

insignificantes. Libélula47 alimenta-se de besouros, moscas, abelhas, vespas e, 

segundo algumas lendas, quando a tarde chega, as libélulas voam em conjunto para 

chamar a tempestade.  

Por conseguinte, no poema “os murmúrios recitam sobre a tarde” (p.251), 

a elevação do andarilho Bernardo ocorre depois que ele se mistura aos insetos, o 

ser sem importância para o mundo, mas relevante para os bens da poesia 

manoelina. Bernardo encontrou antes com o êxtase do cisco, do lixo, das escórias e, 

especialmente nesses versos, o velho bandarra ressurge mais fragmentado, em 

forma de trapos, torto, de barbas, a fim de caminhar e encontrar sua glória maior: O 

NADA, brotando e desaguando a sua consequente transfiguração. 

O nada equivale às ruínas, aos fragmentos do indivíduo ou a 

incompletude humana, uma vez que, “a maior riqueza do homem é a sua 

incompletude” e para a grandeza completa, é preciso “renovar o homem usando 

borboletas” (BARROS, 1998 - 2010, p.374). Diante de tal incompletude, Bernardo 

confunde-se com a natureza e essa é humanizada48: 

 

 

                                                 

47
 Fonte: Revista Meu Sítio - Guia Rural. Editora Abril. Disponível em: 

<http://www.agrov.com/animais/peq_ani/libelulas.htm>. Acesso em: Mar, 2012. 

48
 O mesmo ocorre nos livros de memórias e também a inversão do desenho pela linguagem. Em 

partes de Memórias inventadas para crianças, o poema é desenhado em forma de linguagem. A arte 
do desenho está acoplada ao fazer poético. 

http://www.agrov.com/animais/peq_ani/libelulas.htm
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Fig. 22 - Desenhos II e III, de GA. (BARROS, 1989 - 2010, p.252-253). 

 

No desenho do poema II, o andarilho aparece sem as mãos e suas 

vestimentas assemelham-se com pedaços de tecidos costurados em design de 

remendos, ao mesmo tempo em que o personagem parece carregar objetos 

pesados nas costas, curvando a perna esquerda. O perfil do desenho aproxima-se 

da imagem de um ser demente, louco e, ao ser associado à sugestão do poema, os 

resquícios intratextuais levam a validar a nossa interpretação.  

 Bernardo tem um marco de abandono e de alguém que está insano, ao 

ponto de não saber o lugar para onde vai. Ele é carregado pelas formigas em seu 

devaneio de palavras, para que o escuro ilumine os vaga-lumes. O verso O 

ESCURO ENCOSTA NELES PARA TER VAGA-LUMES, se acoplado aos versos 

anteriores, permite-se provar a loucura de Bernardo. Sua fala, inclusive, produz o 

estranhamento peculiar do discurso infantil e dos loucos, a fim de formar o absurdo 

poético que vai além da simples metáfora. Escrever absurdos faz parte do projeto 

criador de Barros (2010, p.458): “Eu gosto do absurdo divino das imagens”. 

No poema III, o desenho abre como a imagem da borboleta e amplia o 

desenho humano para metamorfosear em rio esticado de ave. Metamorfoseando-se 

em louco, o personagem desperta a sensação de ausência e abandono, ao ser 

adotado pelas borboletas, como se fosse flor vermelha: “Borboletas o adotam por 
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petúnias”. E ele não é a imagem levada pelas águas. Bernardo é o guardador do rio. 

Ele não segue as águas e sim conduz: UM RIO ESTICADO DE AVES O 

ACOMPANHA. Bernardo dá a lição existencial de que o homem não deve ser um 

barquinho de papel levado pelo rio. Ele ensina a conduzir o rio que há em cada ser. 

Por isso, a sua natureza sempre foi transver, transfigurar, transformar, transcender e 

transbordar. 

Segue a leitura dos poemas IV e V e os desenhos: 

 

 

Fig. 23 - Desenhos IV e V, de GA. (BARROS, 1989 - 2010, p. 254-255). 

 

Se antes (no desenho III) era o rio esticado de aves que acompanhava o 

menino, no poema/desenho IV é o silêncio aprendido no contato íntimo com a 

natureza que demarca a alma de Bernardo. Para traduzir a essência do signo 

silêncio, a figura do menino aparece, no espaço branco da folha, com roupa similar 

de um indivíduo sinalizando com uma placa ou papel, a fim de remeter à 

probabilidade de representação de um hospital, repouso ou manicômio, dada a 

loucura das palavras que significava Bernardo nos poemas anteriores. 

No poema e no desenho V, unem-se natureza e corpo humano, pois na 

contaminação do baixo, o personagem, ao mesmo tempo em que se posiciona no 
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lugar do chão, também se enaltece em matéria poética. Isso pelo fato de Bernardo 

alcançar o horizonte e vice-versa: SEU OMBRO CONTRIBUI PARA O HORIZONTE 

DESCER. 

No poema VI, a comunhão entre o horizonte e a alma de Bernardo marca-

se pelo desígnio das coisas e dos delírios humanos. Bernardo transforma-se em 

gerânios que dormem em seu rosto. Tal gesto e metamorfose parecem aproximar o 

leitor à leitura de transfiguração e transcendência em virtude de o personagem 

assemelhar-se ao formato de ave ou de sol a se despontar no horizonte. ELE 

CONCLUIU O AMANHECER? 

 

 

Fig. 24 - Desenho VI, de O guardador de águas (1989 - 2010, p.256). 

 

Para completar o amanhecer, Bernardo busca transcender nas coisas do 

chão e abraçar as grandezas do ínfimo. A resposta à pergunta do poema VI, em O 

guardador de águas, é dada em Escritos em verbal de aves. Implicitamente, a 
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resposta gera outra pergunta: O que restou da alma de Bernardo em cada leitor 

depois da conclusão do amanhecer? Ora, além do acervo de seus desobjetos49, 

Bernardo ensina que o valor das coisas pode estar na completude das pequenas 

coisas, na ausência, no abandono do ser, na fragmentação do indivíduo, no ser que 

estará sempre sendo.  

Na simbologia de Bernardo, o valor da existência humana reina além do 

ver, ele reside nas coisas que nossa alma não consegue tocar. Por conseguinte, 

“Quem não vê/o êxtase do chão/é cego” já que “videntes não ocupam o olho para 

ver, mas para transver” (BARROS, 2011). Assim, quem tem alma, deve ouvir o que o 

espírito de Bernardo e a sua poesia dizem aos homens, pois “os poemas são 

realidades humanas; não basta referir-se a impressões para explicá-las. É preciso 

vivê-las em sua imensidade poética”, escreveu Bachelard (1974, p.492) em sua 

Poética do espaço. 

Em páginas anteriores enfocou-se o traço dos desenhos de Manoel de 

Barros com representações peculiares do universo infantil. Finaliza-se a seção e se 

acerta que tais interpretações se abraçaram à explicação do poeta que confirma tal 

exegese, ao fundar o vínculo entre o ato de desenhar do poeta com a criança que 

nele habita.  

Numa carta recente (Anexo C, p.276), escrita no dia 10 (dez) de Janeiro, 

de 2012, Barros elucidou que seus desenhos nasceram de uma necessidade 

inexplicável para o poeta em representar a infância. E as causas mais prováveis 

foram criar pensando na criança. Disse ele: “Por achar que é difícil ser fácil, optei 

pelo infantil. Para qualquer criança ser fácil não é difícil. Mas ser difícil é fácil. 

Criança só faz o fácil e essa lei é universal” (BARROS, 2012, trecho da carta50).  

As linhas tortas e as partes desproporcionais dos bonecos ratificam que 

fácil e difícil são os caminhos percorridos pela criança que deixa sempre a linha 

                                                 
49

 No poema DESOBJETOS, da obra Escritos em verbal de ave, são listados os quinze inutensílios 
como herança patrimonial de Bernardo, a saber: “prego que farfalha”; “puá de mandioca”; “o fazedor 
de amanhecer”; “o martelo de pregar água”; “guindaste de levantar vento”; “ferro de engomar gelo”; 
“parafuso de veludo”; “alarme para o silêncio”; “presilha de prender silêncio”; “formiga frondosa com 
olhar de ave”; “alicate cremoso”; “peneira de carregar água”; “besouro de olhar ajoelhado”; “água 
viciada em mar e rolete para mover o sol” (Idem Figura 18, p. 174). A partir de tais desobjetos, em 
comparação com outras obras, pode-se encontrar convergência e afirmar que em Exercícios de ser 
criança, O fazedor de amanhecer, O guardador de águas e outras obras, Bernardo é o menino 
Manoel em forma de escritos em verbal de árvore e de aves, por meio do plano de invenção e 
realização das brincadeiras de infância. 
50

 Arquivo pessoal (Anexo C, p. 276). 
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interminável. No desenho do menino flutuando os pés poderia entender que falta 

equilíbrio na representação desse ser infantil. Em seu desejo de criação poética e da 

necessidade inexplicável da própria palavra frente o inexprimível, o poeta traduz, em 

tais linhas livres, os signos da liberdade criadora e da inocência. Há um 

descompromisso com o certo ou errado, com o fácil ou difícil frente à transgressão 

peculiar da criança.  

Nessa perspectiva, o poeta vê a possibilidade de criar, recriar e 

transgredir os caminhos da poesia e dos desenhos, numa intensa alusão ao fato de 

que, a partir da criança, o poeta reencontra o menino que foi e a criança que há em 

cada leitor de si mesmo. Com essas imagens, o poeta reescreve a história de “O 

livro de Bernardo”, de seu Tratado geral das grandezas do ínfimo e alcança-se a 

verdade de sua poesia: Manoel de Barros (2010, p.420) escreve a partir de 

Bernardo: “Poeta é uma pessoa que reverdece nele mesmo”.  

Com o mesmo tema da infância do menino Manoel, no próximo ponto de 

investigação, procurar-se-á uma leitura dos livros que compreendem as memórias 

poéticas do autor. 

 

 

3.4 As memórias poéticas de Manoel de Barros e a representação narrativa da 

infância nas aquarelas de Martha Barros  

 

Tudo o que não invento é falso... 
Só a poesia é verdadeira 

(Manoel de Barros, 2010, p.345). 

 
 

Levanta-se a hipótese de que a epígrafe exerça forte influência na criação 

literária de Barros. Sua construção memorial e inventiva passa pelo crivo do discurso 

autobiográfico. O poeta escreve três livros que constituem suas memórias 

inventadas e ilustradas por Martha Barros. A memória ilustrada nos versos será o 

corpus para a leitura analítica das obras. Numa delimitação prévia do conjunto 

dessas memórias, fundar-se-á tal exegese a partir de três poemas, na ordem das 

infâncias: PARREDE, PINTURA e FONTES, uma vez que o intuito do poeta era 

escrever três livros que tratassem da infância, da mocidade e da velhice. O discurso 
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poético arquiteta-se a partir das reminiscências da infância porque, segundo o poeta, 

em sua trajetória, houve somente infância.  Os versos que espelham tal temática 

podem ser degustados no olhar para Memórias inventadas: as infâncias de Manoel 

de Barros.  

A memória tem como objetivo resgatar um passado e, na perspectiva de 

Paul Ricouer (2007), em A memória, a história e o esquecimento, o ato de lembrar 

direciona-se à forma de reconhecimento, de reter e reviver o passado, isto é, reter 

as coisas de si mesmo. Na poética manoelina, as memórias vividas têm fases: a 

infância ou as infâncias (primeira e segunda) rememoradas na velhice, constituindo-

se assim uma terceira infância. Narrar a infância e as experiências individuais são 

estratégias para reter o tempo e, quiçá, eternizá-lo. Essa retenção do tempo 

perpassa no discurso poético e, aos poucos, vai sendo grafada a identidade do 

sujeito autor em densidade lírica. 

Nesse viés analítico, pode-se subsidiar a leitura da ars memoriae no 

processamento do signo poético que parece construído sob a égide dos recursos 

mnemônicos. Inicia-se com a leitura do poema PARREDE, da obra Memórias 

inventadas: as infâncias de Manoel de Barros (2010), ilustrado por Martha Barros, 

abrindo espaço para explicar ao leitor que ora os trabalhos dela são atribuídos como 

aquarelas, ora como ilustração, de acordo com a perspectiva teórica sobre livro 

ilustrado e livro com ilustração aclarada no início deste capítulo. 

 No poema de Barros, a artista projeta uma realidade tão similar do texto 

lírico que pode ser considerada ilustração e não somente aquarelas para um quadro, 

as quais, por coincidência de estilos metafóricos e reinventivos, vieram a ser 

acopladas ao poema. Transcrevem-se o texto e a imagem: 

 



187 

 

 

 

 
Fig. 25 - Memórias inventadas: as infâncias, de Manoel de Barros (2010, p. 26). 

 
 

 
O projeto lírico-narrativo das memórias concebe-se no limiar da 

recordação, típica de uma história que está sendo rememorada e/ou revisitada pela 

arte memorialística. O texto remete ao momento de passagem da infância para a 

adolescência e puberdade. Tais momentos são revividos por um eu-lírico adulto, não 

pela data de publicação da obra, mas pelo discurso engendrado no texto: “Quando 

eu estudava no colégio, interno, Eu fazia pecado solitário. Um padre me pegou 

fazendo” (p.27). Como se pode notar, os versos resgatam um momento vivido pelo 

sujeito do poema. Porém, juntam-se invenção, realidade, autobiografia e fruição 

poética da leitura. Manoel de Barros passou sua infância em colégio interno, leu e foi 

influenciado pelos Sermões de Padre Antônio Vieira. No poema, confrontam-se 

ficção e autobiografia ligadas à memória na poesia e na ilustração. 

No que concerne ao fazer poético demarcado pela lembrança, podem-se 

encontrar versos descortinando o orgasmo do menino, os quais se conectam ao 

prazer efêmero da puberdade e ao prazer intenso da leitura, erigindo-se o duplo 
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sentido do texto. O poema descortina dois pontos de recepção da leitura literária. 

Um traduzido na vertente do tédio do romance de aventuras (v. 10-11), outro 

provocado pelo deleite da prosa do Sermão da Sexagésima (v. 12-13). Em outras 

palavras, o intérprete de poesia deve pensar em leituras válidas e não pode ignorar 

que o texto poético, sendo discurso e linguagem, surge como provocação à 

liberdade de interpretação. O destinatário necessita criar planos de leitura e levar em 

conta as ambiguidades do texto. Porém, Eco elucida: “para seguir neste jogo, no 

qual cada geração lê as obras literárias de modo diverso, é preciso ser movido por 

um profundo respeito para com [a] intenção do texto”. (ECO, 2003, p. 12, sem grifos 

no original). 

É desse escopo textual que se defende a leitura de uma obra como 

ilimitada. Contudo, não se refere ao fato de que o leitor não deva criar suas 

estratégias de interpretações válidas. A noção de uma semiótica interminável não 

apregoa que a análise não tenha critérios como observou o ensaísta em 

“Interpretação e história”, de sua obra Interpretação e superinterpretação. 

A leitura também passa por dois eixos temáticos: o do castigo e o do 

prazer. Assim, o texto é recebido pela sensação orgástica do leitor-menino Manoel 

associada ao gozo ou fulfilment defendido por Eco (2002, p.232) em Tratado geral 

da semiótica, o qual aponta a experiência estética do texto como “prazer, gozo, 

fulfilment, sentimento de cosmicidade, intuição do inefável e plenitude”. Em outras 

palavras, o texto poético deve ser capaz de provocar no leitor o sentimento inefável, 

ao ponto de fazê-lo sair do lugar comum, do convencional que somente se dará por 

meio do encantamento ou desencanto do verso e sua fruição estética. A recepção 

ocorrerá sempre que o texto for capaz de proporcionar o gozo da leitura poética. 

Portanto, ambos (criador e leitor) devem jogar o mesmo jogo sob um processo de 

sensibilidade e identificação.  

Nesse sentido, o leitor pode sugerir que na fruição do poema “Parrede", o 

sentimento do inefável e da plenitude emana do ato da leitura feita no colégio em 

contraposição ao tema do castigo. Tal sentimento realiza-se após o ato de 

memorização da leitura dos Sermões, de Vieira (v. 12-14), um dos autores que o 

poeta sempre remete como o grande mestre de suas experiências linguísticas. 
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No poema Parrede, nota-se a chama do erotismo, por meio da exploração 

da imagem sobre o desejo pelo livro e o contato com o corpo. Segundo Bataille 

(1987, p. 37), o erotismo realiza-se no plano da experiência interior e torna-se capaz 

de comunicar-se por meio do conhecimento que leva à transgressão: 

 

[...] a experiência leva à transgressão realizada à transgressão bem-
sucedida que, sustentando o interdito, sustenta-o para dele tirar prazer. A 
experiência interior do erotismo exige de quem a pratica uma sensibilidade 
bem maior ao desejo que leva a infringir o interdito que à angústia que o 
funda. 

 

O autor aprofunda essa ideia de transgressão, pois uma vez iniciada, ela 

se torna possível e sólida. Ela é realizada por intermédio da violência do que é dito. 

Esse ato com a linguagem, concretizado de forma anormal, ilimitada e consciente, 

leva o poeta a romper com os modos convencionais de pensar a palavra poética e a 

promover a transgressão. Um exemplo dessa nova experiência com a palavra 

erótica está na seguinte enunciação do próprio poeta: “eu tenho com as palavras um 

relacionamento erótico. Algumas já até abriram o roupão para mim” (BARROS, 

2004, p.69).  

A despeito da linguagem sensorial e corporal salientada por Bataille 

(1987), é possível entender que, no interior das fendas da poesia erótica, o 

simulacro do prazer produz o inesperado, o inaudito e permite o imperceptível. Em 

seu ensaio A dupla chama: amor e erotismo (1994), Paz escreve com clareza que o 

encontro erótico começa com a visão do corpo desejado. O corpo vestido ou nu é 

uma presença, uma forma representando todas as formas do mundo por meio da 

imagem. Paz (1994) explica essa falta de percepção, do não dito, do querer dizer da 

imagem, como o aparecimento do erótico. Segundo ele, há uma relação entre 

erotismo e poesia que pode ser explicada pelo fato de o primeiro constituir uma lírica 

corporal, ao passo que a segunda é uma erótica verbal encontrada na imagem 

transfigurada pela percepção da metáfora: 

 

[...] O erotismo é sexualidade transfigurada: metáfora. A imagem poética é o 
abraço de realidades opostas e a rima é a cópula de sons; a poesia erotiza 
a linguagem e o mundo por que ela própria em seu modo de operação, já é 
erotismo. (PAZ, 1994, p. 12; sem grifos no original). 
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Efetivamente, há uma oposição que se complementa entre erotismo e 

poesia. Ambos se realizam pela linguagem corporal e verbal e veiculam ideias de 

sensação, de êxtase, de movimento e de comunicação. Ademais, a provável relação 

entre poesia e linguagem é semelhante àquela entre erotismo e sexualidade. Nota-

se que “também no poema, cristalização verbal, a linguagem se desvia de seu fim 

natural: a comunicação” (PAZ, 1994, p. 13). Entende-se tal assertiva como a relação 

entre corpo/sexo e da procriação, ou seja, a linguagem poética se constitui como 

corpo e produz o efeito do erotismo e da sensualidade, tal como se percebe no 

poema “Parrede”.  

