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RESUMO 

 

Este trabalho visa a estabelecer um diálogo entre a poesia de João Cabral de Melo 

Neto e a pintura de Piet Mondrian, apontando semelhanças entre os artistas no tocante a uma 

reflexão sobre a arte, o que confere a ela, ao mesmo tempo, um caráter intelectivo e 

expressivo. Tendo esse objetivo, problematizamos parte da tradição crítica a respeito do 

processo artístico de ambos e enfatizamos, em nossa leitura, a questão da articulação entre 

racionalidade e subjetividade em suas obras. Para isso, privilegiamos a abordagem recorrente 

da cor branca. Em João Cabral, essa é a cor a crise do olhar, visto que, com ela, há uma 

relação de aproximação e de luta: ao mesmo tempo em que ele a aponta como pura, ela o 

incita a corromper sua pureza numa luta, que é o processo de feitura de um poema. A mesma 

atitude pode ser percebida em Mondrian. O branco torna-se um de seus temas pictóricos e, 

através dele, o pintor vai manifestar uma postura afetiva e convidativa a um lutar “corpo a 

corpo” com a tela, a fim de eliminar aspectos que nela contrariem uma gramática do 

“essencial”. Como desdobramento da ideia de um fazer em luta, dá-se a problematização do 

dinamismo nessas poéticas. Dentre os recursos comuns a Cabral e Mondrian, analisamos o 

branco como agente propulsor de movimento, a tensão entre narração e descrição, a ideia de 

série e o efeito vivo das figuras apresentadas. Assim, podemos compreender que as artes de 

João Cabral e Mondrian colocam na cor a sua expressividade maior, valorizando-a não apenas 

pelo seu aspecto cromático, mas sim pelas suas significações e contribuições para uma arte 

“em movimento”, resultante de um fazer em combate. O branco no papel e na tela desperta 

emoções, travando uma luta contra o que, tradicionalmente, é concebido como real para que 

haja um realismo de linguagem. 

 

Palavras-chave: Literatura Comparada – João Cabral de Melo Neto – Piet Mondrian – 

subjetividades – cor branca- movimento 
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ABSTRACT 

 

This work aims to establish a dialogue between the poetry of João Cabral de Melo 

Neto and the painting of Piet Mondrian, pointing out similarities among artists regarding a 

reflection on art, which provides it, at the same time, an intellectual and expressive character. 

With this objective, we problematize part of the critical tradition about the artistic processes 

of them and we emphasize, in our reading, the question of the articulation between rationality 

and subjectivity in their works. For that, we favor the recurring approach of white color. In 

João Cabral, this is the color of the crisis of the gaze, since, with it, there is a relation of 

approach and fight: at the same time that he points it as pure, it incites it to corrupt its purity 

in a fight, which is the process of making a poem. The same attitude can be noticed in 

Mondrian. The white color becomes one of his pictorial themes and, through him, the painter 

will manifest an affective and inviting posture to a close combat with the canvas, for the 

purpose of eliminate aspects that in it contradict a grammar of "essential". As a deployment of 

fight process ideia, there is a problematization of dynamism in those poetics. Among the 

common resources to Cabral and Mondrian, we analyzed the white as agent of movement, 

articulation between narration and description, the idea of series and the living effect of the 

pirctures presented. Thus, we can understand that the arts of João Cabral and Mondrian put in 

color their greater expressiveness, valuing it not only for its chromatic aspect, but for its 

meanings and contributions to a "moving art”, resulting from a making of a combat. The 

white on the paper and on the canvas arouses emotions, waging a struggle against what is, 

traditionally, conceived as real so that there is a realism of language. 

 

Keywords: Comparative Literature - João Cabral de Melo Neto - Piet Mondrian - 

subjectivities – white color – movement 
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A concepção de visão e de arte da cultura ocidental, a partir do século XVIII, vai ser 

cada vez mais dominada pela ideia de racionalismo, privilegiando um modo de organizar o 

mundo segundo normas de clareza e objetividade universalizantes. Já no século XIX, a partir 

do Romantismo, a busca de revitalização da experiência subjetiva corresponderá a um 

primeiro passo em direção à problematização do olhar. Essa vai ter um lugar fundamental a 

partir de então na crítica de arte e vai possibilitar a reflexão sobre questões que envolvam essa 

temática após a modernidade.  

Buscando analisar parte do processo de experiência do olhar, este trabalho visa a 

estabelecer um diálogo entre a poesia de João Cabral de Melo Neto e a pintura de Piet 

Mondrian, apontando semelhanças entre os artistas no tocante a uma reflexão sobre a arte, o 

que confere a ela, ao mesmo tempo, um caráter intelectivo e expressivo. Com esse objetivo, 

desde o início de nossos estudos acerca de João Cabral de Melo Neto e Piet Mondrian, 

tornou-se necessária a pesquisa bibliográfica de cunho teórico sobre a relação entre a 

experiência da linguagem verbal e visual. Para isso, apoiamo-nos inicialmente em textos que 

abordam essa questão na poesia, como vimos em “A modernidade de Baudelaire” 

(BAUDELAIRE, 2006), de Charles Baudelaire, na pintura, como em “A dúvida de Cézanne” 

(MERLEAU-PONTY, 2004), de Maurice Merleau-Ponty, e na própria linguagem filosófica, 

como em “Janela da alma, espelho do mundo” (CHAUÍ, 1998), de Marilena Chauí e na obra 

O que vemos, o que nos olha, de Georges Didi-Huberman (DIDI-HUBERMAN, 2014).  

No texto de Chauí, vimos que a linguagem verbal é dotada de uma série de recursos 

ligados ao campo visual. O olho é um instrumento poderoso, capaz de despir, devorar. 

Entretanto, essa visão não reflete somente a concepção tradicional cartesiana, que afirma ser o 

olho o órgão do conhecimento, da racionalidade:  

 

Os olhos estorvam a visão. Iludem-nos, mentem-nos e, graças à geometria 

que preside o telescópio, onde a experiência é guiada pela razão, confirmam o verso 

de La Fontaine: com o socorro da razão, „meus olhos nunca se enganam, mentindo-

me sempre (CHAUÍ, 1998, p. 55).  

 

O olhar propicia, ainda, um movimento dialético, pois é ao mesmo tempo ativo e 

passivo: quando olho para fora, o que é olhado não apenas me faz interrogar sobre as coisas, 

mas sobre mim mesmo. Para ilustrar esse raciocínio, Chauí faz uma analogia do gesto de 

olhar com o processo de ruminação: as imagens que vemos nunca estão prontas, estão sempre 
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sendo criadas e recriadas no pensamento. Assim, a experiência estética é concebida também 

como um modo de relação mediado pela percepção sensível de um objeto, promovendo no 

sujeito um novo olhar sobre a realidade e sobre ele mesmo. 

Nesse sentido, o texto de Marilena Chauí se aproxima do de Georges Didi-

Huberman. Para esse filósofo, a evidência de um objeto intima uma reflexão, desloca o 

espectador do lugar habitualmente estabelecido. Por isso, o ato de ver sempre nos abrirá um 

vazio invencível, fazendo com que as imagens criadas sejam ambivalentes, signos da 

inquietude. Como medidas redutoras da angústia de não ter respostas, há o surgimento do 

homem-crença, que vai querer ver sempre alguma coisa além do que se vê, e a do homem-

tautologia, que não pretende ver nada além do que é visto. Partindo dessa observação, Didi-

Huberman vai afirmar que somente uma “experiência visual e aurática conseguiria ultrapassar 

o dilema da crença e da tautologia” (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 169).  

Tal experiência se configura num “espaço tramado do olhante e do olhado, do 

olhante pelo olhado” (ibidem, 2014, p.147): o que nos olha revela ao mesmo tempo uma 

presença invasora que nos domina e evidencia a ideia de carnalidade, mas que também nos 

mantém à distância. Sendo assim, a imagem seria de uma só vez “crise” e “sintoma”, algo de 

que “num só golpe apreendemos sua estrutura e seu abalo” (ibidem, 2014, p.147). A fim de 

ilustrar esse pensamento, Didi-Huberman define a imagem como um destroço, uma ruína, 

visto que instiga a confrontar nela o que resta com tudo aquilo que foi perdido.  

Para o autor, a imagem do destroço pressupõe a figuralização e a teatralização do 

tempo. Ele defende, fazendo uma releitura de Walter Benjamim, haver uma temporalidade 

turbulenta na produção do objeto artístico, que acaba sendo, na verdade, um fragmento, ou 

uma ruminação, como diria Chauí. Didi-Huberman afirma que, no momento de produção 

artística, “o passado se dialetiza na protensão de um futuro, e dessa dialética, desse conflito, 

justamente surge o presente emergente – e anacrônico – da experiência aurática, esse choque 

da memória involuntária” (ibidem, 2014, p.151).  

Essa dialética, no entanto, normalmente é vista pelo ângulo do dilema, situação que 

faz o espectador cair apenas em um binarismo que tende ao fracasso e à incompletude. Como 

proposta para a superação dessa problemática, Huberman defende que “há apenas que se 

inquietar com o entre” (ibidem, 2014 p. 77). A dialética, portanto, para ele, não deve ser 

resolvida por uma “síntese”, visto que “a inquietude retira do objeto toda a sua perfeição e a 

sua plenitude” (ibidem, 2014, p.118).  
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Charles Baudelaire também refletiu sobre o espírito e a forma da arte na 

modernidade. Para isso, analisou o trabalho do pintor francês de seu tempo Constantine Guy, 

cujas obras considerava revestidas de atualidade. O olhar do poeta e ensaísta para a arte 

estabelece, assim como Chauí e Didi-Huberman, uma relação dessa com percepção, 

lembrança e experiência estética. Ao afirmar que “a modernidade é o transitório, o efêmero, o 

contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável” (BAUDELAIRE, 

2006, p. 851), o autor já diz que, no momento de produção artística, há uma impossibilidade 

de imobilização da imagem. Sendo assim, a imagem poética é paradoxal, porque tenta 

aprisionar o fugidio, o dinâmico, daí estar sempre inacabada, fazendo com que a linguagem 

esteja sempre em suspeita. Nesse sentido, há a conjugação de tempos diversos, o do presente, 

o da memória e o da expectativa, fazendo com que o tempo seja realmente um elemento 

figurativizado na estética moderna. O fazer consciente e cartesiano parece, então, contrastar 

com a ideia de inquietude desestabilizadora. Essa tentativa de captação do movimento do 

mundo pode ser associada à ideia do escrever e pintar como trabalho e como luta violenta:  

 

Agora, à hora em que os outros estão dormindo, ele [oartista] está 

curvado sobre sua mesa, lançando sobre uma folha de papel o mesmo olhar que há 

pouco dirigia às coisas, lutando com seu lápis, sua pena, seus pincel, lançando a 

água do corpo até o teto, limpando a pena na camisa, apressado, violento, ativo, 

como se temesse que as imagens lhe escapassem, belicoso (BAUDELAIRE, 2006, 

p. 859). 

 

Essa dramaticidade agressiva da inquietação perante a arte parece ser uma 

característica comum na modernidade (FRIEDERICH, 1978, p. 15). Paul Cézanne, tentando 

dar conta não apenas das coisas, mas do movimento da percepção em relação a elas, 

abandonou muitos quadros, o que nos leva a entender que a expressão, assim como a 

percepção, nunca está acabada. Suas telas eram para ele apenas um ensaio de aproximação de 

sua pintura, daí haver não só a repetição dos mesmos temas, mas da grande quantidade de 

espaços em branco na sua obra. Esses espaços, entretanto, não querem dizer apenas uma falta 

de capacidade, ou até mesmo, ao contrário, o alto grau de exigência do autor, mas sim uma 

oportunidade para o crítico de sua obra observar a expressão de sua aparentemente paradoxal 

mudez eloquente. 