Nesse contexto de leitura, no poema de Barros, o desejo do e pelo texto 

associa-se ao ato erótico do corpo e da palavra como se ler equivalesse ao ato de 

masturbar e vice-versa. Metaforicamente, a suposta ejaculação (pecado solitário 

realizado pelo menino) levava ao prazer orgástico do castigo que não era mais um 

tédio e sim um momento imensurável e deslumbrante que é provocado pela fruição 

do texto literário. 

 Ler os sermões de Padre Antônio Vieira transformou o menino num 

embevecido. O verbo “embevecer” tem a apropriação figurativa de embriagar-se, 

estar embebido, abrindo margem para o leitor lembrar-se da criação e invenção do 

adjetivo “embrevecido” em Primeiras estórias, de Guimarães Rosa (2011), o qual 

remete à ideia de efemeridade da vida e envelhecimento no trecho: “O menino, sem 

nem poder segurar para si o embrevecido instante, só nos silêncios de um-dois-três” 

(ROSA, 2011, p.484). No caso do discurso manoelino, dir-se-ia que, ao ficar 

embevecido pela obra, o eu-lírico menino intensifica seu anseio pelo corpo da 

palavra, quer embriagar-se na fascinação do texto: 

 

Meu Deus, agora eu precisava fazer mais pecado solitário! 
E fiz de montão. 
Corumbá, no parrede! 
Era a glória. 
E eu ia fascinado pra parede. (v. 15-19). 
 

 
Ler deixa de ser o atributo do castigo imposto nos colégios internos e 

passa a ter uma dimensão utilitária. A leitura proporciona o gozo, a fruição estética, 

o deleite e se torna capaz de provocar o arrebatamento, de maneira que, fascinado 
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pela parede (o lugar mágico e não do castigo), o menino aprende a sonoridade das 

palavras e sente o cheiro das letras no momento solitário de sua contemplação: 

 

Desta vez o padre me deu o Sermão do Mandato. 
Decorei e li o livro alcandorado. 
Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. 
Gostar quase até do cheiro das letras. 
Fiquei fraco de tanto cometer pecado solitário. 
Ficar no parrrede era uma glória. 
Tomei um vidro de fortificante e fiquei bom. 
A esse tempo também eu aprendi a escutar o silêncio 
das paredes. 
(BARROS, 2010, 27, sem grifos no original). 

 

Dentro dos meandros da recepção, pode-se afirmar que há um novo 

aprendizado com o texto literário e a celebração fluida da leitura permite a 

comunicação entre obra, o criador e seu leitor. Comunicar pressupõe um ato de 

ler/escutar: “A esse tempo também eu aprendi a escutar o silêncio das paredes” (v. 

27-28). Desta comunicação brota a intensificação do gozo na palavra alcandorado 

no poema, pois através da sonoridade provocada no contexto poético, pode ter os 

significados do ato de ler na tessitura de “alcandorado”, a saber: sentir cheiros, estar 

encantado, estar adorado e outras possibilidades de leitura. 

No que concerne ao desenho e pintura de Martha Barros, a exegese que 

se torna possível desempenhar se volta para outro caminho que não é o da figura do 

menino na parede e seus pecados solitários. Não obstante, a interpretação da 

imagem pode estar ou não a serviço do texto e, nessa análise, as probabilidades de 

interpretação serão assinaladas com base na teoria da ilustração. A princípio, parece 

que pela extensão do poema e a ilustração em tamanho menor e em três cores e 

duas tonalidades fortes não haveria convergência nos signos da linguagem artística, 

mas o poema retrata a imagem do sujeito menino, por excelência da infância de 

Barros, leitor e admirador confesso da prosa de Padre Antônio Vieira. 

A rigor, tanto no poema quanto na ilustração, há a parede como um dos 

arquissemas de Barros. Tal elemento surge com dupla possibilidade de 

interpretação. Uma voltada para o “cantinho da disciplina” em virtude dos pecados 

cometidos, outra direcionada ao lugar de isolamento e silêncio ocasionado pela 

fascinação do ato imensurável de ler. Dentro desse teor sensitivo-erótico, percebe-

se que, no poema “Parrede”, o sujeito mantém uma inter-relação de seu desejo 
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profano versus sagrado com a poesia. Aos poucos, a leitura dos Sermões se torna 

fantasia erótica, mas é um fetiche simbólico com a palavra poética que é uma 

operação sagrada, conforme escreve Paz (1986) em “Poesia e Poema”. 

Ao explanar os signos das cores, tem-se a parede em duas 

tonalidades. O vermelho (cor quente) resume o signo do pecado se o leitor também 

fizer a associação intertextual com Isaías (Capítulo 1, versículo 18): “Ainda que os 

vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; 

ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã”.  Já no 

que concerne ao azul, cor fria, simboliza o celeste, a santificação, transmitindo a 

ideia de infinito.  Por último, o branco representa a imagem do menino na parede 

conotando a pureza ou castidade. Teoricamente, se o branco é associado a cores 

quentes como na ilustração, pode-se extrair a sensação de equilíbrio espiritual ou 

repouso por meio de sua aura de iluminação. 

A geometria do design na ilustração dá uma possibilidade de leitura 

válida, tendo em vista que a linha horizontal prevalece e causa a sensação de 

tranquilidade e estabilidade, enquanto que o desenho do menino, na linha vertical, 

simboliza a busca de uma atmosfera espiritualizada e intersubjetiva. Assim, ocorre o 

prazer do e pelo texto por meio da reação de fruição estética entre a obra e a 

receptora (ilustradora).  

A rigor, a análise da linha torna-se fundamental na tradução do silêncio 

da narrativa visual que deve ser mediada pela fenomenologia do olhar, já que o 

traço é também a caligrafia do ilustrador. Por excelência, Rui de Oliveira (2008) 

asseverou que no projeto de um desenho o analista deve observar que os símbolos 

são projetados em formas geométricas ou projeto de imagem, seguindo sempre uma 

tríade: círculo, quadrado e triângulo, fundamentais no âmbito da interpretação visual. 

Para Oliveira (2008), todas as percepções (líricas, cômicas ou dramáticas) que um 

artista representa pelo viés da imagem se ligam a essa geometria, sem exceção.  

De Memórias inventadas: a segunda infância são o poema e aquarela 

intitulados PINTURA. O discurso poético por si somente abre espaço para uma 

leitura homológica entre poesia e pintura, além das fendas do erotismo verbal 

instaurado pela imagem de humanizar a natureza: 
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Fig. 26 - Ilustração e poema “Pintura”. In: Memórias inventadas: a segunda infância 
(2010, p. 84-85). 

 

Merece relevância na poesia de Barros a atribuição de características 

humanas às coisas ou em retirar do homem as características básicas de sua 

hominização, aproximando-o dos reinos mineral e vegetal e, por excelência, chega a 

uma poesia de erotização da linguagem poética. Explica o poeta: 

 
É a humanização que eu faço das coisas. A humanização de todas as 
coisas. E às vezes, a coisificação do homem. A humanização das coisas, do 
tempo, por exemplo, aquela linguagem que eu fiz nesse livro aí: “manhã de 
pernas abertas para o sol, e o sol a fecunda”. Quer dizer, é a humanização 
do tempo. A manhã como se fosse uma mulher. Tem um texto aí, que se 
chama pintura. Eu pinto a lápis a história, uma metáfora. Você repara que 
meus versos todos são humanização da coisa e ou coisificação do homem. 
Tem um livro meu que chama “retrato do artista enquanto coisa”, esse livro 
é pensado assim.

51
 

 

                                                 
51

 DIEGUES, Douglas; MARTINS, Bosco. Entrevista de Manoel de Barros feita para o programa O 

outro lado de la fronteira, da TV Educativa Regional do Mato Grosso do Sul. Disponível em: 
<www.tveregional.com.br.>. Acesso em: 12 de Agos, de 2012. 

http://www.tveregional.com.br/


194 

 

 

 

Pode-se intercalar a fala do poeta e o poema PINTURA, a fim de dizer 

que o leitor tem a manhã erótica fundada como tema atravessando todo o texto e 

sua parceria com a arte da pintura propriamente dita. O poema principia-se com a 

voz do eu-lírico e manifesta-se no incompreensível ao descobrir seus achamentos: 

“Sempre compreendo o que faço depois que já fiz. O que sempre faço nem seja uma 

aplicação de estudos. É sempre uma descoberta. Não é nada procurado. É achado 

mesmo” (v. 1-4). 

Nesse âmbito, o desenho abstrato perpassa na imagem do poema, mas o 

artesão desenha a manhã sem as ferramentas básicas de um desenhista: “Um dia 

tentei desenhar as formas da manhã sem lápis. Já pensou?” (v. 7-8). O caráter 

absurdo da linguagem é levantado na interrogação. No entanto, o sujeito expõe seu 

método para se chegar ao caráter de abstração, subversão e erotismo desse 

elemento natural. Primeiro, “havia que humanizar a Manhã. Torná-la biológica. Fazê-

la mulher” (v.9-10). Em outras obras, o poeta tentou humanizar as formigas e os 

objetos, coisificava o homem e atribuía entidade pessoal a elementos da natureza52, 

ao assegurar que “as pessoas tinham entidade coisal”. Nas obras de memórias, ele 

explica neologicamente: “Antesmente eu tentara coisificar as pessoas e humanizar 

as coisas” (v. 10-12).  

A novidade poética agora se pauta na humanização do tempo em que se 

realiza no experimento linguístico dos versos “Pintei sem lápis a Manhã de pernas 

abertas para o Sol. A manhã era mulher e estava de pernas abertas para o sol” (v. 

13-16). Imageticamente, o signo “pintar” ou “pintura”, como propicia o título do 

poema, se traduz na afirmativa do verbo de ação que se liga à criação divina 

proposta pelo discurso do Gênesis (Capítulo1, versículo 3): “E disse Deus haja lua e 

houve luz”. Em Manoel de Barros não é diferente, o poeta diz pintei a manhã de 

pernas abertas e ela surge ipsis litteris, ao exemplo da poesia adâmica. Em outras 

obras, a sensação catártica de criar e experimentar o gozo de Deus é muito latente 

em Barros, como se lê em Retrato do artista quando coisa: “Experimento o gozo de 

criar./ Experimento o gozo de Deus./ Faço vaginação com palavras até meu retrato/ 

aparecer” (2010, p. 360). 

                                                 
52

  Idem Nota de rodapé número 1 de LSN: “Aí a nossa mãe deu entidade pessoal ao dia. Ela deu ser 
ao dia. E ele envelheceu como um homem envelhece” (1996 – 2010, p.332). 
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A forma em itálico também pode ser um recurso empregado para o 

destaque da palavra ou do verso como uma transformação para a pintura e o 

desenho. A leitura promulgada pela imagem e texto pode ser explicada, 

teoricamente, a partir das visões de Eco. Ele enxerga no leitor a possibilidade de 

suspeitar de que cada linha camufla outra leitura secreta, porque as palavras 

ocultam o não dito, sendo a maior glória desse leitor a seguinte descoberta: “os 

textos podem dizer tudo, exceto o que seu autor queria que dissessem. O leitor real 

é aquele que compreende que o segredo de um texto é seu vazio” (ECO, 2005, p. 

46).  

A esse processo de criação da metáfora que promove os vazios e deixa 

as lacunas a serem preenchidas pelo leitor, pode-se explanar que o espaço da 

imagem abre espaço para a verdade propiciada pelo texto. Tal veracidade da 

imagem, dentro da realidade da própria imagem (PAZ, 1986), faz com que a manhã 

se torne, de fato, mulher e posicione-se de pernas abertas para o sol. O poder da 

invenção manoelina reina no aspecto da metáfora e da sinestesia, sobretudo, de sua 

retórica degustada na prosa de Vieira: “Na ocasião eu aprendera em Vieira (Padre 

Antônio, 1604, Lisboa) eu aprendera que as imagens pintadas com palavras eram 

para se ver de ouvir” (v. 16-19).  

Todos os outros versos repetem-se retoricamente como um recurso 

estilístico para que a invenção poética se torne verdadeira. Essa característica 

direciona-se para a epígrafe das obras: “Tudo que não invento é falso”, 

complementando com outro verso: “Só a poesia é verdadeira” (BARROS, 1996 - 

2010, p.345). Sendo assim, o poeta consegue provocar no leitor o efeito de fazer e 

significar: 

 

Então seria o caso de se ouvir a frase  
pra se enxergar a Manhã de pernas abertas? Estava  
humanizada esse beleza do tempo. E com os seus  
passarinhos, e as águas e o Sol a fecundar o  
trecho. Arrisquei fazer isso com a Manhã, na cega.  
Depois que meu avô me ensinou que eu pintara a  
imagem erótica da Manhã. Isso fora  
(BARROS, 2010, p. 85). 
 

 

Humanizar o tempo e erotizar a natureza equivalem ao plano da invenção e 

persuasão da palavra como signo de metáfora viva porque a natureza não é 
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estática. A Manhã, curiosamente, aparece em todos os versos com letra maiúscula 

para designar uma figura feminina ou um nome próprio. Não divergente da proposta 

poética da palavra, “A Manhã de pernas abertas para o sol” flui na pintura de Martha 

Barros quando se associa o azul ao símbolo do céu. O mesmo ocorre na associação 

do verde e do branco com a natureza e o dia, simulando o fenômeno meteorológico 

erotizado pela linguagem da obra.  

Figurativamente “estar de pernas abertas” pode denotar liberdade, 

desordem, disponibilidade, abertura para acontecimentos diurnos, entre outras 

possibilidades de significação. Na imagem surreal da aquarela barriana, tudo parece 

desordenado ou fora do lugar. Pássaros são pedaços de papel costurados por linhas 

expressivas que tanto podem simbolizar o ato de construção da manhã erótica como 

também a ideia de estar amanhecendo, de estar sendo ou o vir a ser da imagem, de 

acordo com o projeto de invenção poética: “eu pintara a imagem erótica da Manhã. 

Isso fora” (v. 24-25). 

Ainda dentro do contexto memorialístico de Barros, pode-se acreditar que 

a criança, o menino adolescente, o andarilho, o velho e alguns seres da natureza 

surgem no ato de celebração poética. Como premissas do tema da infância, elegem-

se os três personagens elevados no poema FONTES, de Memórias inventadas: a 

terceira infância, sendo fundamentais no construto da recordação lírica:  

 

FONTES 

Três personagens me ajudaram a compor  
estas memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança; 
dois, os passarinhos; três, os andarilhos. A  
criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos  
me deram desprendimento das coisas da terra. E os  
andarilhos, a preciência da natureza de Deus.  
Quero falar primeiro dos andarilhos, do uso em 
primeiro lugar que eles faziam da ignorância.  
Sempre eles sabiam tudo sobre o nada. E ainda  
multiplicavam o nada por zero – o que lhes dava  
uma linguagem de chão. Para nunca saber onde  
chegavam. E para chegar sempre de surpresa.  
Eles não afundavam estradas, mas inventavam 
caminhos. Essa pré-ciência que sempre vi nos 
andarilhos. Eles me ensinaram a amar a natureza.  
Bem que eu pude prever que os que fogem da natureza  
um dia voltam para ela. Aprendi com os passarinhos  

a liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar  
ter motor nas costas. E são livres para pousar em  
qualquer tempo nos lírios ou nas pedras – sem se  
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machucarem. E aprendi com eles ser disponível  
para sonhar. O outro parceiro de sempre foi a  
criança que me escreve. Os pássaros, os andarilhos 
e a criança em mim, são meus colaboradores  
destas Memórias inventadas e doadores de suas fontes. 
(BARROS, 2006, p. 9). 

 
 

A arte poética da memória solenizada no poema alicerça-se em 

personagens elevados pelo sujeito lírico que os qualifica como seres imprescindíveis 

para edificação de sua poesia primitiva: a criança, os passarinhos e os andarilhos. E 

o fazer memorialístico tem equivalência à primeira, segunda e terceira infâncias. No 

caso deste poema, da terceira categoria, as memórias subdividem-se para formar 

uma unidade. A primeira fica na responsabilidade das crianças: “Quero dar ciência 

delas. Uma, a criança” (v. 2).  

Na explicação inventiva do poeta, a criança promoveu a infância do 

nascimento da palavra porque ele justapõe o falar infantil à virgindade da linguagem, 

assim como se pode ler na linguagem e volta ao primal de Poemas rupestres. Para 

chegar ao estado nascente das palavras torna-se necessário passar pelo 

criançamento das palavras e, nessas memórias, o poeta confessa: “O outro parceiro 

de sempre foi a criança que me escreve” (v. 22). Aqui nessa didática de invenção, o 

poeta interage com a criança capaz de fundamentar suas memórias e realizar as 

escritas de si. O leitor apreende duas crianças na obra de Barros. A criança fundada 

na linguagem, a que escreve o poeta, e a criança de corpo e alma, edificada na 

própria recordação do momento sui generis da vida que é a infância. 

Os passarinhos delineiam a segunda categoria das memórias. Esses 

seres perpassam na veia poética de toda obra manoelina em virtude de suas 

preferências por aves: garças, tuiuiús, andorinhas, pombas, borboletas, urubus e 

outros seres da natureza. Os passarinhos se ligam a poiesis da liberdade criadora e 

da matéria das sutilezas do chão: “Os passarinhos/me deram desprendimento das 

coisas da terra” (v. 4-5). A liberdade provocada pelo voo dos pássaros foi o motivo 

crucial para o poeta afirmar (v. 17-22): 

 
 

Aprendi com os passarinhos  
a liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar  
ter motor nas costas. E são livres para pousar em  
qualquer tempo nos lírios ou nas pedras – sem se  
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machucarem. E aprendi com eles ser disponível  
para sonhar... (BARROS, 2006, p.9). 

 
A rigor, o desprendimento do sujeito amarra-se à condição de liberdade 

de sonho, à invenção e à criação, o qual aparece simbolizado na imagem dos 

passarinhos e seus ornamentos: voo, leveza, liberdade, altura, deslimites, entre 

outros signos que direcionam o olhar do leitor ao que o poeta já havia cantado em 

outras obras: “Poesia é voar fora da asa” (BARROS, 1994-2010, p. 302), 

desencadeando as sem fronteiras da arte poética.  

No mesmo caminho de uma poesia sem fronteira, numa entrevista a José 

Castello, o poeta assevera que o canto dos pássaros antecede a palavra escrita:  

 
 

Antes das palavras vem o canto puro, sem sentido, que é aquilo que está no 
bico dos pássaros. O canto é ágrafo, não admite escrita. Só depois dele é 
que as palavras aparecem. Existe uma continuidade entre o canto dos 
pássaros e as palavras humanas. O canto dos pássaros é uma “despalavra” 
(BARROS, 2008)

53
. 

 
 

No que concerne à terceira categoria memorialística de FONTES e da 

obra de Barros, o poeta, implicitamente, associa o seu personagem Bernardo à 

exaltação dos “andarilhos” e prova que é a partir de tais figuras humanas que o nada 

tem sua real importância ao ponto de transbordar na imagem poética porque eles 

(os andarilhos) “multiplicavam o nada por zero”, a fim de dar à poesia uma 

linguagem de chão. Poesia e nada surpreendem e fazem parte de uma “pré-ciência” 

para a formação do poeta e sua comunhão com a natureza: “Essa pré-ciência que 

sempre vi nos andarilhos. Eles me ensinaram a amar a natureza” (BARROS, 2006, 

p. 9, v. 14-15). 

As três categorias juntas equivalem ao aspecto primitivo da linguagem, da 

volta à infância e da liberdade de criação poética que, reciprocamente, abraçam a 

voz do sujeito lírico, como finaliza o inventor de fontes: “Os pássaros, os andarilhos/ 

e a criança em mim, são meus colaboradores/destas Memórias inventadas e 

doadores de suas fontes”. (BARROS, 2006, p.9, v. 23-25). 

Com a mesma liberdade dos passarinhos, na aquarela para FONTES, 

Martha Barros funda memórias em forma de tintas. A pintora desenha os 
                                                 
53

 Fala de Manoel de Baros a José Castelo (2008), na entrevista Manoel de Barros faz do absurdo 
sensatez. Disponível em: <http://www.jornaldepoesia.jor.br/castel11.html>. Acesso em: Jun, 2012. 
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personagens igualmente na ordem que eles aparecem no poema. Abre-se na 

imagem a dimensão do olhar para a criança (à esquerda), os passarinhos (ao centro 

do desenho) e os andarilhos (à direita): 

 
 

 

Fig. 27 - Aquarela “Fontes”, de Martha Barros. In: _____. BARROS, Manoel de. 
Memórias inventadas: a terceira infância, igualmente reeditada em Memórias 

inventadas: as infâncias de Manoel de Barros (2010). 
 

 
O andarilho pode chamar a atenção do observador e abrir o leque da 

imagem para o encontro daquele com outros seres em seu corpo, a fim de 

representar a fusão dos três personagens no poeta. O mesmo incide com a criança 

com formato duplo. Há uma aproximação de pássaro e homem no rosto amarelado e 

nos pés de aves. Efetivamente, os pássaros são humanizados no reino da arte 

ilustrativa, ao mesmo tempo em que os desenhos se assemelham a pequenos 

rochedos, permitindo a recorrente leitura da linguagem primitiva, isto é, a 

humanização da natureza e a coisificação do homem na poesia manoelina.  

Ao fundo da representação plástica da criança, reina-se um olhar 

silencioso de outra figura para que a nossa leitura seja tão válida quanto à invenção 
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do poeta ao elucidar que a criança, os pássaros e os andarilhos, de fato, sejam seus 

colaboradores na origem da poesia.  

Homologicamente, algumas aquarelas de Martha Barros se abraçam com 

a poesia manoelina, como é o caso desta aquarela “Fontes”, enquanto outras se 

distanciam das imagens do poema. Não obstante, a linguagem metafórica, a 

transgressão dos signos, próxima da transgressão da sintaxe da palavra, bem como 

o seu poder de reinventar significados para a natureza servem de mote para que sua 

arte tenha similaridade com a poesia de Barros.  

A leitura do primitivo na ilustração, acoplada ao poema manoelino, 

permite a ligação com a teoria da semiótica pictórica, aquela que Santaella e Nöth 

(2008) defenderam, na obra Imagem, cognição, semiótica e mídia, como um sistema 

amplo de leituras que devem ser articuladas com o pictórico. Para eles, toda imagem 

visual somente tem validade se associar ao verbal ou a partir do discurso verbal 

sobre ela.  

Nessa perspectiva, a validade de significado da ilustração efetiva-se por 

meio do observador ou leitor. Tal consideração deve ser entendida no âmbito da 

significação plástica e icônica, sendo a primeira abstrata e a segunda figurativa. O 

signo não verbal deve ir além de uma metáfora solta, isto é, a metáfora da ilustração 

precisa falar mais que a figurativização encontrada na imagem, porém ela não diz 

sozinha e sim a partir de outro discurso que é o texto.  

Para tanto, poesia e ilustração são linguagens abstratas e figurativas, por 

excelência, sugestivas, de modo que o leitor perceba a sua incompletude e, ao 

mesmo tempo, a sua infinitude. Em outras palavras, o leitor passa a ser o 

responsável pelo preenchimento dos vazios de tais abstrações figurativas que nunca 

se completam, pensando numa cadeia de ad infinitum da semiose, a qual, segundo 

Santaella e Nöth (2008), tem quatro níveis retóricos54: tropos, conjunções in 

praesentia, disjunções praesentia e tropos projetados. 

Paulatinamente, objetiva-se examinar os absurdos e os despropósitos da 

palavra poética no âmbito do faz de conta contido nos exercícios da criança e nos 

bordados de Antônia Zulma Diniz, Ângela, Marilu, Martha e Sávia Dumont, com 
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 Idem Tabela 1 (p. 70), no primeiro capítulo. 
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abordagem para a recepção dos posfácios sobre as duas linguagens de Exercícios 

de ser criança. 

 

 

3.5 Exercícios de ser criança na linguagem da poesia e nos bordados de 

Antônia Zulma Diniz, Ângela, Marilu, Martha e Sávia Dumont e uma leitura dos 

posfácios. 

 
Um dia [...] algumas pessoas vão te amar por 
seus despropósitos (Manoel de Barros). 

 

 

A obra Exercícios de ser criança, destinada ao público infantil, seduz pela 

cor e pelos bordados, promovendo a magia conferida na linguagem e invenção de 

um rio, da menina avoada e do menino carregador de águas e outras histórias. Este 

título foi uma escolha ditosa para a obra em virtude de que o poeta vê o ser infantil 

como criador de significados amplos para a invenção e a transgressão. 

 A criança exercita o ser criança no adulto e, consciente de seu tempo, o 

poeta revive a sua infância de peraltices/peraltagens, conduzindo o leitor para a 

validade do vir a ser nas invenções e em todas as verdades legadas nas criações de 

suas frases, aparentemente absurdas, incoerentes e surreais. No entanto, são essas 

falas absurdas que constituem a razão para a liberdade da poesia: “a liberdade e a 

poesia a gente aprende com as crianças” (BARROS, 1999, p. 7). 

O despropósito e o absurdo fundamentam a criação da narrativa curta e 

poética de Barros e das bordadeiras Antônia Zulma Diniz, Ângela, Marilu, Martha e 

Sávia Dumont, as quais despertam, por meio da linha/palavra e linha/novelo, a 

criação de um rio inventado, um abrigo de peixes no bolso, uma casa alicerçada no 

orvalho, entre outros despropósitos. A linha artesanal é o fio do discurso para validar 

a poesia de um menino que carregava água na peneira e da menina avoada, nas 

duas histórias que compõem ESC. 

A obra não possui orelha ou prefácio, mas no breve posfácio ou breve 

discurso de recepção no final da obra, Márcio Sampaio diz: “ilustrar é fazer a fruta (o 

poema, a história) ficar mais gostosa de olhar; é a mágica de fazer o caldo do texto 

se transformar em doce, feito linhas e cores”. A austera leitura de Sampaio atinge o 
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propósito do texto, o que nem sempre ocorre com autores que redigem orelha, 

prefácio ou posfácio da poesia de Barros. Sampaio ressalta o labor criativo das 

bordadeiras que vai desde o olhar da mãe Antônia na varanda da casa até o 

aprendizado com as linhas, agulhas e desenhos de primavera. Bordar jardins foi um 

passo para elas avizinharem-se à confecção ilustrativa das histórias de ESC.  

Sampaio explicita os guardados das histórias do menino Demóstenes e 

suas irmãs, os quais são justapostos aos absurdos e despropósitos vivenciados na 

infância. Deste ponto, ESC, plasticamente, reproduz a mesma memória ficcional do 

conjunto de obras sobre as memórias inventadas: 

 
 

Um menino – Demóstenes – e suas irmãs – Angela, Marilu, Martha, Sávia – 
estão à beira do rio ciscando pedras e peixes coloridos, apanhando frutas 
maduras, ou então, conferindo o nascimento dos passarinhos nos ninhos 
escondidos nas árvores do quintal. Imaginam que um dia irão conquistar 
desconhecidas geografias, de que os marujos dão conta ao chegarem de 
suas viagens (SAMPAIO, 1999, posfácio para Exercícios de ser criança). 
 

 
A veia da imaginação aflora nas histórias das infâncias, as quais haverá 

identificação com outras infâncias, a do poeta e a de outras crianças porque a 

infância vivida não é mera invenção, é realidade de um menino que aprendeu a 

gostar de águas. Desse modo, Carlos Rodrigues Brandão escreve o posfácio 

SOBRE UM MENINO E SUAS ÁGUAS. A recepção presumível é a de que o 

posfaciador cometeria alguns “equívocos” de outros escritores que se colocam a 

discorrer sobre o poeta ou escreveria sobre o vínculo de amizade com Manoel e não 

com sua obra. A impressão primeira é esta, tendo em vista o início do discurso do 

autor.  

Não obstante, através de uma leitura sensível incorporada à subjetividade 

do poeta, Brandão assegura que é preciso ter alma de menino para absorver as 

águas na peneira ou o rio dentro de nós: “Um dia, quem sabe, eu aprendo... eu só 

não, nós todos, a carregar água na peneira, a me apaixonar por moça que não 

existe”. Brandão abre a página do livro para falar de sua relação de leitor com todas 

as obras de Barros anteriormente lidas.  

Paulatinamente a tais considerações, originam alguns questionamentos: 

Qual é a relação do leitor com a obra de Barros? O texto poético é destacado pelo 
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prefaciador ou a sua leitura reside na releitura de outras obras e entrevistas sobre a 

obra do poeta? No caso de Brandão, há duas possibilidades de leitura. Uma que se 

volta para o contato com obras anteriores e outra focada indiretamente em 

Exercícios de ser criança: 

 
 

Faz muitos anos que eu leio tudo o que ele escreve. Às vezes pego um livro e 
leio de uma vez só. Deixo passar uns dias, pego de novo e leio outra vez... de 
trás para frente. Outras vezes gosto de abrir o livro dele em qualquer página. 
Leio um poema, leio dois, leio quatro. Depois fecho os olhos... Com esse 
amigo Manoel de Barros, tenho aprendido a esperar flor florir, a olhar o mato 
e ver a festa, a conversar com lagartixa, a fazer peraltices com as palavras, a 
espiar voo de passarinho até ver a cor do vento (BRANDÃO, 1999, posfácio 
para Exercícios de ser criança). 

 

 
A rigor, a relação do leitor parece ser mais densa e segura com a 

trajetória poética manoelina. O sabor deste como admirador e leitor denota 

fecundidade e prova que o convívio com a poesia de Barros direciona para a fruição 

da linguagem de outras obras, não exatamente com a que está sendo comentada 

pelo posfaciador.  

Percebe-se que, sem intenções ou projetos, o leitor distancia o olhar do 

texto, não realiza uma apresentação da obra específica e a sua escritura se 

aproxima do que já leu anteriormente ou do que escreveram sobre o poeta, 

instaurando uma provável incoerência com o objetivo de um prefácio ou de um 

posfácio, o qual deveria ser o de conduzir um leitor ou expor a obra concisamente ao 

receptor. Entretanto, o mesmo não ocorre com a escrita de Márcio Sampaio para a 

ilustração de Exercícios de ser criança. Ele exibe o projeto de ilustração nos 

bordados de Antônia Zulma Diniz, Ângela, Marilu, Martha e Sávia Dumont e, 

mormente, na recepção das duas histórias poéticas contadas, mesclando arte e 

artesanato sem que uma ou outra seja menor.  

Partindo dessa reflexão sobre arte e artesanato, cabe explicitar a 

oposição existente entre eles, com base no estudo de Mário de Andrade (1943) em 

“O artista e o artesão”, a fim de não diminuir o trabalho das bordadeiras, mas de 

colocá-las de maneira paralela e equidistante com a arte poética, pois se torna 

pertinente e admissível qualificar a confecção dos bordados como arte da ilustração 

e não mera decoração para ESC. Tal ensaio de Andrade, publicado em O baile das 



204 

 

 

 

quatro artes, instiga a explicação ou problemas estéticos sobre o tema, visto que, 

para o crítico e poeta, na medida em que um artista vai se formando, junto a ele 

nasce o artesão. E sempre que o artista tenta se afastar do artesanato, a sua 

abstenção poderá constituir um prejuízo para a obra de arte, sendo ambos 

indissociáveis no processo de criação de uma obra artística. 

Analisada essas divergências entre arte e artesanato e, antes de se 

adentrar nos textos e bordados, convém salientar que a obra Exercícios de ser 

criança traz um poema de entrada. A priori, parece que o texto se refere somente a 

uma epígrafe. Todavia, há uma correlação clara com as duas narrativas poéticas da 

obra. Alguns versos preanunciam o caráter de imaginação e invenção da poesia e 

seus despropósitos na linguagem da criança, tais como: 

 
 

Será que os absurdos não são as maiores 
virtudes da poesia? 
Será os despropósitos não são mais 
carregados de poesia do que de bom senso? 
Com certeza, a liberdade e a poesia a gente 
aprende com as crianças. 
E ficou sendo. 
(BARROS, 1999, p.7). 

 
 

Ao adentrar na primeira parte “O menino que carregava água na peneira”, 

nota-se a sintonia perfeita com o poema de abertura em virtude de seu fazer 

direcionado à história de meninos e focado no universo infantil ou nas brincadeiras 

prazerosas da infância que casa perfeitamente com a arte das bordadeiras (Fig. 28, 

p. 205). Tais momentos são aclamados na própria história poética: 

 
 
Tenho um livro sobre águas e meninos. 
Gostei mais de um menino  
que carregava água na peneira. 
(BARROS, 1999, p.10). 
 

 

Com a ideia inusitada da água na peneira, a história se passa na 

conversa entre a mãe e o menino. Através do instinto maternal, a poesia é associada 

com a arte de absurdez. O menino estará banhado pela profecia materna. Em 

consequência, ser poeta marcará a linha de seu destino. Carregar água na peneira 

equivale às possibilidades de fazer o surreal, o irreal ser verdadeiro. A imagem 
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poética parece que se alicerça na construção de várias metáforas concebidas no faz 

de conta que se encontram nas brincadeiras da infância. O menino que se habilita 

igualmente a carregar água na peneira criava peixes no bolso. Tais imagens 

confeccionam-se artisticamente nos bordados, assim como na pintura de outros 

despropósitos de vazios e peraltagens que o acompanhará pela vida inteira: 

 

 
Fig. 28 -  Exercícios de ser criança, Antônia Zulma Diniz, Ângela, Marilu, Martha e Sávia 

Dumont (1999 p.28-29). 
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Concreto e abstrato aliam-se à subjetividade do menino na imaginação de 

uma casa. Fazer uma casa, cujos alicerces fundam-se sob os orvalhos, tem a 

dimensão de brincadeira, de lúdico e ainda de função figurada: 

 

 
Fig. 29 - Exercícios de ser criança, Antônia Zulma Diniz, Ângela, Marilu, Martha e Sávia 

Dumont (1999, p. 14-15). 
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O abstrato mais próximo do vazio completa-se na página seguinte, 

quando o leitor percebe o jogo dos adjetivos “vazios” e “cheios”. Nessa perspectiva, 

enquanto signos verbais, as duas palavras conotam completude e incompletude: “A 

mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio/Falava que os 

vazios são maiores e até infinitos” (v. 1-5).  

E nas lacunas provocadas pela ruptura com o real, o poeta corrobora para 

que os despropósitos dessas imaginações infantis adquiram a relação com a poiesis 

tanto da história poética como do bordado em que reina o jogo de imaginação do 

menino, responsável por espalhar a água da peneira no lugar representado pela 

pasárgada da infância. Neste universo mítico, permite-se o encontro da água e do 

quintal, lugares propícios à realização da poesia da infância e da arte das 

bordadeiras (Fig. 29, p. 206). 

Por conseguinte, as lacunas provocadas pelo texto manoelino e pelos 

bordados sugerem que o leitor coordene as perspectivas de encenação do texto, a 

partir da infância e das nuances do imaginário evocada na linguagem da imagem 

física e da imagem poética.  

Para Iser, esses caminhos podem ser perseguidos somente a partir dos 

vazios, responsáveis pela validade e adequação da “atividade de representação do 

leitor, que segue as condições postas pelo texto, os vazios incitam o leitor a 

coordenar as perspectivas de representação do texto” (ISER, 1979, p. 91). 

Dentro dessas lacunas do fazer poético, a possibilidade de tornar o irreal 

em validade reside no mesmo jogo da metáfora quando o menino poeta narra suas 

experiências de escrever versos: “No escrever o menino viu/que era capaz de 

ser/noviça, monge ou mendigo/ao mesmo tempo” (p.23), posto que pelo poder das 

palavras até o voo de uma ave se interrompe: 
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Fig. 30 - Exercícios de ser criança, Antônia Zulma Diniz, Ângela, Marilu, Martha 

e Sávia Dumont (1999, p.22-23). 