Defende Rodrigo Naves, no posfácio de “A dúvida de Cézanne”, que “a verdade [...] 

não nos dá nunca o acabado. Uma verdade acabada seria a paralisia do presente, da situação 

em que me encontro, tanto fonte de meus acertos quanto de meus erros” (apud MERLEAU-

PONTY, 2004, p. 145). Corrobora essa afirmação Olga Guerizoli Kempinska, ao afirmar ser o 
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caráter destrutivo da obra de Cézanne a “rejeição da racionalidade (...) para se dirigir 

diretamente ao sentimento, além da lógica e da razão” (KEMPINSKA, 2011, p.23). Para a 

professora, os espaços em branco na obra do pintor revelam a busca da verdade da 

experiência visual e a “impossibilidade de encontrar a correspondência perfeita entre um 

toque de pincel e aquilo que Cézanne chamou misteriosamente de „sopro do mundo‟” (ibidem, 

2011, p.84). Nesse sentido, esses espaços nas telas do artista francês as afastam da 

representação tradicional e atuam como um importante mecanismo na construção do espaço, 

visto que é o recurso que materializa a crise do olhar e que promove um dinamismo reflexivo 

e provocativo.   

Esse viés de leitura inicialmente enriqueceu a problematização sobre o processo 

artístico de João Cabral de Melo Neto. Cabral, como é de costume ser lido, foi obcecado pela 

organização lógica do poema, pela precisão geométrica de seu discurso e, para isso, elegeu a 

visão, desde seus primeiros poemas, como o sentido privilegiado no processo de percepção da 

realidade. Nessa perspectiva, a experiência estética se configura a partir da percepção sensível 

envolvida na produção ou na contemplação de um objeto.  

Dentre as formas com que o olhar se configura na poesia cabralina, está o modo 

como o autor propõe o diálogo com outras linguagens artísticas. É sabido pela crítica literária 

que o poeta pernambucano foi um grande admirador das artes em geral, especialmente das 

artes plásticas. Alusões à pintura, à escultura e à arquitetura, por exemplo, estão presentes em 

toda sua obra, sendo sempre objeto de sua metapoesia. Sua poética foi concebida por ele 

mesmo como de fanopeia, ou seja, aquela que, segundo Erza Pound, apresenta uma realidade 

visual, ou visualizável: “é uma projeção de uma imagem na retina mental”, estando sempre 

“em movimento” (apud SAENTELLA et NÖTH, 2008, p. 67). Assim, observa-se que opção 

por uma escrita que trabalha com características do visível serviu sempre como princípio 

norteador da poesia cabralina, o que inicialmente levou a crítica a pensar que daí viriam 

apenas as suas características mais mencionadas: clareza, objetividade e concretude.  

É amplo o volume de trabalhos que associa o ato de ver / escrever como recurso de 

construção da poética cabralina. Compõem essa fortuna crítica estudiosos de renome como 

Flora Süssekind, Benedito Nunes, Davi Arriguci Jr, Luís Costa Lima, João Alexandre 

Barbosa, Sebastião Uchoa Leite, Antônio Carlos Secchin e Alcides Villaça. Tentando fazer 

também uma análise desse empenho crítico e visualizante, interessamo-nos mais 

especificamente pelos procedimentos que permitem trabalhar essa relação no campo da 

pintura.  
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João Cabral de Melo Neto afirma, em algumas entrevistas, a relação de sua poética 

visual com a arte pictórica. No periódico Folha de São Paulo, o próprio poeta legitima essa 

tese: “Eu, para escrever, preciso ver muito o que estou escrevendo, compreende, sou incapaz 

de compor uma coisa de cabeça e ditar. O poema, para mim, é como se eu pintasse um 

quadro. Preciso ver como é que está ficando a forma dele” (apud SOUZA, 2005, p. 19-20). 

Ao afirmar isso, Cabral além de comparar explicitamente sua escrita com a pintura, evidencia 

que a apreensão do visível deve ser por um rigoroso processo construtivo, fundamental para a 

sua poesia. O poeta afirma ainda que “não é o olho crítico posterior à obra. O poema é escrito 

pelo olho crítico, por um crítico que elabora as experiências que antes vivera, como poeta” 

(MELO NETO apud LIMA, 2002, p. 12), o que nos dá a entender que o fazer construtivo é 

mediado pela percepção sensível de um objeto e que a construção do poema foi, para ele, um 

traço decisivo. 

Danilo Lobo, crítico que dedicou o ensaio O poema e o quadro às referências 

pictóricas na poesia cabralina
1
, divide a obra do autor pernambucano em duas partes. A 

primeira evidencia um poeta que quer se firmar, buscando referências em artistas já 

consagrados, como Pablo Picasso, André Masson e Vicente do Rego Monteiro, artistas com os 

quais aprendeu a postura combativa das vanguardas de arte como subversão do olhar 

naturalmente percebido. Já a segunda afirma a fase de amadurecimento cabralino, fase de 

consolidação da sua poesia, cujos representantes na pintura são Joan Miró e Piet Mondrian, 

pintores que ainda não tinham pleno reconhecimento no Brasil quando João Cabral começa a 

escrever. A partir do conhecimento da obra deles, o poeta teria aprimorado a valorização de 

recursos visuais aprendidos com os artistas anteriores, enfatizando, assim, o sentido de 

construção, o estabelecimento de um ritmo dinâmico em seu texto, o desprezo pela 

emocionalidade efusiva, a economia formal e a luta contra o hábito e a habilidade. 

A escolha de Piet Mondrian, pintor holandês do início do século XX e um dos 

maiores representantes do que foi chamado de Neoplasticismo, justificou-se, inicialmente, 

pela nossa reflexão sobre a possibilidade de construção da subjetividade nas telas desse 

artista, fazendo, assim como João Cabral, uma articulação entre razão e emoção.  Sua pintura 

é referida explicitamente por Cabral em apenas três poemas, “Escritos com o corpo” (Serial, 

1959-1961), “O sim contra o sim” (idem) e No centenário de Mondrian (Museu de tudo, 1966-

1974). Entretanto, há diversos outros poemas em que a cor, elemento básico da pintura 

também usado pelo poeta em sua escrita, pode ser um elemento de relação entre as duas artes. 

                                                           
1 LOBO, Danilo. O poema e o quadro – o picturalismo na obra de João Cabral de Melo Neto. Brasília: Editora 

Thesaurus, 1981. 
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Os focos de nossa comparação serão o rigor construtivo, a negação ao que era cristalizado na 

tradição de ambas as artes, a retomada constante e diferida dos mesmos temas, a valorização 

da cor branca e a importância do dinamismo em suas obras. 

Assim, no primeiro capítulo, discutiremos como o diálogo entre ambos tem sido 

lido pela crítica sob a ótica da preocupação rigorosa com a depuração durante o processo de 

construção artística. Esse procedimento comum a ambos levou à interpretação de suas 

linguagens como geometricamente racionalizante. A fórmula do escrever claro, tão cara a 

João Cabral de Melo Neto, foi associada à frieza objetiva, sendo enfatizada no poeta a 

máscara anti-lírica do engenheiro. Como a de Cabral, também a arte de Mondrian foi 

considerada, por ser produto de intensos cálculos, de uma antissubjetividade pouco vista nas 

artes plásticas. A pintura figurativa já não era tão importante na modernidade, e o que o pintor 

teria feito foi “radicalizar”, no sentido da simplificação geometrizante de formas, o que, 

segundo a crítica, já havia sido iniciado nas estéticas cubistas e minimalistas. 

Em nossa pesquisa buscamos textos críticos que ressaltassem também o aspecto 

subjetivo em ambos os artistas. Encontramos Flora Süssekind e Alcides Villaça, estudiosos de 

Cabral que motivaram o primeiro questionamento desse trabalho. A primeira, em seu texto 

Voz, figura e movimento na poesia de João Cabral de Melo Neto, afirma que no poema 

“Dúvidas apócrifas de Marianne Moore” ao mesmo tempo em que há um esforço contínuo de 

despersonalização da escrita, há também uma “reflexão sobre a possibilidade de exposição 

involuntária do sujeito nesse seu processo de autossubtração” (SÜSSEKIND, 1998, p. 42). 

Em Villaça, lemos que “seu limite [de Cabral] mais distendido está, ironicamente, no 

'fracasso' de não poder escapar a esse lance subjetivo, ainda que vingado pela rigidez e pela 

simetria” (VILLAÇA, 1996, p. 154). Vemos, portanto, que a operação visual cabralina, 

desmistifica a geometria como algo somente ligado à racionalidade, ligando-a também à 

subjetividade e manifestando-se como uma experiência. Georges Didi-Huberman afirma que 

“Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito. Ver é sempre uma operação 

fendida, inquieta, agitada, aberta” (DIDI-HUBERMAN, 2004, p.77). O poeta é, portanto, 

sempre submetido a afetos, pulsões, emoções, que intervêm na sua relação com a imagem, daí 

podermos repensar o conceito de pura racionalidade na arte em seu sentido cartesiano.   

Em relação a Mondrian, em Meyer Schapiro, encontramos a seguinte avaliação: “A 

abstração evoca o artista mais intensamente do que nunca durante o ato de pintar – seu toque, 

sua vitalidade e estado de espírito, o drama da decisão no processo de feitura da arte. O 

subjetivo torna-se palpável” (SCHAPIRO, 2001, p. 12). A partir dessas considerações, 
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percebemos que a racionalidade, ideia defendida pela maioria dos críticos que se dedicam à 

obra desses artistas, não exclui necessariamente a subjetividade. Corroboram essa afirmação 

as palavras de Giulio Carlo Argan, em Arte moderna. Para ele, a obra de Piet Mondrian 

“parece (e, em certo sentido, é) uma operação matemática. No entanto, todas as 

„demonstrações‟ (todos os quadros) não só dependem de uma situação perceptiva, como 

também criam uma situação de percepção” (ARGAN, 2004, p. 412). Se a matemática de 

Mondrian, muitas vezes usada como termo comparativo a Cabral, depende de uma percepção, 

é porque também não é tão objetiva como costuma ser lida. A exemplo disso temos as telas 

cujos nomes referem-se a cidades, monumentos, a coisas figurativas, mesmo estas sendo 

pintadas de forma abstrata.   

O caminho por meio do qual buscaremos o diálogo entre a palavra e a imagem na 

poética de João Cabral e Mondrian é pensar como esse processo simultâneo de subjetivação e 

de objetivação se dá pelo uso da cor. É interessante perceber que, numa estética do 

despojamento, o uso que o poeta e o pintor fazem das cores se torna especialmente 

significativo, já que normalmente cor pertence à classe adjetiva, à estética dos ornamentos. É 

mais instigante ainda compreender o raro uso das cores em Cabral quando se pensa no seu 

interesse pelas artes visuais. Segundo Danilo Lobo, “até mesmo nas composições dedicadas 

aos pintores, não há, praticamente, menção de cor, pois o poeta está mais interessado nas 

características espaciais dos corpos e substâncias do que nos seus aspectos cromáticos”. 

(LOBO, 1981, p. 123) O autor continua: “a poesia de Cabral pode ser classificada de 

acromática, pois oscila entre o branco e o preto”. (ibidem,1981, p. 123) Nesse sentido, “seus 

poemas podem ser comparados a quadros em preto e branco” (ibidem, 1981, p. 123).  

Partindo desse princípio, no segundo capítulo, daremos ênfase à abordagem da cor 

branca, não só pelo índice de recorrência maior do que o das outras cores, fato que ocorre 

desde a primeira obra do poeta e desde o início da fase neoplástica do pintor. Também nos 

interessamos pela significação que ela dá ao fazer de ambos os artistas. Susane Deicher chega 

mesmo a afirmar que Mondrian foi considerado, em sua época, um “padre a serviço da cor 

branca” (DEICHER, 2005, p. 16). Essa declaração é corroborada por Argan, que afirma serem 

as cores primárias que aparecem em Piet Mondrian variações do branco: “brancos mais 

quentes (aos quais se mistura um pouco de amarelo ou de vermelho) e mais frios (aos quais se 

mistura um pouco de azul ou de verde)” (ARGAN, 2004, p. 410), contrariando a ideia de 

pureza difundida por artistas até mesmo da modernidade, como Wassily Kandisnky. Sendo 
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assim, a cor branca problematiza a ideia de univocidade, pois se revela signo de múltiplas 

significações, possibilidades.  