 
 

A obra começa e termina com a absurdez manoelina. Carregar água na 

peneira tem o mesmo caráter imaginário de morrer afogado no rio inventado da 

segunda história “A menina avoada”. A certeza de que poesia e invenção caminham 

em linha reta perpassa na voz da mãe do carregador de água na peneira, a qual 

assegura: “Meu filho você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida 

toda” (BARROS, 1999, p.30). 

 E diante de tal profecia maternal, o menino proclama os vazios e os 

absurdos da linguagem poética como se ele recebesse a bênção da mãe ao fazer 

poesia. Portanto, poesia é como catar palavras, poesia e carregar água na peneira 

têm uma função metalinguística peculiar do catar feijão de João Cabral de Melo 
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Neto, mas certo de que a palavra boiará no papel ao ser vazada pela seleção da 

palavra na peneira: 

 

 
Fig. 31 - Exercícios de ser criança, Antônia Zulma Diniz, Ângela, Marilu, Martha e 

Sávia Dumont (1999 p.28-29). 
 

 
Projetando a fala infantil, a história seguinte “A menina avoada” possui 

uma intrínseca relação com os delírios poéticos da fala da personagem Nhinhinha, 

do conto A menina de lá, de Guimarães Rosa, um dos autores que Barros admite ter 

bebido na linguagem da prosa poética. Assim como tudo que Nhinhinha profetizava 

acontecia, o menino de A menina avoada também alcança seus milagres ao falar de 

seus absurdos, narrando histórias inventadas que lembram a realidade infantil de 
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Ninhinha. Enquanto a menina de Rosa queria um caixão verde com fitas cor-de-rosa 

e ver tatu na lua, em Barros, o menino almejou e andou por águas inventadas, 

namorou uma menina avoada que nunca viu, entre outros momentos imprevisíveis 

para o leitor. 

 “Avoada” remete à anormalidade ou ao estar no mundo da lua. Por viver 

e ser avoada, a menina não pensa como uma criança de faculdades mentais 

equilibradas.  O título sugere a história de uma menina, não obstante, o leitor parece 

estar diante de uma narrativa sobre uma menina que nem se encontra no texto, 

exceto na imaginação do segundo menino.  

A única possibilidade concreta de sua existência é a de ser projetada na 

memória do leitor, pois era uma namorada que causava febre no corpo do menino, 

porém não era tocada, nem beijada e muito menos vista pelo admirador. Observa-

se, a rigor, que do emaranhado de imagens fantásticas, o menino atravessa o rio 

inventado: 
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Fig. 32 - Exercícios de ser criança, Antônia Zulma Diniz, Ângela, Marilu, Martha e 

Sávia Dumont (1999, p. 42-43). 

 
 
Na exploração da linguagem poética, a menina e o rio são idealizados, 

instaurando absurdos, mas tais personagens animados e inanimados são trazidos 

do mundo abstrato ou do baú das memórias em que a validade do texto se 

concretiza. Acredita-se que a ilustração seja necessária para a verdade da poesia, 

nesse caso peculiar.  Não ver a namorada (a menina avoada) pode simbolizar os 

desejos eróticos na puberdade aflorados na fase da adolescência. O menino 

garantia: “a namorada [...] dava febre em seu corpo”. São os contextos abstratos do 

sujeito menino dessas histórias inventadas pelo menino Manoel que convergem para 

os aspectos inusitados e surreais de A menina de lá, de Guimarães Rosa. 
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A menina de Barros, além de avoada, apresentava todos os aspectos de 

invisibilidade. A personagem aproximando-se da imagem surreal, do sonho e da 

irrealidade. Tais aspectos conferem o aprendizado da profecia poética do livro 

anterior, uma vez que as duas histórias poéticas dão margem a pensar que, de fato, 

os despropósitos e os absurdos servem para a poesia.  

Aprende-se em Exercícios de ser criança a lição de que a poesia, sendo 

descortinada pelos elementos da fantasia e da imaginação, pode igualmente chegar 

ao grau do vir a ser do universo da criança, ao grau de brinquedo: “palavra poética 

tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria” (BARROS, 1996-2010, p. 348), 

sem que o texto passe pelo crivo somente do lúdico ou da ingenuidade da fala 

infantil. O mesmo incide com a obra a ser analisada no próximo ponto de 

investigação, Poeminhas pescados numa fala de João (2008), respectivamente 

banhado pela imaginação criadora de Manoel de Barros e Ana Raquel. 

 

 

3.6 A linguagem primitiva nos signos poéticos e visuais: do texto à ilustração 

de Ana Raquel e outros paratextos de Poeminhas pescados numa fala de João 

 

Um dia me chamaram primitivo: 
Eu tive um êxtase (Manoel de Barros) 

 
 

Considerando-se dessemelhantes opiniões do poeta em entrevistas, no 

documentário Só dez por cento é mentira: a desbiografia oficial de Manoel de 

Barros, ou nos livros de suas memórias, Poemas rupestres e outras obras, pode-se 

conjecturar que a tônica fundamental de sua lírica é a linguagem primitiva e a 

transgressão da sintaxe, as quais o poeta transfere para a voz da criança ou dos 

loucos.  

Poeminhas pescados numa fala de João é uma obra destinada ao público 

infantil, ilustrada pelas mãos de Ana Raquel. Ao estilo doutras obras calcadas na 

linguagem concreta ou da infância da língua, a poesia agrega-se à natureza tanto do 

fazer poético quanto do ponto de vista da linguagem da própria criança que fala a 

partir de metáforas e absurdos. Por tal peculiaridade, o ser infantil torna-se a 

camuflagem do poeta para a subversão da sintaxe e ressignificação das palavras.  
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A imagem da poesia instaura-se pela fala ou pelo canto das palavras e 

isenta-se do compromisso com regras impostas pela gramática, assim como se lê 

em PR (2004), obra em que a criança também se constitui como a principal cúmplice 

pela liberdade da linguagem e sua transgressão antes da escrita.  

Debruçando-se sobre os posfácios de Poeminhas pescados numa fala de 

João, defende-se a recepção de leitura nas similitudes entre o texto de Barros e o 

texto/ilustração de Ana Raquel, por excelência, com ênfase no nível primal da 

palavra: 

 

 
Fig. 33 - “Posfácio” de Poeminhas pescados numa fala de João (2008, p.22). 
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No âmbito desexplicação do poeta, a criança promove os experimentos 

da linguagem primitiva, aquela tão peculiar da terra, do chão, dos aguamentos, 

sobretudo quando desnomeia ou desaprende as regras sintáticas, a fim de fundar 

novas possibilidades de significados na língua. Para o poeta, o primitivo funda-se na 

voz do ser infantil. A criança tem comunhão com passarinho, vento, água, sapos, 

pedras e outros elementos: “Os homens se vestem de folhas no mato” e “A língua 

das crianças cantam a infância/ em tatibitate e gestos” (BARROS, 2008, p. 22). 

Entretanto, ocorre a ruptura com a construção no próprio título dos posfácios 

“Desexplicação”, o qual se direciona ao passado, com objetivos de desordenar, 

desaprender, desfazer, desconstruir e, em seguida, formar os significados das 

palavras no canto das crianças.  

É relevante realçar que os posfácios de Manoel de Barros e Ana Raquel, 

embora antagônicos aos títulos, marcam intersemioses, permitindo a comunicação 

entre a obra e o leitor, uma vez que eles (os posfácios) se inserem em forma de 

cartas, fragmentos ou pedaços de papel justapostos e completam o sentido e o 

objetivo de Poeminhas pescados numa fala de João, como se os recados fossem 

também pescados e afixados por enfeites que promovem a mistura do grotesco e do 

sublime no universo de encantamento da folha (Fig. 33, p. 213). 

Pretender-se-á receber a obra de Barros primeiramente a partir do 

paratexto final porquanto vai ao encontro dessa seção. Depois a leitura será 

retrocedida às páginas iniciais da obra poética e associada às propostas semióticas 

de Peirce acerca do signo linguístico e do signo poético. Tais signos são distinguidos 

de acordo com a exploração da palavra na fala da criança. Nos primeiros versos, 

João celebra a fala de uma criança que chega subitamente para contar um feito. E a 

linguagem abre o eixo de exploração do signo poético e se realiza no significado da 

metáfora: 

 
O menino caiu dentro do rio, tibum, 
Ficou todo molhado de peixe... 
A água dava rasinha de meu pé. 
(BARROS, 2008, p.3). 

 

 
Imbricada na oralidade e na construção da sintaxe infantil, nota-se a 

imposição do significado para rio, elemento mineral, podendo formar várias relações 
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de significante e significado. Nas primeiras páginas, rio pode ser um lugar de 

ajuntamentos de águas, um lugar seco que abriga peixes ou uma casa, a exemplo 

dos versos: “João foi na casa do peixe”, cujas paredes são feitas de Jacaré: “Ele 

pegou um pau/ pum!, na parede do jacaré”. Dentre tais significados para rio, o texto 

sugere ainda outro sentido para rio que pode ser uma ave: “Vi um rio indo embora 

de andorinhas”.  

Sob esse prisma, são várias metáforas de imagens que completam os 

pescados da fala do menino, responsável para o estranhamento. A criança, para 

Barros, está muito próxima do nascimento da língua e da poesia, por conta de sua 

despreocupação com o que é certo ou errado, muito menos da inquietação com a 

lógica. Poesia, portanto, é falta de lógica, é invenção, é fome de verdades e, 

sobretudo “é o abraço de realidades, porque no universo das imagens a poesia se 

constituiu como uma dança verbal, na linguagem que é corpo”, disse Paz (1994, p. 

102). E em Barros, a realidade ultrapassa os limites da exploração da palavra. Os 

significados que o menino João dá para rio podem ser completados no universo da 

imaginação e do faz-de-conta: 

 
Escuto o meu rio: 
é uma cobra 
de água andando 
por dentro de meu olho. 
(BARROS, 2008, p.15). 
 

 
Propiciando o vir a ser, o rio tanto pode ser o lugar inventado no exercício 

da criança como pode ser uma cobra (dado o efeito de fluir, correr) na visão de 

brincadeiras da fala infantil. A formação semântica de tais atos deriva do 

estranhamento da linguagem poética e de sua surpresa entre uma página e outra. A 

centelha da palavra em Poeminhas pescados numa fala de João talvez gere o 

desconserto, a desautomatização, o absurdo e / ou ilogismo na mente do leitor - 

criança.  

Não obstante, a voz do menino que brota no texto, mas não na ilustração, 

aos poucos, se comporta uma lógica harmoniosa entre o menino e o adulto. Em 

outras palavras, o texto passa a ser capaz de transportá-los para o lugar mágico das 

brincadeiras e do faz-de-conta, tão primitivo e inominado desse lugar paradisíaco 
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que é o mundo da criança. E assim, o rio ganha outras conotações, tendo em vista a 

transposição do signo provocado pela metáfora.  

Nessa perspectiva, em Poeminhas pescados numa fala de João, tudo é 

construído sob o ângulo imagético do signo que, na visão do professor e crítico José 

Fernandes, em sua obra A loucura da palavra (1987), erigem a partir de elementos 

incorporados no imaginário de lendas individuais do menino João: 

 
[...] A fala de João representa os componentes populares, uma fala 
individual... Fala essencialmente imagética, em que a lenda e os elementos 
da natureza se incorporam a uma unidade indissolúvel. [Uma fala] que explica 
as fusões de água-peixe, canoa-piranha, barranco-jacaré, remar de uma 
piranha ou bater na parede do jacaré. (FERNANDES, 1987, p.33). 

 
 

As imagens exploradas no âmbito da natureza causam o mesmo 

estranhamento visual na ilustração, porém encanta pela leveza de tons quentes e 

frios, os quais promovem um efeito estético suave e afetuoso, como se houvesse 

uma comunhão celeste entre o homem, a natureza e as recordações pueris. Ana 

Raquel usa vários códigos de linguagem: a pintura em papel amassado, o desenho, 

a colagem de papel, a fotografia, a luz e o brilho da noite, os quais convergem sua 

arte com outras linguagens como a pintura, a fotografia e o cinema. 

Na linguagem pescada na fala do menino, o sapo de pau vira chão, as 

fezes das capivaras transformam-se em bola de gude, ao passo que na ilustração, a 

casa do sapo é de ouro direcionando o leitor para a imagem dos contos de fadas, 

pois está ligada ao chapéu dourado.  

E tal leitura pode unir-se a outros efeitos estéticos da imagem. O olhar 

direciona-se para o fundo da folha. Nela ainda encontram-se o trem e o quintal num 

lugar de inspiração para as brincadeiras da infância. Ambos remetem a um 

flashback, ao passado que tanto requer uma associação com imagens em preto e 

branco dos efeitos cinematográficos como na volta ao primitivo no lugar paradisíaco 

da infância: 

 

 



217 

 

 

 

 
Fig. 34 – Poeminhas pescados numa fala de João (BARROS; RAQUEL, 2008, p.13-14). 

 
 
Outros recursos imagéticos e intratextuais que a artista não abre mão são 

os recortes dialógicos com outras obras do poeta. Na Fig. 34, a imagem é fabulosa 

do ponto de vista do imaginário. O menino cai na água, mas ele não está na 

ilustração. Logo, o leitor adentra-se no universo do vir a ser.  Esse se processa em 

forma de recortes da história contada no papel em branco e em outros papéis 

espalhados na folha. Ana Raquel remete às obras Compêndio para uso de pássaros 

e Guardador de águas, pois as águas e os besouros abrem espaço para intuir que 

na ilustração nasce um leitor experiente evocado na contemplação de sua 

linguagem visual instigando a uma abstração e comunhão com a obra manoelina: 
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Fig. 35 - Poeminhas pescados numa fala de João (BARROS;RAQUEL, 2008, p.1-2). 
 

 

Pode se dizer que, ao reunir outros objetos à ilustração, a arte de Raquel 

se aproxima da colagem, pois a representação do poema é feita por meio de papéis 

amassados, projetos de desenhos, latas, pedras, besouros que formam uma 

eucaristia com as imagens de sapos, cobras, jacarés, peixes e aves. 

Na linguagem poética, todos esses elementos são pescados na oralidade. 

E João, o personagem demarcado na história infantil, nem aparece na imagem. Os 

recursos extratextuais na ilustração abrem as lacunas para o leitor criar suas 

possibilidades de sentido, de acordo com Ana Raquel, na entrevista concedida 

exclusivamente para essa tese: 

 

Sempre usei elementos extratextos para criar o clima que preciso nas minhas 
ilustrações. Sempre usei linguagens paralelas, alegorias, materiais diversos 
que possam „conversar‟ com o texto, esse diálogo é fundamental, seja o texto 
poético ou não. No caso do „Poeminhas‟, não pensei deliberadamente em “ 
Gramática expositiva do Chão”, quando ilustrei. Usei o besouro porque faz 
parte do imaginário geral da obra do autor (e aprendi isso em „Gramática 
Expositiva‟), mas usaria de qualquer jeito, se nunca tivesse lido outras obras 
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de Manoel, porque isso faz parte da minha maneira de trabalhar: buscar 
elementos alegóricos que ajudem a dar luz ao texto, para que o leitor não leia 
apenas com meus olhos e possa interpretar como quiser. (RAQUEL, 2013, 
Anexo A, p. 267). 

 

Certamente, o leitor pressupõe, através da projeção que o sujeito lírico 

constrói sobre o menino e outros elementos da ilustração. A poesia equivale à fala 

infantil do poeta disfarçado de João. A linguagem oral é poesia genuína enquanto o 

ser primeiro, isto é, o canto que antecede a gramática ou as regras do idioma e da 

linguagem escrita. É na fala da criança que a poesia e a transgressão se efetivam 

para o poeta: 

 
 

 
Fig. 36 - Poeminhas pescados numa fala de João ( BARROS; RAQUEL, 2008, p. 5-6). 

 
 
A transgressão não se filia somente na fala infantil como nos versos: 

“Veio Maria-preta fazeu três araçás pra mim”. É ainda pelo efeito do estranhamento 

da fala que o poético se torna válido. É na dimensão do poeticamente criado que o 
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chão passa ao lugar de infinitude, pois em Barros (1994, p. 21): “As coisas não 

querem ser vistas por pessoas razoáveis. Elas desejam ser olhadas de azul”. E é 

nessa fronteira de olhar para cima que as coisas do chão são elevadas na voz do 

menino.  

Igualmente ao falar inocente da criança sobre a parede do jacaré, a 

ilustração (Fig. 36, p. 219) provoca a ruptura com a natureza dos passarinhos. A 

matéria do alto transpõe-se ao plano do chão e da água.  Nas páginas seguintes, 

fica mais saliente tal transgressão ou metamorfoses de imagens quando o jacaré se 

eleva e, posteriormente o sol, ao ser refletido na água, se decompõe em olho que 

contempla não mais a cobra de vidro proposta pela linguagem do texto, mas uma 

figura/signo de jacaré olhada de azul.  

Desse modo, pode-se adentrar no universo da metáfora e do faz-de-conta 

instaurado pela fala de um João também inventado no texto, responsável pela 

efetivação da linguagem poética, por excelência: 

 
 

 
Fig. 37 - Poeminhas pescados numa fala de João (BARROS; RAQUEL, 2008, p.5-6). 

 



221 

 

 

 

 
Como aludido, Raquel parece dialogar com outras obras ao ilustrar o livro 

PPFJ. Ao associar a imagem da casa e do menino em preto e branco a observar o 

rio com outros intertextos na memória do leitor.  O poeta recorta outras imagens 

textuais que aparecem em LI: “O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a 

imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa” (BARROS, 1994 – 

2010, p.303).  

Na mesma figura, as imagens em preto e branco demonstram que a 

ilustradora não só leva em consideração a história do livro supracitado como outras 

obras do poeta. Sendo assim, em LI e noutras obras, dir-se-ia que o rio e o menino 

são fundamentais na terceira margem da poesia de Barros.  

Sua poesia inteira transcende na comunhão espiritual entre a infância do 

menino no rio e no quintal, como bem apontou o músico e produtor Márcio de 

Camillo (2011)55, na composição do CD Crianceiras: poesias de Manoel de Barros, 

especialmente na faixa “O menino e o rio”. Na visão do artista, “a poesia de Manoel 

de Barros não pode ser apontada no âmbito do regional, pois o rio e o menino são 

universais e sua poesia, por cantar a infância, é excepcionalmente mundial”.  

Para traduzir a paixão do menino pelo rio, Raquel alinha a mesma 

fantasia e deslumbramento do menino Manoel frente ao olhar lírico-narrativo que vai 

da subjetividade do poeta e da ilustradora para o leitor chegando aos níveis de 

fruição estética (poiesis, aisthesis e katharsis). Tais inferências devem-se à 

exploração imagética que poeta e ilustradora se valem para a tradução dos signos 

“janela” e “rio”, no espaço de dentro para fora: 

 

                                                 
55

 O CD Crianceiras- poesias de Manoel de Barros, de Márcio de Camillo foi lançado em 28 de 
outubro de 2011, com apoio do Fundo Municipal de Investimento à Cultura, em Campo Grande – MS. 
Divulgação disponível em: <http://www.campograndenews.com.br/lado-b/artes/marcio-de-camillo-
lanca-cd-infantil-com-poesias-de-manoel-de-barros>. Acesso em: 10, Nov, 2011. 
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Fig. 38 - Poeminhas pescados numa fala de João (BARROS; RAQUEL, 2008, p. 9-10). 

 
 
Seja no quintal, o lugar onde o menino escuta suas águas, seja no quarto, 

lugar de aconchego, pode-se asseverar que o encantamento da linguagem sobre o 

rio penetra poeticamente na fusão da palavra e da ilustração. Em ambos os códigos 

de linguagem, o menino vê o paraíso de águas ao redor de sua casa. O menino da 

imagem fica implícito visualmente, porém, a cortina aberta e o lambari caindo na 

água azul permitem ao leitor imaginar um personagem tão real a olhar para o que 

está fora de seu quarto, ao alcance de seu encantamento. E essa imagem 

transporta o leitor do texto para a imagem do rio que já não parece mais inventado.  

Nessa perspectiva, a idealização do menino se valida aos olhos do 

observador e do leitor, propiciando a realidade absoluta da arte. Nessa página, a 

ilustração de Raquel converge-se muito mais com a poesia manoelina, uma vez que 

ela adorna recortes de tecido bordados, lápis, papéis em pedaços, brinquedo, os 

quais são elementos para interpretar o aspecto inventivo e o faz-de-conta das 

palavras pescadas na fala do personagem João. 
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 Em Raquel há uma celebração da infância visual que coopera 

harmoniosamente com a palavra. No entanto, a ilustração abre as portas para um 

mundo que vai além da representação do texto. O outro espaço (o da literariedade) 

para nova história permite rememorar os ensinamentos de Rui de Oliveira. Segundo 

ele, uma boa ilustração nasce no antes e no depois e o trabalho da arte se focaliza 

muito mais na sombra do que nos aspectos simbólicos da palavra. O papel do 

ilustrador deve ser o de direcionar o olhar do observador para indagar “mais para o 

que está na escuridão do que para o que está nos significados dos objetos 

representados à luz. A ilustração não se origina diretamente do texto, mas de sua 

aura” (OLIVEIRA, 2008, p.32).  

Sob o prisma da aura poética embebida nas ilustrações de Martha Barros, 

entrelaçar-se-ão os diálogos recorrentes em Cantigas por um passarinho à toa e 

Poeminha em língua de brincar priorizando uma leitura sobre a experiência do mito 

de origem comandado no reino da transgressão da linguagem infantil e na coerência 

que emana do nascimento das coisas e dos seres evocados nas aquarelas das 

obras doravante examinadas. 

 

 

3.7 Diálogos entre o signo-palavra e o signo-imagem de Cantigas por um 
passarinho à toa e Poeminha em língua de brincar 

 
 
 
Entre os signos verbais e não verbais das obras Cantigas por um 

passarinho à toa e Poeminha em língua de brincar, ilustradas respectivamente por 

Martha Barros, intenta-se arquitetar uma leitura dialógica. Efetivamente, o discurso 

poético permite defender que o poeta concentrou sobre o esmiuçamento da alma de 

Bernardo, começando pelo Livro de pré-coisas, adentrando em O guardador de 

águas, Poeminha em língua de brincar, Cantigas por um passarinho à toa até atingir 

a morte transcendental do personagem em Escritos em verbal de ave. 

Pode-se articular que com o objetivo de chegar ao grau de seriedade, o 

poeta desempenha a função lúdica no ato de brincar com a linguagem infantil e de 

sua aproximação com a voz dos loucos na obra PLB. Nessa perscpectiva, levanta-

se a provocação de leitura asseverando que em PLB, o poeta, implicitamente, 
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remete ao personagem Bernardo da Mata, mas em nenhum momento o andarilho é 

mencionado na obra. E o que garante tal hipótese? Certamente o discurso poético 

dessa obra, comparado ao GA, EVA, assim como CPA, configura-se como o canto 

de ave na fala do andarilho que tão somente vai ao encontro da criança e do louco.  

Poeminha em língua de brincar inicia-se com dois versos e ilustração, a 

saber: 

 

 
Fig. 39 - Poeminha em língua de brincar (BARROS, 2007, p.1). 

 

A história poética no primeiro verso aponta para uma irregularidade no 

que diz respeito à linearidade do ato de contar sem se projetar a um possível 

começo de “era uma vez” ou expressões similares. O verso “Ele tinha no rosto um 

sonho de ave extraviada” constitui-se o primeiro momento de leitura em que não há 

encadeamento lógico de frases anteriores para que o leitor seja informado sobre 

quem é o sujeito “ele”.  

O texto conduz a um ser que “falava em língua de ave e de criança” (v.2). 

A mesma sugestão de linguagem condensa a iluminura de Martha Barros, cujo 

personagem se personifica, exibindo o seu formato de pássaro com gravata e rosto 
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pintado. A imagem da “ave extraviada” dá a ideia de estar fora do lugar comum que 

é a natureza ou até mesmo da comunhão entre o adulto (Bernardo), a criança e a 

ave.  

Outros versos da obra dão pistas de leituras, as quais ratificam a 

assertiva anterior. O personagem central de Poeminha em língua de brincar é 

Bernardo, embora o nome do andarilho não seja aludido na obra: 

 

Quando ia em progresso para árvore queria florear. 
Gostava mais de fazer floreios com as palavras do 
que de fazer ideias com elas 
(BARROS, 2007, p.3). 
 

 

Ao ler esses versos vinculados com a última página de Cantigas por um 

passarinho à toa, o intérprete poderá intuir, validar sua defesa, com objetivo de 

acrescentar o que se vê na imagem: a passagem do reino humano para o reino 

vegetal na imagem da árvore-Bernardo ou Bernardo-árvore. A ideia de metamorfose 

pode ser apreendida na lustração: 

 

 
Fig. 40 - Cantigas por um passarinho à toa (BARROS, 2003, p. 29-30). 
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Nesse sentido, Bernardo passa pelo formato de ave e criança até chegar 

ao grau de árvore, cuja proposta estava antes nesta obra e depois naquela. Por 

excelência, o andarilho, ser insignificante, com escórias e solidão de indivíduo, 

transforma-se no apogeu do canto poético, pois ele entra para a história, sendo 

condecorado e preservado na memória do leitor e da obra. Bernardo da Mata, uma 

vez consagrado pela poesia manoelina, recebe o título de “Patrimônio da 

Humanidade” ao se transformar em árvore. 

 O leitor depreende que todos os graus ou níveis evocados na fala do 

personagem são postos em grau de ludicidade da palavra. Similarmente, o design 

de Escritos em verbal de ave, ao ser aberto em todas as partes, forma uma imagem 

de ave ou de avião. Nos poemas de PLB, o poeta também celebra a arte como 

brinquedo no criançamento das palavras como poetizou também em TGGI (2010, 

p.419): “Palavras/Gosto de brincar com elas./Tenho preguiça de ser sério”. 

 

 
Fig. 41 – Poeminha em língua de brincar (BARROS, 2004, p. 4). 
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O grau de brincadeira precisa ser sério, a fim de que a poesia se 

transforme em língua nascente, isto é, no primeiro contato com a língua ou com os 

gorjeios de ave. Poesia deve ser conjugada semelhante à raiz do idioma, sobretudo 

na língua universal, a língua falada na simplicidade de uma canção que nasce para 

ficar ou para “Arriar”, verbo que o poeta usa para designar a consistência desse ato 

de linguagem infantil.  

Toda experiência com a linguagem emana do mito de origem comandado 

na oralidade, o qual antecede a palavra escrita. Paz (1984) considera o mito como 

parte da criação de todo e qualquer poeta. Não há como escrever algo sem a 

presença de um mito, porque “cada poeta inventa sua própria mitologia e cada uma 

delas é uma mistura de crenças díspares e mitos desenterrados” (PAZ, 1984, p. 372, 

sem tradução no original). Define-se o mito na mesma linha de pensamento 

abordada pelo mitólogo Mircea Eliade (1972), Ele o vê como recordação, por meio 

da qual se opera uma volta ao passado e às origens. Com o recurso da anamnesis, 

o poeta recria fatos vivenciados e atribui-lhes magia. Essa criação é “mais preciosa 

do que aquele que conhece a origem das coisas” (ELIADE, 1972, p. 83).  

Assim sendo, a língua primitiva - seja da infância do idioma, no mito de 

origem ou da infância do menino - equivale à coerência da escrita poética nas obras 

mencionadas. Lida em seu conjunto, a obra do poeta abarca, no mínimo, três 

objetivos, a saber: “a” Transgredir as normas da sintaxe na voz inocente da criança; 

“b” Realizar experimentos linguísticos em forma de ave; “c” Falar a partir de seres 

desimportantes: andarilhos, loucos, crianças e poetas. 

Todos os desígnios do poeta chegam a um denominador comum: aquele 

direcionado para a poesia oriunda de sua condição virginal, antes mesmo do próprio 

caos, tendo o nada como a essência da poesia. Sobre o celestamento de 

nadifúndios, o poeta diz: “Se o nada desaparecer a poesia acaba” (2007, p.12).  

Tal propósito concentra-se ainda no poema FONTES, tratado alhures, 

cuja palavra poética alicerçou nos três personagens que estão enraizados na alma 

do poeta Manoel de Barros: a criança, o andarilho e os passarinhos.  Para o poeta, o 

saber do menino precede a leitura livresca: 
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Fig. 42 - Cantigas por um passarinho à toa (BARROS, 2003, p. 9 - 10). 

 

 

Na ilustração, o primitivo e o poético encontram-se no jogo entre o chão, a 

flor e os passarinhos, todos pintados em formas de imagens e metáforas. Ao mesmo 

tempo em que o olhar do leitor se direciona para pétalas de flores soltas, nelas se 

visualizam bicos de aves e folhas, as quais oferecem em percurso de formação, 

para que o vir a ser ou faz-de-conta fique explícito na imagem do último passarinho. 

Sem dúvida, este se marca pelo desenho de ave no poema e na aquarela: 
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Fig. 43 - Cantigas por um passarinho à toa (BARROS, 2003, p. 21.22). 

 

 

A ciência e a importância do primitivo em Barros não se concentram 

exclusivamente na linguagem e fala infantil. O poeta solfeja a canção dos 

passarinhos que o ajudaram a dar pré-ciência das coisas concebidas da natureza. 

As demais coisas entram para o segundo plano de sua poesia, são adereços 

meramente aquém da essência poética, mas não difere da linguagem ilustrativa de 

Martha Barros, provocando, por excelência, uma comunicação harmoniosa entre 

palavra e ilustração, uma vez que, se os passarinhos são mais relevantes desde a 

fundação do mundo, são eles também responsáveis pela alegoria da imagem e dos 

acessórios da ilustração. 
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3.8 Os delírios da invenção na criação poética de Manoel de Barros e na 

ilustração de Ziraldo Alves Pinto na obra O fazedor de amanhecer: um (des) 

encontro semiótico 

 
 

Composto por um conjunto de nove poemas e algumas mensagens 

epigrafadas, O fazedor de amanhecer tem os seguintes poemas: “O amor”, “O 

fazedor de amanhecer”, “Eras”, “Meu avô”, “A Língua Mãe”, “Bernardo”, “Palavras”, 

“Campeonato” e “As bênçãos”, seguidos de posfácio de Márcio Vassallo que fala do 

poeta Manoel de Barros e, posteriormente de Pascoal Soto, posfaciador das 

ilustrações de Ziraldo Pinto para a mesma obra. 

O diálogo entre a palavra e o projeto gráfico de ilustração em O fazedor 

de amanhecer constitui-se como uma realização homônima no panorama da arte. A 

união entre poesia e imagem torna-se o abraço harmonioso. A problemática reside 

justamente no fato de a interpretação do poema ser sinônimo de tradução fiel.  

O ilustrador não deixa o vazio a ser preenchido e nem cria outras 

possibilidades de leitura. Poeta e ilustrador traduzem as ferramentas de pensar, 

inventam abridores de amanhecer na arte de poesia-ilustração e ilustração-poesia 

como o símile ut pictura poesis horaciano. A impressão que se tem diante dessas 

homologias é de contemplar uma galeria de palavras e objetos que fundam as várias 

faces do amanhecer por meio das invenções de ferramentas de pensar.  

Novamente a tônica-mestra de Barros é a invenção. Ela, por sua vez, não 

se enquadra no plano do ver, mas do pensar. As ferramentas podem ser criadas a 

partir do que o artista desejar. Tudo pode ser cogitado a partir de tesoura, chaves, 

parafusos, instrumentos musicais, bola, bicicleta, cadeado, entre outros elementos. 

No conjunto de objetos de pensar o artista abre a mão para quatro recursos que 

validam a existência dessas invenções: o livro, o caderno, o lápis e o pincel. 

Na obra supracitada, o poeta faz comunhão com “coisas prestáveis” (p.9), 

abre o sapo e o faz virar pedra para falar da infância da língua, espelha a solidão da 

palavra abandono através da alma do velho-avô que transcende ao ser ampliado 

pelo voo das borboletas: “Só o silêncio/Faz rumor no voo das/Borboletas” (BARROS, 

2001, p.17).  
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Fazer rumor de silêncio na poesia manoelina equivale a rumorejar a 

própria comunhão do ser com a natureza, isto é, rumorejar a língua. Fazer é um 

verbo de ação que atravessa toda a obra no projeto de invenção, tais como fazer 

amor, fazer coisas, fazer amanhecer, fazer um sapo virar pedra, fazer uma palavra 

se multiplicar na amplidão do abandono e do silêncio, entre outros fazedores que o 

poeta inventa e passa existir tal como nas artes plásticas de Marcel Duchamp (1987 

– 1968), na criação dos ready-mady propiciando alguns diálogos no panorama da 

linguagem e sua renomeação do significado dos objetos e suas funções. 

Diante dos fazeres e criações poéticas, a obra universaliza três 

personagens primordiais: o avô, Bernardo e o menino-fazedor, além de conceber o 

primitivo do idioma no poema “A língua mãe”.  Dar-se-á ênfase em textos que tratam 

o ser explícito ou implícito de Bernardo e ainda no poema e ilustração A LÍNGUA 

MÃE: 

 

 

    Fig. 44 - “A língua mãe”. In: O fazedor de amanhecer (BARROS; PINTO, 2001, p. 20-21). 
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O sujeito lírico tenta explicar que a palavra pássaro repercute a infância 

brincando com as duas formas do vocábulo francês ouseau, sinônimo de pássaro 

em português. Menino e pássaro são os signos centrais do poema. Ziraldo Pinto 

consegue traduzir a junção dessas duas figuras primordiais e indissociáveis, de tal 

modo que a imagem pareça expressar ipsis litteris ao leitor que entre o menino e os 

dois passarinhos há uma eucaristia entre as infâncias do menino e da língua mãe, 

deixando de lado a extrapolação do parecer ser da imagem. 

No texto visualiza-se a imagem evocada pela pronúncia da palavra 

“pássaro” que provoca o orgulho da língua mãe em detrimento da palavra oiseau 

(o/a/z/ô) em francês que não remete a nada. Ou seja, na árvore de um falante de 

português, “árvore” representa infância, vivências, ou as memórias do menino. A 

mesma palavra em outra língua, embora com o mesmo significado de dicionário, não 

tem a representação do mito de origem na língua mãe.  

A forma com que Ziraldo Pinto desenha os dois pássaros em parceria 

com o menino aproxima-se muito com o canto de arrebol imaginário, isto é, com uma 

canção de pássaros no fim da tarde. O menino denota atenção e encantamento 

como alguém que ouve uma música num lugar paradisíaco do mato. Ao reinterpretar 

o signo pássaro e/ ou expressar a preferência pela palavra da língua portuguesa, o 

autor imprimiu as quatro cores da bandeira nacional na roupa do menino. Por 

coerência ingênua, o ilustrador poderia desenhar um dicionário de língua 

portuguesa, um verbete com sinônimos ou antônimos, mas ainda assim cairia no 

óbvio e trivial que deve fugir da arte da ilustração.  

Com sua representação da língua em forma de cores, Ziraldo Pinto 

sugere o nacionalismo. Não se pode garantir que houve intenções dessa leitura. 

Contudo, a linguagem da ilustração é tão icônica e subjetiva quanto à língua da 

poesia, porém é na poesia que o leitor pode chegar ao desdobramento da 

multiplicidade dos signos verbal. Cabe ao leitor levantar as inferências e/ou as 

intenções do texto que semanticamente diz para outro intérprete, o terceiro leitor do 

poema, sendo a imagem física uma “decoração” harmoniosa e intensificadora da 

linguagem do poema. 

O poema “O fazedor de amanhecer” da obra homônima proporciona ao 

ilustrador a abertura de um plano imagético que tem a mesma equivalência da 
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palavra poética, tendo em vista os delírios da invenção para o poeta e o desejo da 

invenção tocado literalmente pelo ilustrador. Ele explica o texto e foge à regra do 

plano de criar outro universo de leitura para a criança.  

No entanto, ao escrever na contracapa da obra, o crítico Pascoal Soto 

(2001) assevera: “O fazedor de amanhecer é o registro da união de dois gênios 

maluquinhos que nunca deixaram de ser crianças” (SOTO, 2001, p. 43). Fazer 

amanhecer, no sentido de criar, inventar e poetizar, ao poucos, torna a brincadeira 

próxima ao ser infante: 

 

 
Fig. 45 - “O fazedor de amanhecer”. In: FA (BARROS; PINTO, 2001, p. 8-9). 

 
 

Cabe pensar no ilustrador como o primeiro mediador na decifração da 

linguagem do texto poético, uma vez que ele é o primeiro leitor a observar e a 



234 

 

 

 

descrever a imagem da palavra. Ziraldo Pinto, coautor de Manoel de Barros, vale-se 

de alguns semas, a saber: máquina, coisas prestáveis, manivela de pegar no sono, o 

fazedor de amanhecer e outros elementos. Na ilustração não há as três máquinas 

poetizadas no poema, mas o leitor tem a imagem da mão direita girando três vezes 

em sentido horário e essa imagem física remete à mesma dimensão do texto, ou 

seja, girar a manivela na imagem abre para o verbo engenhar que significa criar, 

projetar e fazer surgir.  