Toda crítica literária que se debruçou sobre a questão do processo artístico de João 

Cabral já passou pela imagem da folha branca, principalmente os estudos que analisaram as 

obras O engenheiro e Psicologia da Composição, pois é nessas em que o uso da cor aqui 

analisada é feito mais constantemente. A necessidade inicial de abordar o aspecto construtivo 

fez com que o branco fosse ligeiramente mencionado. Em Benedito Nunes, por exemplo, 

percebemos que, ao mesmo tempo que o crítico não se detém na questão, quando a cita, é de 

uma maneira que muito nos interessa: “a página em branco, como espaço decisório, também 

campo de luta contra o acaso, 'turbado pelo possível e pelo pesar de todos os signos que não 

serão escolhidos...'” (NUNES, 1971, p. 42)
2
.  A partir daí, tentamos perceber como não só nos 

poemas de Cabral, mas também nos quadros de Mondrian, a brancura da folha e da tela se 

revela uma força provocativa de reflexão sobre a composição artística; ela não atua, 

simplesmente, como um receptáculo de palavras e cores: ela se torna responsável pelo fazer 

em luta corpo-a-corpo do poeta com o papel, sendo, então, o caminho que favorece à 

carnalidade, a favor de duas poéticas que tensionam a lucidez e a emoção.  

É dessa forma que surge, inicialmente, a temática da cor branca em nosso trabalho. 

Como desdobramento da ideia de luta, veremos no terceiro capítulo que, dentro da questão 

do branco como elemento provocativo do fazer poético de Cabral e Mondrian, há mais uma 

característica: essa cor favorece a uma estética do vivo, do dinâmico. Flora Süssekind refletiu 

sobre o movimento em seu texto anteriormente citado, concluindo que há na poética do 

pernambucano forte “tensão entre narrativo e descritivo, mobilidade e figuração” 

(SUSSEKIND, 1998, p.31). Ao analisarmos isso, depreendemos que, ao mesmo tempo em 

que há uma tentativa de visualização, de concretização, há um tensionamento dessa 

perspectiva espacial. Embora esse ensaio nos seja muito interessante, não abordou o modo 

como a cor propicia o movimento, o que nos instigou a refletir mais sobre essa problemática.  

Relacionado ao dinamismo, temos, no entanto, outro ensaio de Sussekind, Branco 

sobre branco, que, apesar de não ser aliado à escrita cabralina e nem à pintura mondrianina, 

contribuiu para entendermos uma possibilidade da cor viabilizando a movimentação, ritmando 

a figura. O branco, nas telas de Paul Cézanne cujo motivo é a Montanha de Santa Vitória, é o 

elemento que se repete e que ganha destaque, daí a ideia de série: é a cor da montanha que 

                                                           
2 Observa-se esse mesmo mecanismo na obra de Mallarmé, poeta francês sobre o qual abordaremos em uma 

parte do segundo capítulo. 
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promove o movimento de uma tela para a outra, promovendo assim uma experimentação 

continuada e variando apenas o ponto de vista sobre as adjacências do objeto pintado (ibidem, 

1998, p. 168).   

Em relação a Mondrian, a cor branca como fator que provoca movimento já foi 

abordada diversas vezes. Susanne Deicher, por exemplo, afirma que o pintor “evocou várias 

vezes o ritmo dos seus quadros, os quais não queria estáticos, mas animados de movimento”, 

e para isso, descobriu, a partir de 1922, nos novos quadros brancos , “a força sugestiva da 

superfície branca” (DEICHER, 2005, p. 27). Guitemie Maldonado, em Mondrian, afirma que 

“Um conjunto de composições de 1922 se organiza em torno de um quadrado de branco, 

quadro no quadro que treina o olhar num lento e inexorável movimento de expansão e de 

rotação”
3
. (MALDONADO, 2002, p.72). Assim sendo, a cor, que antes estava ligada à 

estaticidade, à fixação de uma imagem estabelecida e à determinação específica de alguma 

coisa, na poética de Mondrian, bem como em João Cabral, provoca a instabilidade do 

movimento, o paradoxo entre tensão e equilíbrio. 

Dado o exposto, pode-se afirmar que o que pretendemos nesse trabalho é ampliar o 

diálogo interartístico entre João Cabral de Melo Neto e Piet Mondrian. Nessa leitura 

comparativa, veremos que a poética desses artistas está sempre em risco, já que não 

compartilha da “jubilosa” certeza da palavra e da imagem. Nas obras de ambos, ao contrário, 

o vínculo entre palavra/imagem e realidade será sempre lacunoso, inesgotável, por isso tenso, 

criando assim metáforas de vigência restrita a serem derrubadas pelos próprios autores. Dessa 

forma, a busca da racionalidade na arte se dá de forma subjetiva e perigosa. 

Percebemos, portanto, que ainda há muitos aspectos a serem discutidos em relação às 

poéticas de João Cabral de Melo Neto e de Piet Mondrian dentro da questão do processo 

artístico, o que se torna para nós um desafio. Nosso trabalho se justifica por oferecer 

contribuições para uma revisão das leituras acerca de Cabral e Mondrian, e, a partir daí, 

tentaremos discutir também conceitos tradicionalmente concebidos como opostos, como 

objetividade/subjetividade, abstração/concretude, equilíbrio/dinamismo, tentando 

compreender que ambos artistas dão à cor um importante sentido, valorizando-a não apenas 

pelo seu imediato aspecto perceptível, mas sim pelas suas significações e contribuições para 

uma arte “em movimento”, resultante de um fazer em combate, em que a emoção e a razão se 

tensionam.  

                                                           
3 Tradução de Juliana Pereira. 
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Capítulo 1: 

O trânsito estético-crítico entre João Cabral e Mondrian 
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A poética do silêncio (CARONE, 1979), A poesia do menos (SECCHIN, 1985) 

Branco sobre branco (HOLANDA, 1978, p. 167), “A contenção”, “A recusa” (SOARES, 

1978, p.p. 56 e 64), “A poética negativa” (NUNES, 1971, p.51), O homem sem alma 

(CASTELLO, 2006). Esses são alguns títulos de textos que se propõem a estudar a obra de 

João Cabral de Melo Neto. A partir deles, observamos a frequência do signo da negação, que 

evidencia a forma com que a fortuna crítica tem analisado a matéria lógica e o acabamento 

formal presentes na obra cabralina. Da apresentação simplória em manuais didáticos a textos 

de críticos renomados, muito se enfatiza esse aspecto de sua poesia que, de fato, é existente, 

deixando-se de lado alguns procedimentos que não se enquadram com comodidade dentro de 

uma arte concebida por grande da crítica literária como restritamente racionalista. 

O conceito de racionalidade encontrado em diversas análises da poesia cabralina 

normalmente é associado à chamada inteligência cartesiana, proposta por René Descartes. 

“Penso, logo existo” - afirma o filósofo - sentença dualista que separa o raciocínio da 

dependência sensória dos seres. Nessa concepção, a inteligência é associada à praticidade das 

coisas e à sua universalidade. Sendo assim, a forma como atingir o verdadeiro conhecimento é 

a razão e, se esta não for capaz de alcançá-lo, é porque é falha. A razão, fonte de todo o 

conhecimento seguro e verdadeiro, faculdade universalmente partilhada, é aquilo que 

diferencia o homem dos outros animais.  

A separação entre mente (razão, matéria pensante) e corpo (emoção, materialidade 

externa), divulgada pelo iluminista, fez-se presente em todo pensamento ocidental, levando à 

interpretação de que os sentimentos são ilusões que falsificam a verdade. Assim, a eliminação 

da subjetividade deveria ser um artifício de tudo que se propõe a ser científico, racional e 

empírico, promovendo um antagonismo reducionista que permaneceu por séculos e hoje, em 

escala menor, ainda permanece na filosofia da arte. 

Não é novidade afirmar que João Cabral de Melo Neto se mostrou avesso aos versos 

sentimentais e prolixos, considerados vestígios do romantismo e sinônimos da estaticidade da 

tradição. O próprio autor, em entrevistas, depoimentos e artigos, alimentou a ideia sobre ele 

vendida pela crítica de “engenheiro da linguagem”. O conceito de inspiração, resquício da 

escola romântica, é combatido e é com agressividade e com tom confessional que o 

poeta fala sobre essa problemática em uma entrevista:  

A maior desgraça que aconteceu para a humanidade talvez tenha sido o 

romantismo. No Brasil, até hoje ninguém se livrou do romantismo. Por isso é que 

fico chateado quando me chamam de poeta...Você imagina logo aquele cara com 

uma cabeleira grande, uma gravata cavalière, um sujeito irresponsável, talvez até 

homossexual...De forma que é um negócio que não gosto (...) Então, eu procuro 

justificar esse meu, vamos dizer, cerebralismo, intelectualismo, o máximo que um 
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artista pode aspirar...Porque todo mundo é contra o cerebral. Eu acho que não: eu 

gostaria de fazer uma poesia ainda mais cerebral do que faço (apud SOUZA 1999, 

38).  

 

Em outra entrevista, Cabral responde ainda acerca de seu fazer: "Minha 

poesia procura ser não-lírica e não-subjetiva. É feita para despertar e não para 

embalar” - disse o poeta ao jornalista Gerson Camarotti, representante do Correio 

Braziliense, em entrevista ocorrida no dia 9 de janeiro de 1998. Nessa mesma 

entrevista, ele declara que se uma ideia surgir enquanto está dormindo, tenta, de 

todas as formas, esquecê-la. “Por que? Não é uma ideia minha. E sim um sonho que 

veio. Portanto, é eco de alguma coisa. A ideia precisa ser o resultado de um esforço 

intelectual, da lucidez"4.  

A definição de poesia lírica sempre foi problemática
 
e é discutida há muitos séculos. 

Epifania, devaneio, inspiração, produto de cálculos: nenhuma convenção deixou de se pautar 

no momento histórico em que estivesse inserida. Relacionada ao surgimento histórico de uma 

nova cultura, marcada pelo industrialismo de massas e pelo avanço tecnológico, a 

modernidade ao mesmo tempo em que propõe uma ruptura com o passado e uma abertura 

para o futuro, implica reflexão, crítica e autocrítica. Dentro desse momento explicitamente 

contraditório, Octavio Paz afirma que essa reflexão é problemática, porque propõe o 

pensamento como objeto e, ao mesmo tempo, propõe também seus mecanismos de 

desconstrução, negando as certezas sobre ele: “a modernidade é uma espécie de 

autodestruição criadora” (PAZ, 1984, p. 19). A paixão pelo pensamento significa, portanto, 

um motivo para seu questionamento, assim como a paixão pela arte serve de motivo para 

questioná-la. 

É importante relembrar que o Brasil, na década de 1950, vivia a afirmação da 

indústria nacional e a construção de Brasília. Afirma Gerd A. Bornheim, no texto “As 

metamorfoses do olhar”, que “o objeto, ou essa síntese entre a atividade objetiva e a realidade 

exterior, inventa até mesmo um novo tipo de homem, híbrido e bicéfalo, que é o engenheiro” 

(apud NOVAES, 1998, p. 91). Substitui-se, então, as imagens anteriormente atribuídas aos 

poetas como “ser eleito pelas musas”, “gênio”, “dândi”, “criança”, “gauche” e privilegia-se 

essa outra persona, associando, paradoxalmente, a teoria científica à prática artesanal. Nesse 

                                                           
4 Fonte: http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/o-meu-ultimo-encontro-com-o-poeta-joao-

cabral-de-melo-neto.html 
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sentido, pode-se concluir que a modernidade progressista não desejava apenas ser sentida, 

mas também visualizada e calculada. 

Essa tentativa de visualização matemática da arte é evidente, por exemplo, no 

interesse de João Cabral de Melo Neto pela arte de Le Corbusier e de Oscar Niemeyer. A 

relação foi alvo de inúmeros estudos que privilegiaram o olhar produtivo como racional, 

objetivo e equilibrado. O verdadeiro poeta desse tempo era o que, como afirma Paulo 

Henriques Britto, “dentro de um programa estético coletivo, elaborava um projeto de obra e ia 

construindo poemas que realizassem na prática esse projeto; os sentimentos individuais, as 

emoções, não tinham qualquer relevância para o trabalho do poeta.” (BRITTO, 2008, p. 12). 