As coerências de ilustração ziraldiana para a obra de Barros são 

acentuadamente um diálogo artístico que se abraça em projeto homogêneo do plano 

de expressão.  A persistente repetição do texto na imagem parece estar em 

evidência da teoria acerca do ícone incorporar o objeto, de acordo com o estudo de 

Júlio Plaza (1987). Em sua obra Tradução intersemiótica, ele diz: “O signo [a 

imagem] oblitera a referência a um objeto fora dele, então ele constrói esse objeto a 

partir de suas qualidades materiais como signo, pois que ele foge à representação” 

(PLAZA, 1987, p. 24).  Sendo assim, a ilustração de Ziraldo Pinto deveria caminhar 

em busca da revelação poética, cujo objetivo é querer dizer e provocar o vazio pela 

imagem.  

Ao ler o poema “Bernardo”, por exemplo, encontra-se a fusão de 

Bernardo-árvore e Bernardo-passarinho respectivamente no poema e na ilustração, 

bem como nas casas ou ninho de passarinhos que aparecem no chapéu do 

personagem. O ilustrador não foge à regra da proposta imagética do poema. A 

metamorfose de Bernardo em “Árvore” funda-se nos traços de fiapos de raízes e 

misturam-se aos cabelos, da mesma forma que as asas nascidas no corpo 

simbolizam a passagem de Bernardo para um arãquã.  

A esse turno, percebe-se que a ilustração caminha como um adorno 

somatório e não multiplicativo, isto é, a imagem física é apenas o resultado de um 

casamento idêntico e não oferece subsídios de uma linguagem que sugere outras 

leituras além da explícita na palavra. 

O amanhecer demarcado pela imagem poética reside no mesmo plano 

linear. Bernardo depois de árvore voa para o cerrado como arãquã e compõe o 

amanhecer instaurado pelo amarelo do sol: 
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Fig. 46 – Bernardo. In: O fazedor de amanhecer (BARROS; PINTO, 2001, p. 20-21). 

 

Texto e imagem remetem à voz de Bernardo, o responsável pela 

transformação do amanhecer aqui em FA. Noutras obras, tais como em GA, 

Bernardo já havia planejado compor o alvorecer que, por sua vez, tem um traçado 

linear na poesia manoelina que começa com GA adentrando FA e intensificando 

com a transcendência de Bernardo em EVA.  

Isto posto, assegura-se que Bernardo desempenhou uma trajetória de 

duas décadas desde o sonho de ser um arãquã (nascimento do pássaro) até a 

conclusão do amanhecer (morte e transcendência de Bernardo-ave em Escritos em 

verbal de ave). Liricamente, o canto de arrebol ensejado em tais obras equivale ao 

esmiuçamento da alma humana e ao maior desejo do poeta mato-grossense 

confirmado por ele mesmo: “Meu maior desejo é esmiuçar a alma de Bernardo. O 

melhor de mim sou ele”56. Em tal aspiração, o poeta atinge a alma humana depois 

da morte de seu personagem, exatamente quando os olhos de seu leitor flagram os 

                                                 
56

 Fala de Manoel de Barros à entrevista publicada na obra Convergências e tessituras: Manoel de 
Barros, João Cabral de Melo Neto e Corsino Fortes (2010, p.220). 
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versos finais da última obra: “Deixamos Bernardo de manhã/em sua sepultura/De 

tarde o deserto já estava em nós” (BARROS, 2011, sobrecapa). 

O leitor descobre Bernardo esmiuçado, nas obras citadas, de diversas 

maneiras. Numa dimensão poética e utilitária, a dissecação ou anatomia do 

personagem real, pelo menos em quatro obras, além de FA. Em Gramática 

expositiva do chão (1990, p.130), Bernardo se torna “Homem de lata/ a fim de 

árvore”. No universo de O guardador de águas (1989, p. 254-255), ele parece ungido 

pela natureza congênita: “Descobre-se com unção uma árvore/Seu ombro contribuiu 

para o horizonte descer”. Adentrando na obra Livro de pré-coisas (1985, p. 211-212), 

Bernardo passa a ser a ancestralidade do universo: “Quando de primeiro/o homem 

era só/ Bernardo era/ Passarinho do mato bentevi/ João ferreira sentam/no ombro 

desse bandarra para catar imundícia orvalhos insetos”. E em Livro sobre nada 

(1996-2010, p. 353), Bernardo se torna lendário e o deserto de sua alma o faz 

infinito: “Meu nome é Andaleço. Para as crianças da estrada eu sou o homem do 

Saco. Sou um sujeito remoto. Aromas de jacintos me infinitam. E estes ermos me 

somam”.  

A imagem de Bernardo confunde-se, muitas vezes, com a voz de Barros, 

o sujeito empírico. Na segunda parte de TGGI (2010), o poeta intitula “O livro de 

Bernardo”, mais precisamente no poema “POIS POIS”, evidencia-se tal inferência:  

 
 

[...] Bernardo da Mata nunca fez outra coisa 
Que ouvir as vozes do chão 
Que ouvir o perfume das cores 
Que ver o silêncio das formas 
E o formato dos cantos. Pois Pois. 
Passei muitos anos a rabiscar, neste caderno, os 
Escutamentos de Bernardo. 
Ele via e ouvia inexistências. 
Eu penso agora que esse Bernardo tem cacoete para 
Poeta (BARROS, -2001 - 2010, p.411, sem grifos no original). 

 
 

No ofício de poiesis, em seu escritório de ser inútil, o poeta promove a 

relação de contiguidade com Bernardo da Mata refletido na imagem de Bandarra 

velho ou de louco que se metamorfoseia em criança: “Ele só andava por lugares 

pobres/Aves nutriam por ele deslumbramentos de criança” (2010, p.412). 

Pode-se intuir que, intratextualmente, Manoel de Barros assume que o ser 

do poeta equivale ao ser letral. Assim como Fernando Pessoa, ele multiplica-se em 
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outros seres: a criança, o velho, o bandarra, o andarilho, o mendigo, o louco e todos 

são únicos. Seria uma multiplicidade na unidade aproveitando-se dos termos que 

Jacinto do Prado Coelho usou para classificar a heteronímia pessoana em sua obra 

Unidade e multiplicidade em Fernando Pessoa (1969). Portanto, Barros usa 

disfarces líricos de personagens para compor a sua própria existência na voz da 

poesia: “Bernardo é criador. Ele viu um passarinho sentado no ombro do arrebol” 

(2010, p.460). O fazedor de amanhecer e a composição desse fenômeno da 

natureza (arrebol), em GA, podem ser explicados pela recorrência intertextual do 

penúltimo poema de Menino do mato (2010): 

 

35  

Eu queria fazer parte das árvores como os  
pássaros fazem. 
Eu queria fazer parte do orvalho como as 
pedras fazem.  
Eu só não queria significar. 
Porque significar limita a imaginação. 
E com pouca imaginação eu não poderia  
fazer parte de uma árvore.  
Como os pássaros fazem.  
Então a razão me falou: o homem não  
pode fazer parte do orvalho como as pedras  
fazem.  
Porque o homem não se transfigura senão  
pelas palavras. 
E isso era mesmo. 
(BARROS, 2010, p. 465). 
 

Pode-se dizer que é por meio do fazer poético que as contiguidades entre 

Bernardo-árvore (o menino do mato) e o poeta se fundam. No afã de passar da 

condição de humano para árvore, o sujeito lírico entoa o canto de transfiguração de 

si e do outro por meio da imaginação e da realização do próprio poético: “E com 

pouca imaginação eu não poderia fazer parte de uma árvore [...]. O homem não se 

transfigura senão pelas palavras” (BARROS, 2010, p. 465). A similaridade entre o 

poeta-fazedor e o menino do mato sonhador permite que a leitura sobre a existência 

de Bernardo em Manoel de Barros se torne válida, pois, o objetivo da literatura é 

criar validades e não verdades (BARTHES, 1982). 

No poema PALAVRAS, o andarilho, a árvore, o passarinho e a pedra 

banham a poesia primitiva. Eles entranham na raiz da língua “há milhões de anos” e, 
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por excelência, Bernardo habitava no universo primal. Sob esse prisma, o homem 

forma uma espécie de eucaristia com todo esse reino linguístico, de modo que não 

exista separação entre o sujeito lírico e tais coisas e seres: 

 

 
Fig. 47 – “Andarilho”. In: O fazedor de amanhecer (BARROS; PINTO, 2001, p. 28-29). 

 
 

A ilustração abarca toda a projeção da palavra poética contida na imagem 

dos seres evocados pelo poeta. Não obstante, há uma dimensão do branco que 

simboliza o estado primeiro da figura árvore e direciona para a leitura de um 
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acontecimento secular, antes de tudo, antes de árvore ser árvore e pedra ser pedra, 

a fim de lembrar a preexistência do ser mais desimportante que subjaz na poesia de 

Barros. Ao mesmo tempo em que o homem do saco ou o rei dos andrajos causa o 

espanto provocado pelo texto, o mesmo gera o encantamento na aldeia do menino 

fazedor de amanhecer, convertendo-se em Bernardo e na imagem do poeta 

(Figuras 47 e 48): 

 

 

 
Fig. 48 - “Andarilho”. In: O fazedor de amanhecer, de Manoel de Barros (2001, p. 30-31). 

 

A grandeza do ínfimo e a solidão de Bernardo embebidos na imagem de 

homem do saco ou andarilho formam certa comunhão do sujeito humano com a ave. 

Tal comunhão não reside somente na ilustração, da mesma forma na própria 

tessitura fonética e poética das palavras “andorinha” e “andarilhos” que são 

metamorfoseados em árvore. Nessa perspectiva, a expressão “E tem mais uma”, no 

verso citado, leva o leitor a inferir que a argumentação poética condiciona-se aos 
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pressupostos de defesa anterior, ou seja, Bernardo é árvore, é ave, é o menino do 

mato, é a criança e é o próprio poeta.  

E todos esses seres fazem parte do reino infantil da poesia manoelina e 

de sua infância. Manoel de Barros é o menino que faz amanhecer, faz peraltagens, 

anda à beira de rios conchosos, cria rios imaginários por volta de uma casa, assim 

como sonha toda criança de imaginação criadora. Destes argumentos, menciona-se 

uma fala do poeta para ultimar a defesa de tais interpretações: 

 

Minha invenção é do inconsciente que é a imaginação criadora, produtora, 
que busca do baú da infância, como dizia o Bachelard que a gente tem um 
bauzinho, uma caixinha, um cofre, onde ficam guardadas as nossas 
primeiras sensações, os primeiros ruídos de folhas caindo, o do vento, tudo 
isso é formado na infância. Na minha poesia eu só tive infância. Eu só sei 
escrever sobre infância porque eu só sei ir buscar lá no cofrezinho 
(Transcrição da fala de Manoel de Barros para o Documentário Só dez por 
cento é mentira: a desbiografia oficial de Manoel de Barros, 2008). 

 

Falar da infância para o poeta tem uma ligação promissora com o chão, 

as coisas rasteiras, o ser miúdo, o rio e a pedra. Para ele, tudo e somente o que vem 

do baixo provoca o deleite da criança que há no poeta e em sua poesia: “Só as 

coisas rasteiras me celestam” (BARROS, 2009, Documentário só dez por cento é 

mentira: a desbiografia oficial de Manoel de Barros). 

Ao final deste capítulo, pode-se entender que as correlações entre texto e 

imagem se comunicam na trajetória de intertextualidades com múltiplas 

interpretações. Poesia e ilustração convergem-se, sendo a segunda uma leitura do 

texto literário, a qual demonstra uma exploração de “cópia” ou colagem do fazer 

poético.  

Pode-se elucidar que Martha Barros, ainda que suas aquarelas não se 

enquadrem, teoricamente, na proposta de ilustração como são as ilustrações de Ana 

Raquel e Ziraldo Pinto, consegue dialogar imensamente com a poesia manoelina. O 

autor de O menino maluquinho explica literalmente as invenções e fantasias 

abraçadas ao texto lírico de Barros, faz amanhecer por meio da imagem como se 

fosse a própria palavra. O ilustrador procura traduzir a loucura das palavras na 

poesia manoelina. Similarmente, Ana Raquel propõe uma leitura coerente das falas 
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pescadas de João, indo muito além da exploração da imagem visual ao se valer dos 

múltiplos códigos de linguagem e recursos estilísticos. 

Sobre tais aspectos, o ensaio A relação entre imagem e texto na 

ilustração de poesia infantil, do ilustrador e escritor Luís Camargo (2011), ajuda a 

entender melhor essas homologias. Ele assevera que a ilustração deve ser 

entendida como uma imagem necessária ao texto e não uma substituta do mesmo. 

A ilustração, por assim dizer, não deve ser uma paráfrase ou uma tradução, mas 

uma coerência que abre para o ilustrador “um amplo leque de possibilidades de 

convergência com o texto, convergência essa que não limita a exploração da 

linguagem visual, mas, ao contrário, pode incentivá-la” (CAMARGO, 2011 p. 6). 

Dessa correlação intertextual de texto e imagem citada por Luís Camargo, 

compreende-se a necessidade de comunicação para o texto destinado ao público 

infantil que deve ser o de abrir outra possibilidade de criação e imaginação, de 

maneira que a criança tenha as duas linguagens como fonte de fluir fantasias, 

corroborando para a função da arte da palavra e arte da imagem, a fim de significar 

além do exposto na folha. A esse respeito, Bartolomeu Campos de Queirós (2005) 

assevera: “a importância da literatura hoje se deve ao fenômeno literário capaz de 

construir o encontro do autor com o leitor e promover uma escritura de outro texto 

que nem sabemos o momento em que será escrito” (QUEIRÓS, 2005)57. Em outras 

palavras, ambas as artes devem propiciar o encontro do criador com seu leitor e, 

mormente provocar a infinidade de significados do texto literário, seja poético ou 

não.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Fala em vídeo produzido pela Edições SM (2005), sob o título 5 (cinco) anos do Prêmio Barco a 
Vapor de Literatura Infantil e Juvenil, incluindo opiniões dos escritores: Marina Colasanti, Bartolomeu 
de Queirós, Nilma Lacerda, Caio Riter, Délcio Teobaldo, Elisabeth Serra, Glaucia Lewicki, José Luis 
Cortés, Flávio Carneiro e Milton Hatoum. 
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CONCLUSÃO: OS DESLIMITES DA LINGUAGEM 
 
 

Passei anos penteando e desarrumando as frases. 
Dessarumei o melhor que pude. O resultado ficou 
esse (BARROS, 2010, p. 305). 

 
 
 Se o objetivo do poeta, em toda a extensão de sua obra, sempre foi 

desestruturar o sintagma, a frase, o verbo e equivocar a linguagem, 

indubitavelmente, ele já alcançou o seu o alto grau de rebeldia aos seus 97 anos de 

vida e 76 anos de poeta. Não obstante, para seu leitor, a tarefa gira na contramão: 

estruturar e viabilizar projetos de leitura de poesia, já que ela também tem o seu 

papel colhido em Barros (2010, p. 395): “Li uma vez que a tarefa mais lídima da 

poesia é a de equivocar o sentido das palavras”.  

E para entender sua poesia o leitor encontra dois percursos sugeridos 

pelo poeta: “o da sensibilidade que é o entendimento do corpo; e o da inteligência 

que é o entendimento do espírito” (APA, 2002, p. 37). Quer dizer, o leitor instituído 

pela poesia de Barros deve ser trajado da perspicácia e da sensibilidade corporal.  

Compreender a natureza do leitor frente ao deslimite da linguagem constituiu-se um 

dos pontos primordiais para a compreensão da obra. E a experiência estética como 

atividade produtora, receptiva e comunicativa (JAUSS, 1979) foi um ponto de partida 

e um método de leitura para se chegar a alguns resultados de interpretação dessa 

desestruturação da linguagem visual-poética. 

Paulatinamente aos exames analíticos e teóricos de poesia, ilustração e 

paratextualidade, explicitam-se algumas inferências na tese Recepção e 

convergência na obra de Manoel de Barros: poesia, ilustração e 

paratextualidade. 

Do berço poético de Poemas concebidos sem pecado (1937) até a 

década de 1980, com a publicação de Arranjos para assobio (1980), momento em 

que o poeta ganhou notoriedade nos jornais e saiu do anonimato até a atualidade 

com exuberante e inovadora produção poética, por ser um dos poetas que mais 

vende livros no Brasil, por ser agraciado com prêmios grandiosos de literatura 

nacional e internacional, cotado para o Prêmio Nobel, e ainda por ser um dos poetas 

mais estudados em universidades brasileiras com Dissertações de Mestrado e 

G06
Caixa de texto
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Teses de Doutorado, conforme se constatou na primeira seção do primeiro capítulo, 

pode-se inferir que o poeta Manoel de Barros tem seu lugar de mérito no panorama 

da história da literatura canônica e, por tal razão, sua obra não deveria entrar para 

as discussões sobre o cânone nacional. Exame esse que, infelizmente, muitos 

pesquisadores insistem em discutir. Se a poesia de Barros foi injustiçada pela crítica 

no século passado, isso já não seria mais tarefa do presente. A sua obra fala per se 

e os seus leitores dentro e fora da academia são a prova dessa comunicação e 

recepção. Há algum orgulho nisso? Barros (2010, p. 342) responde: Eu tenho 

orgulho do imprestável! O abandono me protege. E basta rever a imagem/fala do 

autor no documentário Só dez por cento é mentira: a desbiografia oficial de Manoel 

de Barros para constatar o brilho nos olhos do poeta ao garantir que se sente 

honrado e justificado por ser lido e amado por seus leitores, mesmo desprovido de 

crítica literária.  

Sob esse prisma, entendeu-se que as memórias do poeta equivalem a um 

quadro do presente que reflete as brincadeiras entre o chão e as formigas, o poeta 

vestido de coisas miúdas e disfarçado na solidão e abandono do andarilho Bernardo, 

com a voz autoral de menino peralta: Eu tenho um ermo dentro do olho/Por 

motivo do ermo não fui um menino peralta (BARROS, 2010, p. 30).  