Assim, o êxito do poeta engenheiro, que promovia uma inteligência intelectiva, confundiu-se 

com a ideia de realização racional cartesiana de apaziguamento, de um final “feliz” e vitorioso 

do poema e do poeta.  

Luís Costa Lima, autor que consagrou o conceito de anti-lirismo associado a Cabral, 

assegura que, para o poeta,  

 

o que existe não são seus sentimentos, o que as palavras têm a dizer é 

bem mais que a dor dos desencontros e das aspirações pessoais, que as esperas, as 

esperanças, seus desenlaces. (...) Na verdade, se ela [poesia] tem alguma função é a 

de ser resposta-constituinte e não simples resposta-reflexo, ainda que organizante do 

que reflete (LIMA, 1995, p. 25). 

 

Assim, a poesia cabralina foi inicialmente julgada como aquela que se desvestiu de 

toda carga de resíduos sentimentais ou pitorescos, “ficando-lhe nas mãos apenas a nua 

intuição das formas (de onde o geometrismo de alguns poemas seus) e a sensação aguda dos 

objetos que delimitam o espaço do homem moderno” (BOSI, 1988, p. 525). A concepção 

tecnicista de vanguarda defendia que o poema deveria ser uma civil geometria e, para isso, 

elegeu nomes como Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Joaquim Cardozo e 

o próprio João Cabral de Melo Neto como exemplos do que havia de mais moderno e 

entusiástico na produção literária brasileira. 

Assim como Bosi, Haroldo de Campos explora a ideia de geometria e usa a imagem 

de um geômetra para sintetizar a figura do poeta pernambucano, baseando-se nos conceitos de 

precisão, exatidão e rigor, termos que tradicionalmente aproximam a poesia ao conhecimento 

matemático e a afastam do acaso e da vertigem, ações combatidas por Cabral. Para o ensaísta, 

“entre os poetas, especialmente na nova geração, a poesia de João Cabral de Melo Neto tem 

um lugar privilegiado: o lugar cartesiano na lucidez mais extrema” (CAMPOS, 1992, p. 88). 
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Como se sabe, o Concretismo Brasileiro, em seu manifesto, argumenta que Cabral foi um dos 

precursores de suas teorias, pelo desejo de compor uma poesia crítica, ligando-as aos campos 

da arquitetura e da pintura e pela avaliação consciente da linguagem.  

A questão da volta ao núcleo das coisas como recurso cabralino também é 

encontrada na apresentação do livro A poesia do menos, de Antônio Carlos Secchin: 

 

Este livro procura interpretar a poesia de João Cabral de Melo Neto a 

partir da hipótese de que ela se constrói sob o prima do menos. Com isso, queremos 

dizer que os processos de formalização de seus textos são deflagrados por uma ótica 

de desconfiança frente ao signo linguístico, sempre visto como um transbordamento 

de significado. Amputar do signo esse excesso é praticar o que denominamos a 

poesia do menos (SECCHIN, 1999, p. 15).   

   

Essa leitura inicial de Secchin aponta para a obra cabralina como fruto de uma 

linguagem que, de tão objetiva e concisa, distancia-se do discurso polissêmico, uma das 

principais características da literatura enquanto arte. Vejamos que o autor trata negativamente 

a ideia do “transbordamento de significado”, como se João Cabral restringisse suas palavras a 

um sentido uno, inequívoco. De fato, o poeta sempre foi cauteloso e desconfiado das 

representações convencionais do real e, por isso, combate o “fácil”, mas afirmar que seu 

lirismo de subtração é destituído da polissemia é uma afirmação um tanto radical e 

reducionista.  

Mediante a leitura desses autores, pode-se, então, reafirmar que houve e há, em certa 

medida, uma tendência dos leitores de João Cabral de Melo Neto a criar um rótulo para sua 

poesia, relacionando-a apenas à objetividade na maneira de apresentar a realidade e na 

maneira de compreender metalinguisticamente sua linguagem. Porém, nossa leitura da obra 

do poeta levantou algumas questões: se a escrita em questão é dotada de objetividade 

infalível, o que dizer das palavras reinventadas e com o seu referente problematizado? Se sua 

poesia é racionalmente metalinguística, por que nos defrontamos com momentos de 

imprecisão nas imagens atribuídas à sua produção? O essencial, caracterizado pela estética do 

menos, não passou antes por uma seleção de gostos, de subjetividades? Ao refletir sobre um 

objeto de arte, não se pode dizer que isso afeta o poeta e gera nele uma perturbação?  

É evidente que essas e outras leituras foram de fundamental importância inicialmente 

para a difusão e para os estudos da obra do poeta. Todavia, é necessário perceber também que 

Cabral é racionalmente objetivo ao falar de sua emoção. Essa contradição coloca em crise a 

ideia de clareza racional e de univocidade dos signos e das imagens.  
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* 

O caso da leitura crítica a respeito da pintura neoplástica de Piet Mondrian não é 

muito diferente. Isso faz com que a ideia de racionalidade, presente no processo de 

composição artística de ambos, seja, normalmente, o primeiro ponto de contato entre suas 

obras. No caso do pintor, não é incomum a crítica tentar relacionar a incessante busca pela 

perfeição à austera formação calvinista dada por sua família ou mesmo à doutrina teosófica 

com a qual Mondrian se identificou ao longo de sua trajetória. A síntese dessas duas correntes 

estaria em um homem que se obrigava a um constante e obstinado autodomínio e que visava à 

transcendência por meio da estética da objetividade, revelando, assim, um fazer consequente 

do exacerbado controle. 

É fato que o conceito moderno de consciência está presente tanto em João Cabral de 

Melo Neto quanto em Piet Mondrian. Entendamos consciência como um projeto estético-

crítico bem elaborado e que deveria nortear suas obras, síntese do pensamento que defendiam. 

Ao se referir a Mondrian, Frank Elgar afirma que era com grande paciência que o pintor 

procurava “a perfeição indefinível,” (ELGAR, 1973, p. 83). Sendo assim, tudo o que fugisse 

de um plano pré-determinado deveria ser abolido. Não é de se estranhar que Mondrian tenha 

se retirado do conselho da revista De Stjil, argumentando que o uso das diagonais feitos por 

Theo van Doesburg rompiam o esquema horizontal-vertical estabelecido no primeiro 

manifesto neoplástico. 

Os quadros da fase neoplástica desse artista consagraram-se, por meio da crítica de 

arte, pela aparência cartesiana da racionalidade, do equilíbrio, da contenção e da estabilidade. 

Como pertencente ao movimento abstracionista geométrico, defendeu que a pureza na arte 

consistia na utilização das formas fundamentais da pintura: a linha, as cores primárias/ não-

cores e o plano. Desse modo, para ele, a forma pura atingiria o coletivo e evitaria as 

“armadilhas aparatosas do romantismo, a ostentação desenfreada de sentimentos, os longos e 

intensos interlúdios, as improvisações geniais e o trabalho apressado” (ibidem, 1973, p. 98). 

Percebe-se, nesse sentido, que a noção de trabalho que se dá na observação da tela e no estudo 

do processo de sua composição foge à tradicional concepção demiúrgica do artista e quebra os 

parâmetros da arte que visa à representação mimética. Com isso, suas pinturas abstratas, como 

defende Meyer Schapiro, “pareceram, a alguns de seus contemporâneos, extremamente 

rígidas, mais um produto da teoria que da emoção” (SCHAPIRO, 2001, p.27).  

Tal como João Cabral, o próprio Mondrian deu declarações pessoais a respeito de 

sua visão de arte que levaram e levam muitos teóricos a essa observação cartesiana. Afirma o 
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pintor: “Odeio tudo o que seja inspiração temperamental, fogo sagrado e todos esses atributos 

do gênio que servem meramente de capas a espíritos incoerentes” (ELGAR, 1973, p.83). 

Sendo assim, houve a interpretação de que a simplificação das formas requereria igualmente a 

eliminação do subjetivismo. Em seu ensaio Neoplasticismo, publicado em 1920, afirma que 

esse movimento 

  

“está de acordo com o futurismo no desejo de eliminar a subjetividade da 

arte. Vai, no entanto, mais longe. É patente, na arte dos futuristas, que estes 

desconhecem as consequências do novo plasticismo. Pretendem substituir a já 

saturada „psicologia do homem‟ pela „obsessão lírica do tema‟. O principal apelo do 

futurismo reside na sensação. Encara o meio ambiente como frenesi.” 

(MONDRIAN, 2008, p. 74) 

 

Observa-se, dessa maneira, que a valorização formal busca camuflar marcas 

subjetivas, que podem ser decorrentes da produção da tela e de sua recepção, e o próprio 

Mondrian, assim como vimos em Cabral, corrobora essa leitura. A falta de apelo emocional 

para o tema faz com que muitos de seus quadros pintados nessa fase sejam chamados de 

“composição”, justamente para que não houvesse uma tentativa por parte dos expectadores de 

associá-los a algum elemento da realidade externa à obra. O tema parece a ele um elemento de 

lirismo, visto que dá a ver o olhar do pintor para um determinado motivo, fazendo com que, 

por isso, também devesse ser eliminado. Dessa forma, a teoria do pintor a respeito do conceito 

de lirismo se assemelha bastante à de João Cabral de Melo Neto, visto que passou parte de sua 

vida artística buscando um trabalho que problematizasse a concepção cristalizada pela 

tradição artística.  

De fato, não existe a nomenclatura “anti-lírico” nas artes plásticas, como existe na 

literatura. Entretanto, parece-nos que, se existisse, a crítica de Mondrian assim classificaria 

sua obra. Uma de suas teorias, que aparece em um dos primeiros números do De Stijl, defende 

que “o novo estilo é inimigo da espontaneidade animal (lirismo)” (MONDRIAN apud 

ELGAR, 1973, p.86). Com esse objetivo alcançado, seria eliminado o que Mondrian chamou 

de trágico na pintura. Segundo Frank Elgar, o termo “trágico” “significa impulso, 

romantismo, sentimentalismo, maneirismo, extravagância, numa palavra, tudo o que ele 

detestava” (ibidem, 1973, p.116). Além disso, o estudioso afirma ainda que Mondrian era 

demasiadamente tímido e reservado para se entregar a explosões emotivas (ibidem, 1973, 

p.97).  

Como se vê, a intenção de Mondrian de tornar a arte um produto atemporal e 

universal, atingindo, assim, a pureza das formas foi e é interpretado como uma arte de 
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combate à subjetividade. A sensibilidade individual deveria desaparecer em face da 

sensibilidade abstrata, que se baseava na busca do essencial, promovendo, dessa maneira, a 

formação de um estilo coletivo que, para ele, só se pode expressar através da plasticidade 

pura. Nós, no entanto, a partir dessas observações indagamos: Nessa proposta de 

racionalização da arte, em que as imperfeições deveriam ser combatidas a fim de alcançar 

uma nova ordem, social e espiritual, não há um valor neoplatônico de utopia? Ao deslocar o 

foco do produto final para o processo não há a valorização daquilo que está em aberto, em 

movimento e em mutação? Poderia a geometria da composição ser somente interpretada como 

um traço que denota frieza, austeridade, anti-emocionalismo? Não há um traço de 

humanidade na pintura abstrata? 

  

* 

 

Como vimos, é com frequência que a fortuna crítica tem analisado a matéria lógica e 

o acabamento formal presentes na obra cabralina, o que induziu o leitor, por décadas, a 

identificá-la como um edifício construtivista ou como uma poesia desprovida de emoção. Indo 

na contramão desse raciocínio, Luís Costa Lima defende que a “preocupação com a 

linguagem, a preocupação com a poesia conduzem à preocupação com o homem. (...) A 

lucidez que se humaniza não conta senão com seu trabalho sobre a linguagem” (LIMA, 1995, 

p. 223). Sendo assim, o trabalho com a linguagem não se caracteriza pela forma autotélica, 

mas também como uma das formas de analisar a humanidade.   