No entanto, a explicação camuflada no posfácio MANOEL POR MANOEL 

e no conjunto de poemas amarrados entre o dito e o não dito (ISER, 1979) levou a 

concluir que fazer peraltagens na infância significa se isolar para dentro da palavra, 

a fim de escutá-la, desestruturá-la e desarrumá-la até que ela fique no ponto de 

brinquedo e o poeta se torne o menino rebelde com muitas infâncias e experiências 

na caverna chamada língua. 

Com enfoque teórico na estética da recepção, essa tese pôde chegar ao 

resultado de que a fruição da obra literária depende, muitas vezes, da relação de 

historicidade e da convergência da linguagem de um texto com outros textos ou 

outras linguagens. Em outras palavras, nesse estudo, tornou-se provável a leitura 

intertextual de Barros com outros poetas e ilustradores. Pelos caminhos de recepção 

e inter-relação semiótica, o poema, ao ser lido em consonância com uma obra de 

pintura ou fazer referência implícita a outros textos, ganha novo significado em 

virtude do propósito da intertextualidade que, ao absorver outras obras, se torna 
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capaz de transformar o texto segundo, podendo instalar “a linguagem poética que 

será lida, sem dúvida, pelo menos como dupla” (KRISTEVA, 1969, p. 146). 

Nessa veia dupla da linguagem poética, João Alexandre Barbosa (2005, 

p. 14) também colaborou com essa tese no sentido de compreender que decifrar a 

reconstrução do poema requer uma reflexão acerca do enigma a linguagem. 

Reitera-se sua posição: “Entre a linguagem da poesia e o leitor, o poeta se instaura 

como o operador de enigmas, fazendo reverter a linguagem do poema a seu 

eminente domínio”.  Ora, esmiuçar a obra de Barros e o conjunto de paratextos e 

ilustração propostos como corpus de análise foi uma tarefa de leitura hermenêutica. 

Efetivamente, no trabalho de recifração, a poesia de Barros pôde ser 

interpretada, considerando a recepção do poeta quanto a outros autores, do poeta 

por ele mesmo, pois, sua obra converge com poetas, pintores e pensadores 

consagrados: Rimbaud, Miró, Klee, Sartre, Heidegger, Barthes, Heráclito e autores 

da literatura de língua portuguesa: Camões, Vieira, Alberto Caeiro, Raul Bopp, 

Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, dentre uma gama 

de artistas que o leitor acadêmico consegue absorver no âmago de sua produção 

lírica.  

Para além da intertextualidade, buscou-se associar um jogo intersemiótico 

entre a poética manoelina e a leitura das artes plásticas. Nota-se 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. Pode-se dizer que as 

consonâncias entre o primeiro e o segundo se concentram na homologia do título e 

das imagens da máquina chilreante.  

Sob esse aspecto de homologias, a poesia, ao dialogar com o quadro, 

assume a função que vai além do objeto de formar o canto com as quatro vozes da 

música dos pássaros. Ou melhor, na poesia de Barros a arte toma outra dimensão 

peculiar: a natureza tem entidade coisal. A máquina velha tem utilidade doméstica e, 

sobretudo se torna poetizável como as coisas inúteis e assume o jogo duplo de 

formar a comunhão entre o homem e a natureza no poema A MÁQUINA DE 

CHILREAR E SEU USO DOMÉSTICO, de Gramática expositiva do chão.  

Nesse viés de interpretação válida, não necessariamente verdadeira, as 

obras se comunicam no tocante à figura de linguagem predominante no quadro e no 
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poema. Pintor e poeta exploram a humanização de pássaro e a personificação do 

homem em pássaro. No que concerne ao diálogo da poesia manoelina com a 

linguagem plástica de Miró, focalizou-se que ambos se abraçam numa eucaristia 

com o ínfimo e as coisas jogadas fora. É a temática da elevação do baixo que os 

unem e os direcionam para uma arte de singularidade, além da acentuada 

recorrência ao surrealismo. 

Dessa intertextualidade, a tese perseguiu, por excelência, um olhar para a 

recepção de Barros pelas epígrafes. A existência delas em sua obra direciona-se à 

alusão direta e indireta, corroborando para a soma do sentido do poema. A rigor, 

somada a um paratexto, a obra provocou a abertura para uma interpretação aberta e 

dupla. Ora, a epígrafe passa a ser um vazio com margem para o leitor completar o 

significado do texto pela via do não dito e encontrar alguns direcionamentos para a 

leitura e exegese do texto literário. Frente a tal assertiva e ao propor a interpretação 

do elo entre epígrafe e poesia no exame analítico, afirma-se que esse paratexto 

assumiu um papel de mediação entre “autor e outro autor-leitor, entre o autor e o 

seu leitor”. (OUTEIRINHO, 1991, p. 6). 

Como se pode notar, o papel do intérprete, quanto à epígrafe, se trata de 

averiguar a real nitidez ou não com o texto e se o vazio entre ela e o texto pode 

ajudar no desdobramento de sentido, bem como se houve uma prévia escolha para 

que ela viesse a se justapor ao texto literário.  Dir-se-ia que o leitor se tornou o 

ingrediente fulcral para esmiuçar o porquê da figuração da epígrafe na obra. Por 

conseguinte, no que se refere ao elo de epígrafe e poesia, Barros, na leitura de seu 

tempo, se vale do recurso de citação indireta de Barthes e Lacan no poema “O 

cisco”. Não distante deles, em diferentes épocas, sua poesia dialoga com Fernando 

Pessoa, Padre Antônio Vieira, Heráclito, Jorge Luís Borges, Clarice Lispector e 

outros autores.  

Tal comunicação nasceu por via das máscaras. E Barros, vestindo-se da 

máscara da ficção, desdobra-se na linguagem com o propósito de “reduzir a 

multiplicidade à unidade num poema”. E a poesia manoelina explicita ao leitor as 

correlações múltiplas e semânticas que habitam nessas vozes palimpsestas, cordial 

e íntima. 
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Tratando-se do Livro sobre nada, tem-se a conclusão de que, nas leituras 

propostas, Barros, na condição de instauração de pressupor o seu leitor, conduz às 

explicações do “Pretexto” como uma espécie de paragrama da linguagem que serve 

de alicerce quanto ao tema e conteúdo da obra. LSN insere-se na coisificação do 

mundo e na elevação do nada como baluarte da poesia. Barros conclamou 

estratégias de leitura e levou seu leitor a entender que o nada é um alarme para o 

silêncio que é tudo. 

No tocante à leitura das orelhas das obras Tratado geral das grandezas 

do ínfimo, Livro de pré-coisas, Matéria de poesia, Gramática expositiva do chão e O 

livro das ignorãças, observou-se que nem todo receptor leva em consideração a 

intenção do texto e do leitor. A falta de critério para apresentar e ler poesia, muitas 

vezes, remete ao fato de que o leitor da poesia manoelina não a apreciaria por 

deleite colhido na orelha da obra, ou seja, a leitura de poesia não se deve à 

existência de um discurso prévio e atraente sobre ela nas folhas abertas de 

paratexto, uma vez que o “orelhador” destoa do plano de recepção dos poemas, 

relatam conversas, falas extraídas de jornais e entrevistas para explicar a lírica de 

Barros, deixando à margem os principais ingredientes da obra: o texto e a 

linguagem.  

Sob esse prisma, ressalva-se que a orelha não tem o mesmo propósito do 

rigor acadêmico como parece acentuar um prefácio. Não obstante, o problema de 

algumas orelhas da poesia manoelina se concentra no distanciar inteiramente da 

obra. Mais precisamente, o receptor não teve o compromisso de jogar “com o texto e 

a geração que lê”, o qual, para Eco (2005, p.12) deve por em relevo a magia 

profunda do leitor e, mormente o “respeito para com a intenção do texto”.  

No que se refere à recepção do título de Poemas concebidos sem 

pecado, provocou-se uma análise de contradição da imagem evocada na linguagem 

erótica do poema “Informações sobre a musa” e outros textos carregados de 

exploração da imagem que se aproxima também da pornografia como os poemas 

“Escrínio”, e o “Cabeludinho”, os quais têm a correlação com a narrativa bíblica de 

Sodoma e Gomorra, de onde se recorta a linguagem pornográfica.  

Nessa linha de exegese para Poemas concebidos sem pecado, pensa-se 

na Dupla chama: amor e erotismo. O erotismo volta-se para a sensualidade da 
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linguagem, “é sexualidade transfigurada: metáfora” (PAZ, 1994, p. 12), ao passo que 

a pornografia passa pelo crivo da linguagem vulgar. Em suma, o leitor pode 

interpretar o título da obra como um projeto destoante ou como uma cilada, uma vez 

que o intérprete poderia recebê-lo a partir de temáticas sagradas e puritanas. Tal 

possibilidade se deve à leitura arquitetada com vista para “a intenção do autor e a 

intenção do texto” (JAUSS, 1979), necessárias para validar a interpretação (ECO, 

2005). 

Concernente a outros exames de paratextualidade e poesia, adentrou-se 

no pretexto “Entrada”, do qual se deduz que ele não parece ser somente um poema 

de abertura de Poesia completa, pelo fato de disponibilizar, em cada verso de 

citação direta, a síntese seletiva, responsável por conduzir o leitor às pistas de 

interpretação (ECO, 2005), à relação de intimidade com o poeta e a linguagem e ao 

projeto temático e estilístico de toda a poesia do autor. Portanto, PC resgatou o 

grande valor das coisas e dos seres desimportantes na morada de nosso ser. O 

leitor constituído por Barros, aquele sensível e perspicaz, apontado no início dessa 

conclusão e sugerido pelo poeta, parece ser arremessado do lugar comum e, 

também em matéria de fruição e gozo do texto, passa a ver e transver na linguagem 

da poesia, sob a perspectiva de incorporação, arrematando o que se defendeu no 

capítulo primeiro a respeito dos dois níveis: compreensão fruidora, aquela primeira 

leitura e a fruição compreensiva, a operada no segundo nível da linguagem (JAUSS, 

1979), e, sobretudo encontrada no plano do discurso poético. 

Ao longo da tese, focalizou-se a convergência entre ilustração e poesia e  

concluiu-se que a ilustração não funciona como um adereço ou aporte visual. Ela 

proporciona outra narrativa frente à abertura do vazio, oferece outras possibilidades 

de leitura e tradução da imagem, tendo em vista que a grande problemática do 

ilustrador frente ao texto é a de não saber cooperar harmoniosamente com a 

palavra.  

Direcionados por Linden (2011) e Rui de Oliveira (2008), compreendeu-se 

que para o leitor cumpre a tarefa de esmiuçar a intenção de significar da imagem 

indo além da pintura. Uma ilustração de qualidade hermenêutica deve comunicar no 

antes de e no depois. Notadamente, precisa dizer além do texto e não necessita 

competir com ele ao ponto de levar o leitor a abandonar o poema. Por conseguinte, 
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o papel do ilustrador deve ser voltado à focalização da imagem física disponibilizada 

ao leitor muito mais na sombra do que nos aspectos simbólicos da palavra, assim 

como no texto poético. 

 Reiterando o ensinamento de Oliveira (2008, p.32) atestou-se que o olhar 

do leitor precisa ser meticuloso e indagador “muito mais para o que está na 

escuridão do que para o que está nos significados dos objetos representados à luz. 

A ilustração não se origina diretamente do texto, mas de sua aura”. Nesse âmbito, 

encontra-se a ilustração de Ana Raquel e as imagens de Martha Barros. 

Nas confluências artísticas entre o Guardador de águas e Escritos em 

verbal de ave, bem como na leitura dialogada entre os desenhos e os fragmentos 

poéticos, constatou-se que os traçados de Barros aproximam da linguagem poética 

que remete ao chão, à matéria telúrica e ao nada. Por excelência, tais desenhos 

traduzem a existência do personagem Bernardo na forma figurativa, significando 

passagem, inocência, libertação, liberdade e transcendência.  

Por conseguinte, pode-se asseverar que nos desobjetos encontrados nos 

poemas de Escritos em verbal de ave em consonância com outras obras (Exercícios 

de ser criança, O fazedor de amanhecer e O guardador de águas), Bernardo 

simboliza, por meios dos escritos em verbal de árvore e aves, o menino Manoel que, 

por sua vez, se mescla ao sujeito lírico do poema para reinventar não só a 

linguagem, mas o próprio menino peralta. 

Como resultado da intertextualidade colhida entre as obras GA e EVA, 

observou-se que a justaposição delas se deu com a infância e se principiou nos 

traços e na forma do desenho em fragmentos que simboliza a figura do andarilho e 

representação da criança. Com essas imagens, o poeta reescreveu a história de “O 

livro de Bernardo”, de seu Tratado geral das grandezas do ínfimo e chegou à 

verdade da poesia, isto é, Barros (2010, p.420) comunicou a partir da voz de 

Bernardo: “Poeta é uma pessoa que reverdece nele mesmo”. Mais ratificado que 

a imagem Bernardo camuflado nos desenhos e no cisco é a deflagração do verso: 

“O nome de um passarinho que vive no cisco é joão-ninguém. Ele parece com 

Bernardo” (BARROS, 2010, p.333, grifos nossos). 

Pode-se inferir que a construção memorial e inventiva de Barros na 

ilustração de Martha Barros dialogou na passagem do discurso autobiográfico. Nos 
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três livros de memórias ocorre uma subdivisão de temas para formar uma unidade: 

infância, mocidade e velhice. No que se acena à didática de invenção, o poeta 

dialoga com a criança capaz de motivar suas memórias e escrever as escritas de si. 

O resultado foi apreender que há duas crianças na obra de Barros. A criança 

fundada na linguagem, aquela responsável por escrever o poeta, e a criança de 

corpo e alma, erigida na tradição sui generis da vida que é a infância.  

Cumpre asseverar que a ilustração não teve divergência da proposta 

figurativa por conta da coerência de linguagem, porquanto nas metáforas de Martha 

Barros transcorrem imagens da geografia do pantanal mato-grossense, mas acima 

desse espaço local, instaurou-se o segundo espaço: o da literariedade promovida 

fora do texto e de seu vazio a ser preenchido pelo terceiro leitor, uma vez que a 

recepção da poesia foi cristalizada via exploração do poético pela ilustração. 

A análise dos poemas e bordados de Exercícios de ser criança levou a 

intuir que o ato de carregar água na peneira remete à fantasia e à imaginação, e 

pode igualmente chegar ao grau do vir a ser do universo da criança e da criação 

lúdica do poeta ao constatar os versos proféticos da segunda voz que aparece na 

história: Meu filho você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida 

toda (BARROS, 1999, p.30, grifos nossos). 

No âmbito da obra ilustrada Poeminhas pescados numa fala de João e o 

conjunto de textos, averiguou-se que a voz do poeta (o menino João) promove os 

experimentos da linguagem primitiva e tão peculiar da terra, do chão, dos 

aguamentos, sobretudo quando desnomeia ou desaprende as regras sintáticas, a 

fim de fundar novas possibilidades de significados na língua. Nesse sentido, o 

primitivo funda-se na voz do ser infantil, uma vez que a criança tem comunhão com 

passarinho, vento, água, sapos, pedras e outros elementos. Em contrapartida, 

ocorre a ruptura com a construção no próprio título dos posfácios Explicação e 

Desexplicação. Esse tem objetivos para desordenar, desaprender, desfazer, 

desconstruir e, em seguida, formar os significados das palavras no canto das 

crianças. Assim, realçou-se que os posfácios de Barros e Raquel na linguagem 

verbal e não verbal, embora paradoxais na escolha dos títulos, demarcaram a 

comunicação entre a obra e o leitor.  O posfácio ilustrado foi redigido em forma de 

cartas, fragmentos ou pedaços de papel justapostos que perseguem um público e 
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completam o sentido de Poeminhas pescados numa fala de João, como se os 

recados fossem também pescados e afixados por enfeites para um leitor. E ao 

serem lidos passam a promover o desejo pelo texto que mescla a mistura do 

grotesco e do sublime no universo de encantamento da folha.  

Diante desse viés de leitura, pode-se asseverar que, como doadoras e 

criadoras de metáforas da fala infantil, tanto a ilustração quanto a poesia se abraçam 

em matéria de estranhamento, por excelência, essencial para toda obra com 

imagens (CHKLOVSKI, 1973). A falta de lógica equivale à invenção da linguagem de 

João e, por tudo isso, se desdobra em poesia. Rememora-se Paz (1994, p.102): 

“Poesia é falta de lógica, é invenção, é o abraço de realidades”. E a realidade da 

imagem poética e da ilustração é senão a própria imagem. 

No entrelaçamento de Poeminha em língua de brincar e Cantigas por um 

passarinho à toa, a língua primitiva - seja da infância do idioma, no mito de origem 

ou da infância do menino - equivale à coerência poética e imagem física. Lida em 

seu conjunto, a obra do poeta abarca, no mínimo, três objetivos, a saber: “a” 

Transgredir as normas da sintaxe na voz inocente da criança; “b” Realizar 

experimentos linguísticos em forma de ave; “c” Falar a partir de seres 

desimportantes: andarilhos, loucos, crianças e poetas. E nas aquarelas, o autor 

demonstrou a alegorização dos passarinhos, das pedras como acessórios à 

denotação das coisas pré-concebidas, formando a eucaristia entre o homem e o 

reino animal. 

Ao ponderar O fazedor de amanhecer e a ilustração de Ziraldo Pinto, o 

leitor teve como subsídio uma leitura intersemiótica que difere da proposta de livro 

ilustrado e livro com ilustração. Frente ao fazer poético e ao fazer ilustrado, enfocou-

se a soma fundamental de três personagens que ajudam a entender o texto: o avô, 

Bernardo e o menino-fazedor, além de conceber o primitivo do idioma no poema “A 

língua mãe”.  Entretanto, o problema de linguagem intersemiótica reside na falta de 

exploração do novo e do não dito (ISER, 1979). Não se pode buscar o implícito ou a 

iluminação da aura de toda grande ilustração. A esse turno, provou-se que a 

ilustração de O fazedor de amanhecer caminha para aquém do ipsis litteris do texto. 

Por assim compreender, o texto oferece muito mais para o ilustrador que 

reproduziu literalmente o que leu e não explorou além do ver. O vazio a ser 
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preenchido e outras probabilidades de exploração do poético distanciaram-se do 

projeto da ilustração. Não se apercebeu da relação cordial do ut pictura poesis 

horaciano e nem contribuiu para a fruição estética na exploração de poiesis, 

aisthesis e katharsis (JAUSS, 1979). 