No entanto, observa-se que, nos poemas cabralinos que mais deixam clara a tensão 

entre razão e emoção, há a luta do poeta com o seu fazer. Essa reflexão é configurada, muitas 

vezes, na imagem do trabalhador, cuja luta é travada no campo das coisas cotidianas e, por 

isso, é associada a diferentes experiências profissionais. O artista, para o poeta em questão, é 

aquele que luta contra o branco do papel e contra a ideia de palavra como mimese, conferindo 

à poesia experiência e exercício, um caráter processual e cotidiano.   

Ignorando a tradicional conceituação da lírica e a ideia de haver um ser divino em si 

mesmo, o poeta passa a ser considerado “desumano”, “cerebral”. Nesse sentido, é válido 

destacar o argumento de um trecho de Hugo Friedrich, em Estrutura da lírica moderna. 

Vejamos:  

 

Segundo uma definição colhida da poesia romântica (e generalizada, 

muito sem razão), a lírica é tida, muitas vezes, como a linguagem do estado de 
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ânimo, da alma pessoal. O conceito de estado de ânimo indica distensão, mediante o 

recolhimento, em um espaço anímico, que mesmo o homem mais solitário 

compartilha com todos aqueles que conseguem sentir. É justamente essa intimidade 

comunicativa que a poesia moderna evita. Ela prescinde da humanidade no sentido 

tradicional, da “experiência vivida”, do sentimento, e, muitas vezes, até do eu 

pessoal do artista. Este não mais participa em sua criação como pessoa particular, 

porém como inteligência que poetiza, como operador da língua (....). „Sentimento? 

Não tenho sentimento‟, confessou Gottfried Benn. Quando suavidades afins ao 

sentimento querem inserir-se, palavras desarmoniosas e duras atravessam-nas como 

um projétil, despedaçando-as (FRIEDRICH, 1978, p. 17). 

 

Essa “inteligência que poetiza”, anunciada por Friedrich, aponta para uma lírica que 

desloca sua atenção para a linguagem da poesia, para o processo, deixando de ser uma 

“produção acidental propositada” (ibidem, 1978, p.21), reflexo do estado anímico do sujeito. 

Dessa forma, nem sempre há uma correspondência entre o poema e o leitor, que passa, após a 

experiência da leitura, a não se sentir mais embalado, protegido, apaziguado, e sim tenso, 

vítima de um efeito de choque. 

A lírica moderna, assim, concretiza-se no modo como a linguagem do poema 

organiza os elementos rítmicos e imagéticos, de modo a criar um desequilíbrio, uma tensão na 

forma e no conteúdo, ainda que a intenção do autor seja revestida, como em João Cabral de 

Melo Neto, da ideia de “edifício racionalista”: obra equilibrada, econômica e calculada 

matematicamente.  Ou seja, ainda que as tensões se queiram somente no campo formal, elas 

aparecem também no campo semântico, do conteúdo, evidenciando, assim, um engenheiro e, 

ao mesmo tempo, uma machine à émouvoir, como vemos na epígrafe do livro O Engenheiro. 

No poema cabralino “A bailarina” (O Engenheiro, 1942-1945), percebemos esse 

comportamento típico do escritor moderno. Vejamos: 

 

A bailarina feita 

de borracha e pássaro 

dança no pavimento 

anterior do sonho. 

 

A três horas de sono, 

mais além dos sonhos, 

nas secretas câmaras 

que a morte revela. 

 

Entre monstros feitos 

a tinta de escrever, 

a bailarina feita 

de borracha e pássaro. 

 

Da diária e lenta 

borracha que mastigo 
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Do inseto ou pássaro 

que não sei caçar. (MELO NETO, 2003, 68) 

 

A temática do ballet clássico nas artes plásticas é antiga e tradicionalmente a figura 

da bailarina corrobora o conceito de sublimação. Em A primeira bailarina, de Edgar Degas
5
, 

por exemplo, temos essa imagem como a de um ser delicado, onírico e de tipo físico ideal ao 

romantismo. Na tela, encontramos teatralidade e explosão de sentimentos, tomando a dança o 

aspecto de sonho. Com seus passos ágeis, a bailarina simula o voo e evidencia uma grande 

preocupação com uma inatingível perfeição dos passos. Aspectos formalizantes como 

simetria, metrificação, academicismo, virtuosismo, harmonia, equilíbrio, leveza e idealização 

são recorrentes nas apresentações de ballet. Tais procedimentos também são encontrados na 

arte literária, o que levou muitos poetas a fazer ligações e reflexões interartísticas entre a 

literatura e a dança.  

Sabendo da importância e da recorrência desse tema na história da arte, João Cabral 

também utiliza a figura da bailarina para falar de sua poesia. No entanto, ele dessacraliza o 

sentido usual dessa imagem ao dar a ver o processo pelo qual a personagem passou para obter 

seu resultado: o do exercício lento, difícil e repetitivo da bailarina, fator essencial para o 

resultado esperado, correlacionando-o com o semelhante processo da produção literária. 

Vejamos, então, que o elemento apreciado no poema é o fazer literário, é o meio utilizado 

pelo artista, a “diária e lenta/ borracha que mastigo”, e não exatamente o seu fim.  

Podemos afirmar que, segundo o poema, a bailarina é feita de borracha, porque passa 

horas do dia exercitando seu corpo, o que confere a ela maior elasticidade. Ainda associada à 

bailarina, a borracha também pode ser entendida como o material que é utilizado para apagar 

algum escrito feito a lápis. Ambas as imagens da borracha apontam para a relação com 

elasticidade. A imagem do escrever- apagar- reescrever fica clara, corroborando a ideia de 

Marilena Chauí de que a arte “é a ruminação do olhar”: é sempre algo sendo feito, nunca já 

pronto (CHAUÍ, 1998, p. 60). Portanto, há uma batalha tensa durante o momento da escritura 

e é nítida a ideia de que é preciso vencer muitos obstáculos até alcançar o verso desejado. 

Essa elaboração contínua de um texto, que induz o poeta a um exercício de racionalização da 

produção literária, é marca peculiar da poética da modernidade e evidencia que, para que haja 

a racionalização da arte, necessita-se antes de um trabalho corporal, de uma escolha subjetiva 

do autor. 

                                                           
5 Essa figura está presente no anexo. 
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Na terceira estrofe, pela segunda vez no poema, há a imagem de uma bailarina feita 

de borracha e de pássaro, dois elementos que causam estranhamento quando aproximados. As 

imagens “borracha” e “pássaro” são figurativas e trazem para um mesmo campo semântico a 

“bailarina”, imagem também concreta, mas, como vimos, tradicionalmente ligada à abstração 

romântica e etérea. Cabe observar que, para fazer essa referência ao próprio poema, Cabral 

abre mão dos mais antigos instrumentos da poesia, como a metáfora e a comparação, e 

violentamente força a contiguidade metonímica entre esses três elementos de naturezas 

distintas - “bailarina”, “borracha” e “pássaro”, isto é: um dado significativo do fazer 

representa, então, o produto final. 

É interessante perceber o fato de a forma de composição da bailarina ser escrita três 

vezes no poema. Pode-se afirmar que a imagem repetitiva está relacionada a uma incessante 

busca, uma meta, ilustrando o esforço diário e lento de construção literária mencionada. 

Mediante tamanha inquietude, a linguagem não dá conta do pensamento, o que tem como 

consequência a fragmentação das imagens. A descrição fragmentada corrompe o sentido 

original das palavras e conduz o leitor para o âmbito do não familiar. Esses versos remontam 

ao trecho de Friedrich exposto acima: “Quando suavidades afins ao sentimento querem 

inserir-se, palavras desarmoniosas e duras atravessam-nas como um projétil, despedaçando-

as” (FRIEDRICH, 1978, p. 17). Portanto, cabe observar que há aí uma crise não somente da 

linguagem, mas também da representação. 

A bailarina feita de borracha e pássaro lembra-nos a figura de um monstro e, como 

tal, é “um excesso de realidade, mais real que qualquer homem, mais pleno de sentido” 

(SILVA, 2007, p. 86). Segundo José Gil (2006), temos a necessidade dos monstros para 

fazermos de nós seres humanos. Para o autor, o monstro dá-se ao homem como possibilidade 

de metamorfose, ou seja, possuindo um monstro, conquista-se a capacidade de explorar vários 

sentidos, de subverter as regras de representação, de traçar a linha de fuga do atípico e 

percorrê-la. Assim, a imagem da bailarina se assemelha à do poema desejado por Cabral. 

Ideias semelhantes aparecem também no poema “O funcionário:”. Vejamos: 

 

No papel de serviço 

escrevo teu nome 

(estranho à sala 

como qualquer flor) 

mas a borracha 

vem e apaga. 
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Apaga as letras, 

o carvão do lápis, 

não o nome, 

vivo animal, 

planta viva 

a arfar no cimento. 

 

O macio monstro 

impõe enfim o vazio 

à pagina branca; 

calma à mesa, 

sono ao lápis, 

aos arquivos, poeira; 

 

fome à boca negra 

das gavetas, sede 

ao mata borrão; 

a mim, a prosa 

procurada, o conforto 

da poesia ida. 

 

(MELO NETO, 2003, p. 75-76) 

 

Percebe-se que Cabral, mais uma vez, dá ao poema um título que faz a correlação 

entre o cotidiano de um trabalhador e o trabalho de construção poética. O sinal de dois pontos, 

nessa parte do texto, chama atenção: o poeta parece estar querendo definir o que é ser um 

funcionário a serviço da escrita. Nessa tentativa de definição, imagens a respeito do cotidiano 

do funcionário, juntamente com suas incertezas e tensões, são trazidas à tona e o fazer torna-

se tema do texto que é tecido, configurando, assim, a experiência da metalinguagem.  

É importante notar que essa experiência afasta o poema da concepção tradicional de 

poesia e dessacraliza o argumento do texto como produto de uma criação. Leila Perrone-

Moisés, em seu artigo “A criação do texto literário” (2006), afirma que a palavra “criação” diz 

respeito a tornar existente aquilo que não existia antes, o que corrobora a ideia romântica da 

função demiúrgica do poeta. Cabral, todavia, em seus textos sobre o fazer literário, deixa 

evidente a ideia de plano, dando à arte poética o valor da acepção grega de fabricação. 

Segundo Félix de Athayde, “na Grécia Antiga, poien significava fazer, fabricar, produzir, ser 

eficaz, compor um poema. Aristóteles falava de poiétiké techné – a poética – como ciência 

produtiva” (ATHAYDE, 2000, p. 34). O escritor continua a defender sua ideia com uma 

citação de F. E. Peters: “O uso contemporâneo (a Aristóteles) de techné era descrever 

qualquer habilidade no fazer e, mais especificamente, uma espécie de competência 

profissional oposta à capacidade instintiva (phýsis) ou mero acaso (týché)” (apud ATHAYDE, 

2000, p. 34). Sendo assim, João Cabral resgata na modernidade o sentido de poesia como 

trabalho, produção, todavia não a serviço do Belo e da Verdade, como fizeram os parnasianos 
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na modernidade literária, mas a serviço de um fazer crítico que tenta a todo tempo provar que 

poesia se constrói com inquietude, experimentalismo e consciência. 

O que João Cabral deixa evidente nesse poema e em outros é que a literatura “nasce 

da vivência da falta e da aspiração à completude” (MOISÉS, 2006, p. 110).  Em uma ótica 

tradicional, poder-se-ia dizer que os pares “falta”/ “completude” e “vivência”/ “aspiração” são 

antagônicos. O que o poeta mostra, no entanto, é que a procura da poesia gera tensão entre a 

realidade e o desejo, entre a razão e a emoção e que uma coisa depende necessariamente da 

outra para que se atinja a meta do ofício de escrita. Segundo a declaração dele, no artigo 

Poesia e Composição, o ofício do escritor contemporâneo é usar “todos os recursos de que a 

inteligência ou a técnica pode servir-se para intensificar a emoção” (MELO NETO, 1994, p. 

729). Dessa forma, o próprio poeta acaba contradizendo, assim, o que já havia afirmado em 

entrevistas.  

O processo de escrita no poema “O funcionário:” é, então, questionado pelo sujeito 

que escreve, transformando a poesia em um objeto, uma coisa manipulada por um processo 

que envolve consciência e afetividade. Nesse sentido, ao dar a ver ao leitor o modo de 

operação do texto, levando-o ao esqueleto do poema e aos questionamentos acerca dele 

durante o processo construtivo, há, além da dessacralização do mito da criação, a perda da 

aura dessa obra de arte. Tal atitude evidencia a preocupação cabralina com a recepção de seus 

textos. A respeito dessa questão, Adalberto Muller (1996) afirma que, além de ter trazido o 

“leitor/ espectador/ consumidor para dentro da ossatura da obra”,  

 

 Esse processo quebrou as tradicionais barreiras que separavam a 

produção artística da sua recepção. O leitor de uma poesia como a de Baudelaire, 

por exemplo, já não é mais considerado como um a entidade abstrata e passiva, 

distanciada do autor e da sua criação. Pelo contrário, ele é visto como cúmplice; 

(MULLER, 1996, p. 13) 

 

Como pode ser facilmente percebida, essa cumplicidade é dada em todo o poema, 

porque nele ficamos cientes do ato de produção em todas as suas fases - o antes, o durante e o 

depois, deixando, dessa forma, marcada a temporalidade no texto. A temporalidade é um 

recurso que dá dinamismo ao poema e saber que esta não se dá somente no relógio, mas 

também no plano material do texto, configura uma fuga do padrão racionalista e formalista da 

arte. 

O poema “O funcionário:” afasta-se da também da visão idealizada por apresentar o 

sujeito que escreve como um mero trabalhador, que, em uma sala de seu local de serviço, 

toma junto a si uma folha de papel em branco e tenta construir o seu texto. É no “papel de 
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serviço” onde se trava uma luta, na qual o branco se mostra como cor ativa, um sintoma, um 

vazio que olha, em detrimento do eu-lírico, que está na desvantagem. Depois de ter escrito 

“teu nome”, “a borracha vem e apaga”, deixando claro o movimento do fazer poético: o de 

fazer-apagar-refazer. Então, a metáfora da borracha corresponde à imprecisão, à 

impossibilidade momentânea, à figuração da subjetividade, ao mesmo tempo em que também 

evidencia o alto nível de consciência e de exigência do eu escritor. 

 Essa angústia despertada pelo branco, do papel e das ideias, contraria a visão 

tautológica que parte da crítica literária deu, e em certa medida ainda dá, a João Cabral de 

Melo Neto. Georges Didi- Huberman afirma que “as obras traem com frequência os discursos 

(sem contar os casos em que os próprios discursos se traem)” (DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 

76). A visualidade, nesse poema, é observada pela ótica do dilema, do drama da 

impossibilidade de objetivar aquilo que dos objetos desejava falar, tendo, dessa maneira, 

como consequência a traição, o fracasso, visto que o olhar para fora não consegue exatamente 

se distanciar do olhar para dentro. 

Do “cimento” arfa uma “planta viva”. A palavra cimento associa o ato de escrever ao 

de construir, à obra de engenharia planejada, fruto do exercício cotidiano. Não obstante se 

tratar de uma obra de engenheiro, o produto da racionalidade é algo vivo, subjetivo. Assim 

como a flor de Carlos Drummond de Andrade, que nasce do asfalto, é símbolo de resistência e 

transgressão, a “planta viva” de João Cabral de Melo Neto também resiste a regras, não 

políticas e sociais, mas relacionadas à composição poética.  

Como imagem da transgressão da poesia, mais uma vez o poeta valoriza a imagem, 

paradoxalmente, atraente e repulsiva do monstro, que tem como variação a imagem do bicho. 

É interessante afirmar que os dois poemas até agora citados estão presentes no livro O 

Engenheiro. Nesse mesmo livro, outros textos abordam essa problemática, tais como “O 

poema” (“Que monstros existem/ nadando no poço/ negro e fecundo?”), “A lição de poesia” 

(Monstros, bichos, fantasmas/ de palavras, circulando,/ urinando sobre o papel, sujando-o 

com seu carvão”) e “A Vicente do Rego Monteiro (“Eu vi teus bichos/ mansos e domésticos: 

um motociclo/ gato e cachorro”). Segundo Jeffrey Jerome Cohen (1996), todo monstro é uma 

construção em que são concretizados, de forma metafórica, os medos, os desejos, as 

ansiedades e as fantasias de uma época e de um lugar. Sendo assim, João Cabral apoia sua 

subjetividade em valores contraditórios ao afirmar ser o poema-produto um “macio monstro”, 

visto que, ao mesmo tempo em que essa imagem põe em cheque a crise cognitiva do sujeito 
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que fala no poema, faz parte de um projeto de racionalidade construtiva da experiência 

humana, gerando, assim, uma tensão.  

O que vemos, então, no autor pernambucano é um processo inverso ao da reificação, 

visto que, em sua poética, não é o eu-lírico que se coisifica, mas as coisas que se humanizam. 

No próprio ângulo de capturação do real, já está o olhar e a mão do poeta. Sobre o uso do 

vocabulário concreto, Antonio Carlos Secchin afirma, 

 

 “dar a ver não é deixar o objeto objetivamente falar, é e escolher 

estratégias discursivas propícias a uma simulação de objetividade, onde as 

impregnações mais visíveis do sujeito se camuflem em prol de uma cena em que os 

objetos pareçam falar de si, mas sempre por meio do sotaque de quem os vê” 

(SECCHIN, 1996, p. 78).  

 

 

 Assim, pode-se afirmar que o olhar construtivista também é transpassado por um 

subjetivismo eminente, pois a própria escolha de um determinado ponto de vista pressupõe 

um julgamento bastante pessoal. Nesse processo de decantação da subjetividade, a emoção se 

constrói na objectualidade. A poesia, para o poeta, não é um lugar de transcendência, mas de 

experiência do cotidiano, como vimos em “A bailarina” e em “O funcionário”, poemas nos 

quais o objeto tematizado é a inquietação do sujeito ao escrever. Daí podermos sustentar que 

João Cabral de Melo Neto trai o seu projeto de silenciamento do sujeito quando o concretiza 

no outro.  

Para Alcides Villaça, esse “projeto de impessoalidade embutido na elipse do tom 

lírico tradicional” é desmistificado também pela constante transferência do que pensa para 

“bocas outras que possam representá-lo” (VILLAÇA, 1996, p. 154). Como exemplo disso, 

temos o poema “Dúvidas apócrifas de Mariane Moore”, publicado no livro Agrestes (1985):  

 

Sempre evitei falar de mim, 

falar-me. Quis falar de coisas. 

Mas na seleção dessas coisas 

não haverá um falar de mim? 

 

Não haverá nesse pudor 

de falar-me uma confissão, 

uma indireta confissão, 

pelo avesso, e sempre impudor? 

 

A coisa de que se falar 

Até onde está pura ou impura? 

Ou sempre se impõe, mesmo impura- 

mente, a quem dela quer falar? 

 

Como saber, se há tanta coisa 
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de que falar ou não falar? 

E se o evitá-la, o não falar, 

é forma de falar da coisa? (MELO NETO, 2003, p.554) 

 

Assim como nos poemas selecionados acima, nesse o aparecimento da primeira 

pessoa do singular se dá de forma marcante. Essa pessoalidade, como se vê, é associada à 

poetisa norte-americana Marianne Moore, personagem que aparece em outros poemas, como 

“O sim contra o sim” (Serial), “Homenagem renovada a Marianne Moore”, “Ouvindo em 

disco Marianne Moore” (Agrestes) e “A imaginação do pouco” (A escola das facas). A 

aproximação entre esses dois poetas, segundo Flora Sussekind, dá-se pela “escrita de forma 

precisa, cirúrgica; aproximações entre lápis e bisturi, verso e cicatriz; escrita e dissecação” 

(SUSSEKIND, 1998, p. 41). A poetisa, então, serviria ao propósito de respaldo na defesa de 

uma visão ética cabralina de poesia como esforço, trabalho árduo e consciente. 

Em “Dúvidas apócrifas de Mariane Moore”, observa-se que há a simulação de uma 

persona imaginária, “apócrifa”, transformada em sujeito de um poema sobre o esforço de 

despersonalização da escrita. O processo de reflexão sobre si passa por uma 

desterritorialização do nome próprio, desnaturalizando a ideia de sujeito como pessoa que 

escreve e trazendo à tona a ideia de constructo, de personalidade construída como mistura de 

várias leituras. Sendo assim, esse tom confessional da poetisa selecionada demarca uma 

identidade subjetiva, “urdindo uma autobiografia em terceira pessoa”, como afirma Secchin 

(SECCHIN, 1996, p.79). Esse recurso da mise in abime nos permite afirmar que, ao falar 

sobre os questionamentos de Marianne Moore, João Cabral estaria abordando os próprios. 

Nesse sentido, a poetisa funciona como um alter ego da experiência dele, uma imagem 

sintética de seu modus operandi. 

Ao longo do texto, podem ser percebidas, do início ao fim, inúmeras interrogações 

que nos fazem questionar se estas são realmente dúvidas ou certezas. Como parte de qualquer 

método filosófico-científico, o sujeito do poema faz um levantamento de suposições que 

instigam a reflexão do leitor e o levam a questionar, em outras palavras, se a poesia pode ser, 

de fato, um conhecimento objetivo, isento de interesses pessoais. O sujeito questiona até 

mesmo o silenciamento como parte ou não de um projeto de composição poética, dando a 

entender que até mesmo a contenção pode ser um mecanismo de projeção subjetiva. É 

interessante perceber que, apesar de tantas indagações serem levantadas, não é proposta 

nenhuma solução totalizante que seja formulada a partir de uma sistemática teoria a respeito 

do fazer artístico de ambos. 
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Ao nomear essas reflexões como “apócrifas”, o sujeito se encontra em uma posição 

desconfortável, visto que em seu monólogo admite a possibilidade de ser traído por sua 

própria obra. Permite esse ponto de vista a constelação de vozes e de tempos do autor, de 

Marianne Moore e do eu-lírico, construído por meio dessa dialética dos discursos. O eu-

confessional, então, é formado por uma espécie de tensão constante entre “poesia-da-

experiência e auto-reflexão, entre dicção aparentemente „muito pessoal‟ e postura quase 

sempre „em guarda‟ – estrategicamente velada por outras falas, aspas citações” 

(SUSSEKIND, 1995, p. 10). Assim, embora o esforço seja de descentralização do eu, Cabral 

reconhece o fracasso de seu projeto, já que dá a ver a projeção de afetos, pulsões, emoções 

mediante aos objetos selecionados e à constante polifonia em seu processo de composição, 

procedimentos dos quais a linguagem humana não quer ou mesmo não consegue se livrar.  

À visão construtivista ligada à “rejeição da subjetividade, [do] antiilusionismo, [da] 

mineralização da existência” (SECCHIN, 1985, p. 95) Alcides Vilaça nomeia como “mito da 

totalidade poética”: “É desejável ler a poesia de Cabral não como um indiscutível triunfo 

técnico, mas como a disfarçada rebeldia de uma voz que responde às angústias modernas com 

seu próprio mito de totalidade poética” (VILLAÇA, 1996, p. 155). Sendo assim, pode-se 

afirmar que, embora o plano da expressão, recurso valorizado por uma análise tecnicista e 

construtivista, seja fundamental para uma análise, o plano do conteúdo do texto não pode 

deixar de ser analisado ou mesmo posto em detrimento daquele. Como vimos, diversos são os 

poemas em que a angústia do ato de escrever é tematizada. Assim, pode-se defender que 

razão/ emoção não devem ser considerados pares absolutamente opostos.  

Certifica Vilaça que, sabendo que “seu limite mais distendido está, ironicamente, no 

“fracasso” de não poder escapar a esse lance subjetivo”, João Cabral se vinga “pela rigidez e 

pela simetria” (ibidem, 1996, p.154), ou seja, pela configuração de uma poesia que visa à 

matemática plástica como uma máscara. Posto isso, percebemos, então, que a geometria da 

composição cabralina serve a um propósito pessoal e deve ser vista de forma encarnada, visto 

que “dialetiza o jogo de afastamentos e de contiguidades” (HUBERMAN, 2014, p. 243). A 

geometria é resposta a uma cisão e, longe de indicar apaziguamento, evidencia que “tudo está 

aberto, e nada resolvido. [...] Subsiste apenas o homem que busca” (ibidem, 2004, p. 247). 