Diante de toda abordagem analítica e crítico-teórica, pode-se arrematar 

que a comunicação de linguagem de uma obra literária deve corroborar para a 

interpretação da obra com imensas aberturas. A ilustração, referindo-se ao texto 

infantil, não pode ser ingênua e gratuita. A imagem, necessária ao texto, não deve 

substituí-lo. Ela não deve, sobremaneira, ser uma paráfrase ou uma tradução à 

risca, nem ter o ensaio vão de explicar o texto. O leitor projetará a sua múltipla 

seleção no momento da interpretação (ECO, 2005), tendo em vista a convergência 

de linguagem, seja no trabalho com artes plásticas, ilustração de texto infantil, 

intertextos, paratextos e outras linguagens: fotografia e música.  

Portanto, essa tese versou sobre métodos de análise hermenêutica de 

poesia, ilustração e paratextualidade, traçando mais um caminho de recepção da 

obra literária, entre ilimitados percursos de leitura que uma obra pode proporcionar 

ao receptor diante do que propôs Manoel de Barros no cerne do deslimite da 

palavra. De tal modo que, provocando uma ruptura com as normas de conclusão de 

uma tese, pode-se fechá-la com os versos do poeta, os quais vão ao encontro da 

proposta defendida em toda extensão dos capítulos e servem para o leitor e 

pesquisador de poesia: 

 

“As coisas não querem mais ser vistas por pessoas 
razoáveis: 
Elas desejam ser olhadas de azul –  
Que nem uma criança que você olha de ave”. 

 
Manoel de Barros. 
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ANEXOS 
 

Anexo A 

 

ILUSTRAÇÃO LITERÁRIA: ROSIDELMA FRAGA PERGUNTA E ANA RAQUEL 
MÁXIMO RESPONDE 

 
1) 
 

RF: Comparando o fantástico do Ex-mágico da taberna minhota, de Murilo Rubião 

com os absurdos e invenções da fala infantil de João em Poeminhas pescados 

numa fala de João, de Manoel de Barros, como se explica o método de ilustrar 

para Ana Raquel, uma vez que no primeiro livro, a artista usa outros recursos 

além do pincel, tais como a colagem de fotografia (outro código de linguagem) 

e na segunda obra ela joga com as próprias ferramentas da ilustração? 

 

AR: O método de ilustrar para mim não tem método; sempre foi pescado nas falas 

do texto. Depende de como ele é lido pela minha „aparelhagem de ler o que não está 

escrito‟, ou seja, pelo meu leitor de imagens escondidas. Só depois dessa leitura, 

escolho as „ armas‟ ou as ferramentas disponíveis, que são muitas. 

 

2) 

 

RF: Observei que um traço sui generis da artista Ana Raquel é a preferência pela 

cor azul que nunca se repete de um livro para outro, como A volta ao mundo em 

trinta dias, de Júlio Verne, O ex-mágico da taberna minhota, inclusive, em 

Poeminhas pescados numa fala de João, entre outros. Como é possível tal 

multiplicidade numa única cor? 

 

AR: Isso eu mesma não tinha percebido: o quanto uso o azul nas minhas 

ilustrações. Sei que não gosto de me repetir, e acho que por isso, quando elejo uma 

cor saio esmiuçando cada pixel pra fisgar momentos diferentes de azuis. Claro que 

G06
Caixa de texto
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era assim quando fazia aquarela no papel misturando pigmentos. Mas no „fotoxópi‟ a 

gente vai muito além, nesses detalhes. 

 

3) 

 

RF: Li uma definição de ilustração de Ana Raquel, citada por Ieda Oliveira, em que a 

artista diz: “Ilustrar requer abstração, desafio, observação... Poesia quase sempre é 

uma dose bem servida de preconceito contra o óbvio” (Ana Raquel). Muitos 

ilustradores preferem ilustrar narrativas curtas a poemas. Qual seria a problemática 

da ilustração do texto poético para Ana Raquel? 

 

AR: Citando o grande Dario peito de aço: não é problemática, poesia é 

solucionática! Para mim, ilustrar poesia é um momento mágico! A poesia me solta as 

asas e saio voando feliz pelas entrelinhas, pinto e bordo sem ter que pisar no chão. 

Ilustrar poesia, para mim, também requer uma dose de comedimento e desapego, 

talvez. É que se a gente explica demais a voz do poeta, retrata ela tintin por tintin, 

degustando com gula, fica com tudo pra gente e pode cortar as asas do leitor ... 

 

4) 

 

RF: Nas duas páginas iniciais de Poeminhas pescados numa fala de João, Ana 

Raquel utilizou outros elementos que não estão na obra em questão, mas remetem 

a outras obras de Manoel de Barros, tais como a presença do besouro de Gramática 

expositiva do chão, pedaços ou trechos de Compêndio para uso de pássaros. 

Teoricamente, em literatura, tais recursos seriam intertextualidades ou 

intratextualidades. No caso da ilustração, como entenderíamos esse diálogo? É 

necessário conhecer toda a obra de um autor, em termos de linguagem, para 

se realizar o trabalho de ilustração? 

 

AR: Sempre usei elementos extratexto para criar o clima que preciso nas minhas 

ilustrações. Sempre usei linguagens paralelas, alegorias, materiais diversos que 

possam „conversar‟ com o texto, esse diálogo é fundamental, seja o texto poético ou 
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não. No caso do „Poeminhas..‟, não pensei deliberadamente em “ Gramática 

expositiva do Chão”, quando ilustrei. Usei o besouro porque faz parte do imaginário 

geral da obra do autor (e aprendi isso em „Gramática Expositiva‟,) mas usaria de 

qualquer jeito, se nunca tivesse lido outras obras de Manoel, porque isso faz parte 

da minha maneira de trabalhar: buscar elementos alegóricos que ajudem a dar luz 

ao texto, para que o leitor não leia apenas com meus olhos e possa interpretar como 

quiser. 

 

5) 

 

RF: Como dito na pergunta de número 1, em O Ex-mágico da taberna minhota, de 

Murilo Rubião, o leitor ou observador de imagens precisa operar a mágica do olhar 

para desvendar em quais partes do texto são colagens e em quais são ilustrações. 

Tratando-se de Poeminhas pescados numa fala de João, Ana Raquel joga com o 

fundo de papel rasgado (repetição de Compêndio para uso de pássaros?) numa 

janela, cujo lápis (ferramenta do ilustrador) faz parte da imagem na janela (p. 7) e na 

página seguinte, o lápis é misturado ao brinquedo.  A impressão que se tem é que o 

recurso também foi colagem ou desenhos extras, uma vez que, ao final da obra, 

depois da desexplicação de Manoel de Barros, Ana Raquel fala de imagens 

emprestadas do pai. Como ocorreu isso? 

 

AR: Usei em todas as ilustrações, como quase sempre faço, imagens desenhadas 

misturadas com imagens escaneadas de coisas que iam pro lixo e eu capturei. Em 

“Gramática” o autor da capa usou uma foto de chão seco e quebrado ilustrando a 

palavra chão, e se eu tivesse que ilustrar o „chão‟ do Manoel, provavelmente usaria 

uma alegoria mais fértil e não um chão seco.  

Aqui usei papel amarrotado porque o imaginário de Manoel é cheio de restos de 

coisas que a gente „joga fora, pisa e mija em cima” (desculpem, não me lembro se 

estas  seriam exatamente as palavras dele no poema). O universo „manoélico‟ é 

cheio de objetos despercebidos, lesmas com sua lerdeza morando debaixo de 

pedras, sapos, pregos enferrujados pedaços de coisas e lixo,  que parece que só ele 

observa e dá vida.  
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Daí eu ter usado lápis velhos, papel amarrotado, broche velho, embalagem de pizza, 

todos elementos desimportantes que ganham vida ao se travestir de outro objeto. 

As vinhetas em preto e branco são desenhos que meu pai, que nunca tinha 

desenhado e já estava bem idoso fez por insistência minha, que vi no universo do 

Manoel, os cenários que meu pai descrevia de sua infância. Ele não viu o livro 

pronto. Virou uma estrela antes... 

 

6) 

 

RF: No mesmo texto final para Poeminhas pescados numa fala de João, a autora 

disse que ficou “apavorada e absurdada” ao ter que criar a ilustração para este livro 

de Manoel de Barros. Qual foi o motivo de assombro se ambos são 

assombrosos em matéria de absurdos e encantamentos com palavras e 

imagens? 

 

AR: Bem, eu não tive que ilustrar. Fui eu que escrevi para o Manoel depois de muito 

hesitar, pedindo para ele autorização para ilustrar o Poeminhas. Eu já era 

apaixonada pela sua obra e acabava de ler uma matéria sobre ele no jornal, onde 

ele dizia que escrever poesia pra ele é o mesmo que pintar... 

O assombro foi coisa de tiete. Ele, meu poeta preferido e genial, me telefonou 

pessoalmente logo que recebeu minha carta, escrita a mão e pelo correio topando e 

achando a ideia linda. Quase derreti de surpresa e aflição. Muita responsa para mim.    

E quando vi que ele topou mesmo, caiu a ficha, era um trabalho tão especial pra 

mim, que quase corri da raia! Mas fui vencendo a tietice e trabalhei em paz. Foi 

difícil convencer a editora na época, eles achavam que Manoel seria inilustrável, que 

o texto poderia ficar infantilizado, etc. Tive que fazer 2 ilustras e ir ao Rio 

pessoalmente levar para que a editoria da Record na época resolvesse acreditar. 

Um ano e meio de processo até que o livro enfim saísse. 

 

7) 
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RF: Li uma entrevista de Ana Raquel sobre a Feira do Livro, divulgada no Jornal do 

Comércio (2010). Transcrevo a sua fala ipsis litteris para depois ir à pergunta: “O 

texto e a ilustração não podem dizer a mesma coisa. Se o texto diz o menino de 

sapato amarelo você não pode desenhar um menino de sapato amarelo. É preciso 

explorar os elementos de outra maneira, fazer uma página bem marcada por essa 

cor, por exemplo. A ilustração deve trazer coisas que o texto não traz para aumentar 

a viagem do leitor” (Ana Raquel). Tratando-se desse “distanciamento” do texto, 

não haveria problema de a transgressão estar tão distante da palavra narrada 

ou poetizada, tornando a ilustração uma decoração e desnecessária ao texto? 

Comente. 

 

AR: Eu não estou dizendo que a ilustração NÃO PODE dizer o mesmo que o texto. 

Eu digo que ela não DEVE EXPLICAR o texto ou se ater apenas nas palavras que o 

texto diz. É muito diferente. 

É claro que se corre o risco de distanciar! E não é por um passe de mágica também 

que a gente aprende a dosar essas coisas. É para isso que, quando o ilustrador é 

inexperiente ou desatento, existe um bom editor de arte, que vai dar os toques e 

direcionar melhor as saídas da imagem... 

É claro que para não repetir o que o texto diz você não vai inventar outra história que 

não tenha a ver com o texto.  

Não chamo isso de distanciamento do texto. Pelo contrário. A gente apenas dá 

voltas imagéticas pra chegar nele usando para isso imagens correlatas que possam 

puxar a imaginação do leitor a alargar o universo do tal menino de sapato amarelo.  

Acho que hoje, depois de 33 anos de trabalho eu não corro mais esse risco...Ou não 

tenho mais o direito de fazer essas heresias. Mas no começo muitas vezes fui salva 

de besteiras desse tipo por um bom editor. 

 

8) 

 

RF: Em Para ler o livro ilustrado (2011), a francesa Sophia Van Der Linden mostra-

nos a diferença entre livro ilustrado e livro com ilustração. Ela diz que tal confusão é 

comum no Brasil e dá a seguinte explicação: “Livros com ilustração são aqueles de 



272 

 

 

 

maior autonomia artística, o texto é predominante e autônomo do ponto de vista do 

sentido. O leitor penetra na história por meio do texto”. Os “livros ilustrados são 

interdependentes e as imagens são preponderantes em relação ao texto”, esclarece 

Linden (2011, p. 24-32). Para Rui de Oliveira, na obra Pelos Jardins Boboli: a arte de 

ilustrar livros para crianças e jovens, “a ilustração pode assumir um caráter de 

transcendência do texto, o que não significa transgressão” (OLIVEIRA, 2008). O que 

Ana Raquel, como ilustradora, pode nos dizer a respeito dessas posições de 

Linden e Oliveira? 

 

AR: Eu não faço absolutamente essa divisão. Para mim se o livro tem texto e 

ilustração, tudo se liga, você pode penetrar no texto via imagem ou na imagem via 

texto. Depende de cada leitor. Eu por exemplo entro num texto via imagem, mesmo 

que ele não seja ilustrado...Faço diferença entre livro ilustrado e livro de imagem: 

neste sim , a imagem prepondera e pode até ter algum texto, mas a força está na 

imagem. Mas se o livro é com ilustrações ou ilustrado, para mim é um casamento 

para sempre: um ligado no outro. 

 

 

9) 

 

RF: Outro dia meu filho Ivan Murilo chegou da biblioteca escolar com um livro 

enorme que deveria ser lido em poucos dias. Eu perguntei: “Por que você escolheu 

este livro O pirata holandês?” Ele olhou para mim e respondeu: “Escolhi o livro por 

causa da ilustração. Folheei o livro todinho antes de escolher e queria saber da 

história por causa dos navios e das roupas dos marinheiros”. Isso prova, sem 

teorias, que a ilustração é imprescindível ao texto literário e desperta o interesse 

pela leitura. O texto era muito longo para uma criança de 8 (oito) anos ler em 3 dias, 

mas ele ficou deslumbrado com a ilustração e acabamos lendo o livro. Alguns 

críticos acreditam que a ilustração não pode sobrepor ao texto. Como a ilustradora 

Ana Raquel pode explicar essa relação entre texto e imagem?   
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AR: Bem, acho que estou falando até aqui exatamente disso... A imagem ajuda a 

abrir o texto em mil janelas ou mais se for bem criada, instigante. E por outro lado 

também, uma ilustração imprópria, pode cortar de vez a beleza e a viagem de um 

texto... 

 

10) 

 

RF: Eu adoraria ver a obra Escritos em verbal de ave (2011) de Manoel de Barros 

sendo ilustrada pelas mãos de Ana Raquel, mas não foi o caso. Manoel mesmo 

desenhou, ou melhor, repetiu o desenho de O guardador de águas (1989) neste seu 

último livro publicado pelo grupo Leya. Como Ana Raquel pintaria a alma de 

Bernardo após a sua morte? É possível descrever como se tivesse ilustrando 

ou isso só é possível no ato da ilustração? 

 

AR: Ai, Rosidelma, que belo desafio. Eu adoraria, mas só consigo ilustrar 

ilustrando... invento tudo na hora, mas é tudo verdade o que desenho; acho tudo 

num buraquinho que faço nas palavras e elas me dão o mapa da mina! Mas tem que 

ser na hora agá! 

________ 

[Nota: Entrevista publicada na coluna Poiesis do Portal Entretextos. Disponível em: 

<http://www.portalentretextos.com.br>. Nov, 2013]. 
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Anexo B 

 

 

MANOEL DE BARROS, MARISA LAJOLO, DALTON TREVISAN E OUTROS 
ESCRITORES PREMIADOS PELA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS – 2012. 

 
 

Em 1941 a Academia Brasileira de Letras criou o Prêmio Machado de 

Assis, um dos mais requintados do país. Este ano o Prêmio ABL de poesia foi para o 

maior poeta brasileiro vivo: o nosso querido e amado Manoel de Barros, com 

Escritos em verbal de ave (2011). 

Dia 19 de julho de 2012, a ABL conferiu os prêmios pelas obras, a saber: 

 
 

Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto da obra, a Dalton Trevisan; Prêmio ABL 
de Poesia a Manoel de Barros, pelo livro Escritos em verbal de ave; Prêmio ABL 
de Ficção, a Alberto Mussa, pelo livro O Senhor do lado esquerdo; Prêmio ABL de 
Ensaio e Crítica Literária, a Ricardo Leão, pelo livro Os Atenienses: a invenção do 
cânone nacional; Prêmio ABL de Literatura Infanto-Juvenil, a Marisa Lajolo, pelo 
livro O poeta do exílio; Prêmio ABL de Tradução, a Rubens Figueiredo, pela 
tradução de Guerra e paz de Tolstói; Prêmio ABL de História e Ciências Sociais, a 
Caio César Boschi, pelo livro Exercícios de pesquisa  histórica; e o Prêmio ABL de 
Cinema, a Marcelo Rubens Paiva, pelo roteiro do filme Malu de Bicicleta. (Fonte: 
Academia Brasileira de Letras, Julho – 2012). 

 

 

Conforme a matéria divulgada pelo “Campo Grande News”, Manoel de 

Barros não compareceu à solenidade e a pintora Martha Barros, filha do autor, quem 

representou o poeta no evento registrando o seguinte depoimento: “Ficamos felizes, 

pois é muito importante receber um prêmio como este da Academia Brasileira de 

Letras. Ver o trabalho do meu pai reconhecido sempre é gratificante”. 

Parece profecia poética, mas na primeira obra Poemas concebidos sem 

pecado (1937), Manoel de Barros escreveu um poema apontando sua entrada na 

academia: “Entrar na Academia já entrei/mas ninguém me explica por que essa 

torneira aberta/neste silêncio de noite/parece poesia jorrando...” (BARROS, 

1937). Palavra abençoada é profecia de poeta. Sim, Manoel. “Palavra abençoada 

pela inocência é ave” e a tua poesia voou tão fora da asa que os teus desenhos de 

voz jorraram nos olhos dos imortais, os quais se renderam ao canto de arrebol do 

velho Bernardo que, depois de sua morte, transviu no êxtase do chão. Parabéns 

poeta!  
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Parabéns a Marisa Lajolo, pela conquista do Prêmio de Literatura Infanto-

juvenil. Parabéns ao consagrado Dalton Trevisan. Parabéns a todos os premiados! 

 

_______ 

NOTA: Infelizmente a ABL não atribuiu o Prêmio de Ilustração que poderia ser para Alexandre 
Camanho, ilustrador da obra premiada de Lajolo. Na mesma coluna Poiesis 
[http://www.portalentretextos.com.br], leiam uma breve divulgação intitulada O poeta do exílio de 
Marisa Lajolo nas mãos de Alexandre Camanho e, igualmente, o texto Escritos em verbal de ave e a 
transfiguração de Bernardo.  

 
 

Por Rosidelma Fraga - Coluna Poiesis – Portal Entretextos 
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Anexo C 

 

Carta depoimento de Manoel de Barros 
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