Dessa maneira, a imagem da geometria serve à busca percorrida pelo sujeito, revelando 

sentimentos de luto e desejo, expectativa e realidade: é símbolo do jogo irônico de uma leitura 

de obra que termina em si mesma, um “jogo com o fim” (ibidem, p. 254). 



38 
 

 
 

 Sobre essa falsa aparência da geometria, discorre João Cabral de Melo Neto na 

segunda parte de seu poema “Escritos com o corpo”, presente no livro Serial (1959-1961): 

 

II 

 

De longe como Mondrians 

em reproduções de revista 

ela só mostra a indiferente 

perfeição da geometria. 

 

Porém de perto, o original 

do que era antes correção fria, 

sem que a câmara da distância 

e suas lentes interfiram, 

 

porém de perto, ao olho perto, 

sem intermediárias retinas, 

de perto, quando o olho é tato, 

ao olho imediato em cima, 

 

se descobre que existe nela 

certa insuspeitada energia 

que aparece nos Mondrians 

se vistos na pintura viva. 

 

E que porém um Mondrian 

num ponto se diferencia: 

em que nela essa vibração, 

que era de longe impercebida, 

 

pode abrir mão da cor acesa 

sem que um Mondrian não vibra, 

e vibrar com a textura em branco 

da pele, ou da tela, sadia. (MELO NETO, 2003, p.295) 

 

Um dos nossos principais interesses nesse texto é que nele há um pronome pessoal 

feminino - “ela” (mulher? poesia?) - comparado à obra de Piet Mondrian. Já na primeira 

estrofe, o artista evidencia um olhar de tensão entre longe - “a indiferente perfeição da 

geometria”- e perto – “a insuspeitada energia”. Esse jogo entre os espaços pode ser associado 

também à oposição dialética dentro/ fora inerente ao processo de composição poética. Ao 

estar apreciando uma obra pertencente ao abstracionismo geométrico, o olhar promove uma 

inelutável cisão, uma intersubjetividade. O que deveria estar longe, pela aura que possui, 

passa a adentrar, por meio dos olhos sem interferência mecânica, “sem intermediárias 

retinas”, na carne de quem vê, favorecendo, assim, uma experiência entre corpo e objeto, dada 

de maneira sensual e plástica. Por conseguinte, o corpo geométrico é enérgico, ativo, portanto 

também considerado como lugar de quebra de paradigmas. 
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Dado o exposto, percebemos que existe uma necessidade de reler a discussão sobre a 

tradicional noção relativa de racionalidade construtiva dentro da estrutura histórica, crítica e 

literária. O discurso da literatura de João Cabral como exemplo do sujeito humanista e 

cartesiano, ou seja, aquele cujo discurso é “centralizado numa ideia una e estabilizada do 

homem” (HUTCHEON, 1991, p. 204) deve ser problematizado, a fim de que se verifique nele 

interessantes lacunas que possam instigar outras leituras. Cabe, então, a nós questionar: se o 

poeta em questão trava uma luta contra o que tradicionalmente é concebido como real para 

que haja um realismo de linguagem, despertando assim uma tensão entre razão e emoção, é 

porque sua poesia foge ao rótulo de lucidez racional e de objetividade metalinguística. Esse 

realismo, tão valorizado por Cabral, demanda uma atitude vigilante no ato da escrita que, com 

a luta da razão contra as sensações emotivas despertadas pelo branco do papel, tem a 

finalidade de conceber o poema como uma luta contra a imitação direta da aparência das 

coisas.  Essa subversão da estabilidade do ponto de vista deixa claras as contradições da 

linguagem e da realidade e reafirma a máxima de Benveniste: “não podemos isolar linguagem 

e discurso ou discurso e subjetividade” (apud HUTCHEON, 1991, p. 215).  

 

* 

 

Assim como João Cabral de Melo Neto na poesia, Piet Mondrian também trava uma 

luta contra os aspectos tradicionais e cartesianos na pintura. Essa luta, que desencadeou na 

abstração geométrica, é reflexo de seus questionamentos filosóficos sobre “nossa relação com 

o mundo urbano, fervilhante, revolto por deslocamentos, sentidos, lugares, culturas, 

pensamentos conflitantes, em permanente movimento e onde as coisas estão em contínua 

fragmentação e dissolução umas nas outras” (apud MONDRIAN, 2008, p. 9). Sendo assim, 

pode-se afirmar que, embora seu temperamento revelasse um homem reservado, foi um 

verdadeiro “homem da multidão”, imagem de Edgar Allan Poe discutida por de Charles 

Baudelaire, em seu texto “A modernidade de Baudelaire”, anteriormente citado. Torres, 

árvores, igrejas, dunas, mulheres, mar / oceano, pote de gengibre, prédios, ruas, praças, nada 

passa despercebido por esse artista que construiu carreira em diversas cidades, como 

Amsterdã, Paris, Londres e Nova Iorque.  

Como se vê, há uma pluralidade de temas relacionados à experiência do contato do 

sujeito com o mundo até mesmo em suas composições neoplásticas. Apesar disso, somente o 

aspecto formal da tela parece ter interessado inicialmente os estudiosos da abstração 
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geométrica de Mondrian. Partindo desse princípio estruturalista, atesta Luís Costa Lima, em 

seu texto “Abstração e Visualidade”, que na gramática do abstrato, “o humano é a 

configuração menos. Está sem dúvida presente. Mas como quem pede desculpas por ser 

indispensável. Sua via se estreita para que cresçam os veios e veias do que o toca” (LIMA, 

2002, p. 152). Para o autor, a abstração é a plástica absoluta e tem como objetivo “excluir a 

individualidade como centro, agora substituída pelas operações oferecidas por parte de si 

mesma, sua mente” (ibidem, 2002, p. 153). Dessa forma, o que se entende por abstração 

desliga-se preferencialmente da ênfase no sujeito e volta-se mais para a lógica científica, 

sendo, dessa maneira, resultado de um processo puramente dedutivo. As telas representariam 

mais a demonstração de um teorema do que a experimentação de um artista. 

Partindo desse princípio, há quem defenda que o artista concebia sua arte como 

Platão interpretava o mundo, sendo o sensível separado das ideias. Para o filósofo grego, 

havia a existência de um mundo superior, o das ideias, e de outro inferior, onde viveriam os 

humanos.  Assim, a evolução de Mondrian a caminho da arte abstrata revelaria uma 

consciência racional e ao mesmo tempo uma utopia. Nessa proposta de racionalização da arte, 

as consideradas imperfeições devem ser combatidas, a fim de alcançar uma nova ordem, de 

transformação da vida e da sociedade por meio da arte, em que houvesse a harmonia 

universal. Todavia, não se pode inferir que, agindo dessa forma, Mondrian acaba por dar um 

sentido particular ao que normalmente é caracterizado como universal?  

Sobre essa procura incessante pelo essencial, pelo “miolo/ dessa coisa, onde fica/ seu 

esqueleto ou caroço” (MELO NETO, 2003, p.377), o pintor escreveu a H.P. Bremmer, em 

janeiro de 1914: 

 

“Eu construo complexos de linhas e cores numa superfície plana a fim de 

exprimir plasticamente uma beleza universal – tão conscientemente quanto possível. 

A natureza (ou o visível) ispira-me, fazendo nascer em mim a emoção que estimula 

a criação, não menos do que acontece com qualquer outro pintor, mas eu quero 

chegar o mais perto possível da verdade; por isso abstraio tudo até atingir o essencial 

das coisas (embora seja ainda o seu exterior essencial!). Estou convencido de que, 

precisamente, ao não tentar exprimir qualquer coisa de determinado, exprime-se o 

que há de mais determinado: a verdade (o-que-envolve-tudo).” (apud ELGAR, 

1973, p. 114) 

 

Não é exagero afirmar que a abstração por meio de linhas, de cores e do plano, em 

inúmeras telas de Mondrian, dá-se de forma tão inexorável que sem o título dificilmente 

conheceríamos o seu motivo. O autorreferenciamento dá procedência à dissolução da forma 

mimética, produzindo, assim, uma imagem inabitual. Como se vê, ele parte da natureza para 
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depois negá-la. Tal imagem desloca o foco do espectador tradicional do resultado para o 

processo, fazendo da obra algo em aberto, em constante transformação e movimento. Sendo 

assim, pode-se afirmar que a pintura abstrata não é uma representação, mas uma nova 

apresentação do mundo: a abstração dá significado à realidade exterior através da relação com 

sua própria interioridade e consciência. 

Na luta intelectual para afastar o erro da mão do homem, por meio de réguas e 

esquadros, perseguindo a infalível perfeição da arte, o artista busca o alcance da totalidade. 

Todavia, cabe refletir: não seria o esvaziamento do sentido a invenção de outro sentido? Em 

outras palavras, a recusa do sujeito e da eliminação sistemática de todo efeito que não seria 

imediatamente ligado aos meios plásticos ligados à sua essência despertam, também 

paradoxalmente, uma liberdade e uma inquietação no olhar, deixado livre para explorar o 

objeto e com ele jogar.  

Vejamos como isso se dá a partir do quadro Composição nº 10 (Cais e Oceano), de 

1915, apresentado na Figura 1.1, pertencente à série que compreende a sua saída da fase 

cubista e chegada à neoplástica: 

 

 

Figura 1.1 – Composição Nº10 (Cais e Oceano), 1915, óleo sobre tela, 85 X 108 cm, Orttelo, 

Rijksmuseum Kröller-Müller 

 

Nessa tela, o título nos orienta para a forma como o autor pinta uma vista para o mar, 

o que nos permite associar essa tela às marinhas, subgênero do que é conhecido nas artes 

plásticas como pintura de paisagens. A marinha é uma variedade da arte figurativa cujo 
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motivo principal é o mar, podendo variar para paisagens de lagos, rios, praias ou qualquer 

região aquífera. É interessante destacar que, no século XVII, esse tema teve grande relevância 

para a pintura holandesa, como projeção da importância das transações de comércio feitas 

pelo mar e como símbolo do poderio naval dessa região europeia. O que faz Mondrian, nesse 

quadro, é retrabalhar o subgênero, atualizando-o ao dar a ele aspectos da reflexão crítica sobre 

o fazer artístico.  

 Ao analisarmos essa peça, percebemos que é selecionada a forma ovalada como 

gênese do olhar de um sujeito, quebrando, assim, o paradigma da perspectiva retangular da 

arte pictórica tradicional. Apesar disso, a forma é colocada dentro de um retângulo, sem serem 

usadas linhas curvas, o que traz como consequência vazios brancos ao longo dos quatro 

cantos da composição. Esses espaços brancos podem denotar que o enfoque a ser dado pelo 

espectador deve limitar-se ao centro da composição, como se o sujeito estivesse de longe e de 

cima com uma luneta e desse nela um zoom para poder observar mais precisamente parte da 

paisagem observada. Dessa forma, Mondrian acredita que elimina o trágico da pintura, visto 

que, ao restringir o olhar para o essencial do campo cênico, não há a dominação de um 

elemento sobre o outro, mas sim um equilíbrio entre as linhas e o iluminado fundo branco. 

Pode-se dizer, então, que a tela promove uma fusão distensa entre o que está longe e o que 

está perto, entre a tradição e renovação, oferecendo, assim, ao espectador um convite ao novo 

aprendizado do ver, recurso que teria aprendido com a estética cubista.  

Na Composição Nº10 (Cais e Oceano), a realidade natural é reapresentada sob o 

formato de linhas horizontais e verticais. As linhas não obedecem a um esquema simétrico e 

proporcionam a tensão entre a regularidade das barras horizontais e verticais, no plano branco, 

e irregularidade dessas mesmas barras, postas de forma caótica, sem seguir uma única direção 

e sem ter o mesmo formato. No meio do quadro, em sua parte inferior, há linhas paralelas 

verticais mais alongadas, que não se diferenciam das outras pela espessura do traçado, mas 

pelo tamanho. Ao analisarmos essas linhas dentro do todo, observamos que aparentam ser um 

cais feito de estacas de madeira estendendo-se mar adentro. As demais linhas, horizontais e 

verticais, unidas em volta do “cais” evocam o movimento rítmico de avanço e recuo das 

ondulações da água.  

Vemos também a profusão de ângulos retos no encontro das linhas. Tais ângulos, 

segundo o teorema de Pitágoras, pressupõem a configuração de uma hipotenusa. Analisando a 

importância dessa linha no contexto da tela, vemos que, ao promover virtualmente o 

movimento diagonal, o que poderia ser entendido como a calmaria de um movimento 
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equilibrado, passa a ser apresentado como um fluxo caótico. Na parte inferior do quadro, nos 

lados direito e esquerdo do píer, a superfície branca parece estar mais iluminada e enérgica. 

Pode-se defender que essa maior intensidade está relacionada à espuma consequente da 

agitação das ondas do mar ao entrar em contato com a superfície do cais. Já na área superior 

do quadro, as barras estão mais próximas. Essa densidade se opõe à outra metade do quadro e 

evidencia a quietude e vastidão das águas vistas por qualquer leigo. Sendo assim, pode-se 

inferir que, ao passo que as marinhas tradicionais representavam uma cena em movimento de 

forma estática, o que faz Mondrian, nessa tela, é articular em uma só composição as sensações 

de estatismo e de dinamismo. 

Horizontal e vertical, simetria e assimetria, regularidade e irregularidade, dispersão e 

todo, longe e perto, preto e branco, vastidão e pequenez, repouso e movimento. Olhar da 

carne e olhar da mente. É interessante apontar que Mondrian, paradoxalmente, configura a 

busca do equilíbrio por meio da tensão das forças opostas dos elementos. Esse princípio pode 

ser associado à concepção místico-religiosa da teosofia, corrente filosófica com a qual o 

pintor se identificou, para a qual um dos objetivos da arte é promover a fraternidade universal 

da humanidade, sem distinção de raça, sexo ou casta. Nesse ponto de vista, a expressão da 

estrutura básica do universo deve se configurar como uma série de forças em oposição, visto 

que, segundo essa corrente, somente a visão dualista da realidade resolveria os problemas de 

ordem natural ou social.  

Mathieu Schoenmaekers (1875-1944)
6
, por exemplo, tinha uma visão dualista da 

realidade e analisava a dupla de contrários como masculino/feminino, dinâmico/estático, 

interno/externo. A importância dessa teoria não fora dada somente pela arte plástica, mas 

também pela musical, como se observa na música dodecafônica de Schoenberg. Vê-se, então, 

que a luta dos artistas contra formas de representação da arte tradicional possuía igualmente 

um valor ético, racional e também subjetivo. Assim, Piet Mondrian retoma o princípio 3 do 

Manifesto do movimento De Stjil, publicado no volume 2 da revista: “A nova arte antecipou o 

que a nova tomada de consciência do tempo traz consigo: um equilíbrio entre o universal e o 

indivíduo” (apud WIECZOREK, 2016, p. 152). 

Lúcia Teixeira, em seu artigo “Ritmos Urbanos”, publicado nos Cadernos de 

Semiótica Aplicada, aborda em sua pesquisa a questão do sujeito na pintura abstrata. Defende 

a professora que existe 

 

                                                           
6 Mathieu Schoenmaekers foi um importante teosofista. Publicou The new image of the world (1915) e 

Principles of plastic mathematics (1916), livros que impulsionaram Mondrian em sua teoria do Neoplasticismo. 
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 a possibilidade de compreender nossa oscilação, nosso deslizamento, não 

só teórico, mas também existencial entre dois modos de ser, aquele do “sujeito em 

grau zero”, que tantas vezes desejaríamos ingenuamente ser para aproveitar do 

mundo as sensações sem os rumores que as preenchem, e o modo mais próprio dos 

cientistas que queremos ser, o do “sujeito pleno, oceânico”, repleto de sentidos e 

certezas (TEIXEIRA, 2010, p. 2). 

 

O “sujeito em grau zero” de Teixeira corresponde à imagem de artista como ser 

autônomo, que produz uma nova realidade, mas que deixa nela sua marca pessoal. Essa visão 

nos faz lembrar a ideia do demiurgo que, ao criar uma realidade, faz dela a sua imagem e 

semelhança, e, por isso, não nos interessa para classificar Mondrian, muito menos para 

Cabral. Já o segundo significado, o de “sujeito pleno, oceânico”, remete à ótica cartesiana e 

científica, que pressupõe a despersonalização do sujeito por meio do anti-naturalismo e do 

rigor geométrico. Nessa acepção, o máximo de clareza e universalidade contrapõe-se, 

consequentemente, à individualidade, à expressão subjetiva, que são contingentes de qualquer 

obra artística, por mais que se negue. Pode-se confessar, a partir daí, a dificuldade da 

classificação da obra de Piet Mondrian dentro dos princípios já estudados sobre a arte 

abstrata, visto que sua obra não se alinha a campos dicotômicos enfatizados normalmente pela 

crítica de arte. 

A própria ideia de classificação da obra desse pintor holandês como arte abstrata nos 

parece problemática. Não seria a representação uma reapresentação, correspondendo, assim, a 

uma verossimilhança interna? Não seria o questionamento da mímese outra forma de imitar a 

realidade? Até mesmo as telas neoplásticas, chamadas de “composição”, não retratariam parte 

da realidade sob uma perspectiva diferente? Poderia o artista pintar algo realmente puro, 

nunca tocado ou visto?  

A respeito dessa problemática, Meyer Schapiro afirma que a “pintura abstrata de hoje 

tem pouco a ver com abstração lógica ou matemática. Ela é inteiramente concreta, sem 

simular um universo de objetos ou conceitos que existam fora da moldura” (SCHAPIRO, 

2001, p. 10). Atesta o historiador da arte, em seu livro Mondrian: a dimensão humana da 

pintura abstrata, que não seria esse estilo artístico a certidão de óbito da tradição pictórica 

ocidental, mas sim sua continuidade e evolução. Assim, seria o Neoplasticismo a expressão da 

exterioridade amadurecida no observador, fazendo a articulação entre o universal e o 

particular. 

 Vejamos os seguintes quadros de Mondrian para tentarmos ilustrar essas questões. 

Ambos chamam-se Composição. O primeiro é de 1935 e o segundo, de 1936-1942. 
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Figura 1.2 - Composição 

vertical com azul e branco, 1936, 

óleo sobre tela, 121,3X59 cm, 

Kunstsammlung Nordrhein-

Westfalen, Düsseldorf) 

Figura 1.3 – Composição, 

1936-1942. Coleção do Sr. e da Sra. 

Burton Tremaine, Meriden, 

Connecticut. 
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Essas telas fazem parte de uma série neoplástica que vai de 1935 a 1942. Nelas, 

Mondrian executou o princípio da grade alongada, aberta e assimétrica, dando-lhes um efeito 

arquitetônico, pela tendência ao simples, à regularidade das formas e ao assimetricamente 

equilibrado. Nota-se também que dentro do que considera essencial, valoriza o uso das cores 

primárias de forma bastante iluminada.  

Não é nenhuma novidade o conhecimento de que o pintor era apaixonado por 

construções artísticas. Seus pesquisadores chegaram mesmo a publicar um livro chamado 

Neoplasticismo na pintura e na arquitetura, que é uma compilação de ensaios escritos por 

Piet Mondrian entre 1917 e 1942 para expressar suas teorias. Em um dos ensaios, ele afirma 

que a “arquitetura, a escultura, a pintura e o artesanato artístico se converterão então em 

arquitetura, isto é, em NOSSO MEIO AMBIENTE” (MONDRIAN, 2008, p. 132)
7
. Dessa 

forma, o pintor deixa claro, em sua concepção sobre o futuro da arte, que a paisagem 

arquitetônica, além de sintetizar o aspecto construtivo de outras artes plásticas, será uma obra 

de arte ligada à utilidade prática do cotidiano, o que lhe confere uma visão não sublimada, não 

ornamental. Assim, caberá aos expectadores não apenas admirar a paisagem artística, mas 

nela habitar. 

Do mesmo modo que a Figura 1.1, nessas o autor parece ter selecionado um ângulo 

de visão e, a partir dele, ter feito um recorte, fragmentando a realidade exterior. É como se o 

pintor estivesse a observar a paisagem da fachada no andar de um edifício por meio de uma 

janela, evidenciando que há abaixo, acima e aos lados disso uma continuação, análise 

possibilitada pelo efeito de estrapolação das linhas das grades abertas e das cores nos quadros. 

Como se vê, há uma simetria entre as duas retas mais alongadas e paralelas e entre duas das 

linhas horizontais pertencentes ao lado direito do quadro, o que pode dar a entender que o 

segundo quadro é uma variante do primeiro, seu retoque aperfeiçoado. Os sub-retângulos, 

assim como as grades, também são abertos e os azuis são postos em cantos diagonalmente 

opostos. Caso deslocássemos virtualmente o segundo quadro para cima e para a direita, 

entenderíamos ser um fragmento da construção anterior. Essas zonas iluminadas parecem ser 

cômodos, cujas luzes estão acesas, e fazem o jogo de oposição entre dentro e fora tão usual 

nas obras mondrianianas.   

No pintor, os temas da fachada e da janela estão presentes em diversos quadros, 

dentre eles “Fachada de Igreja” (1914), “Igreja de Domburg” (1914), “Composição Nº 9, 

Andaime” (1913-1914) e Quadro III (1914)
8
. Segundo Susanne Deicher (2001), estes dois 

                                                           
7 Grifos do autor. 
8 Esses quadros se encontram no anexo deste trabalho. 
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últimos quadros são considerados releitura de vitrais, encontrados comumente na arquitetura 

das catedrais.  

Pode-se cogitar que o tema do vitral parece ganhar o interesse de Mondrian por ser 

uma arte arquitetônica e por esse tipo de arte utilizar recursos também encontrados na pintura. 

Os vitrais normalmente são confeccionados por formas geométricas que compõem um todo. 

Suas cores são vivas, devido ao contato com a irradiação solar, e provocam, frequentemente, 

um contraste com a austera escuridão das igrejas. Essas janelas coloridas são consideradas 

também a metáfora do portal dos universos terreno e espiritual. Assim, ao compararmos essa 

forma artística com os quadros mencionados de Mondrian, percebe-se que, em ambos, há a 

tentativa de fusão de aspectos contrastantes.  

Soma-se a esse grande interesse pelo aspecto arquitetônico a atração do pintor pelo 

tema da fachada. A partir de 1912, esse motivo passou a ser cada vez menos realista e as 

semelhanças com o tema original foram se tornando, progressivamente, planos geométricos, 

reunidos de forma assimétrica. Vemos, então, que na valorização das construções urbanas e 

de suas formas, enfatiza-se a importância da geometria, cujos valores são normalmente 

associados às ideias de frieza, precisão, objetividade e impassividade, conotações do que é 

lógico e científico.  

No entanto, para Schapiro, “se há, na arte abstrata, a utilização de formas 

matemáticas, elas são, como marcas materiais, elementos da mesma ordem de realidade que a 

própria tela visível” (SCHAPIRO, 2001, p.11). Segundo o historiador da arte, as formas 

elementares escolhidas por Piet Mondrian adquirem fisionomia e podem ser consideradas 

como vivas e expressivas. Corrobora esse ponto de vista Giulio Carlo Argan ao certificar que 

a obra de Mondrian “parece (e, em certo sentido, é) uma operação matemática. No entanto, 

todas as „demonstrações‟ (todos os quadros) não só dependem de uma situação perceptiva, 

como também criam uma situação de percepção” (ARGAN, 2004, p. 412). 

Desse modo, ao observarmos que essas formas geométricas não representam uma 

criação, e sim uma nova apresentação do mundo que sintetiza o interno e o externo, o 

mascaramento e a revelação, percebemos que as estruturas fazem parte de um mito, lido 

igualmente como projeto consciente e metódico.  Tal passagem evoca os estudos de Walter 

Benjamim, que afirmava ser a imagem dialética a existência concomitante da modernidade e 

do mito, refutando, assim, a razão “moderna” e o irracionalismo “arcaico” (apud DIDI-

HUBERMAN, 2004, p. 114). 

O objetivo do mito, como se sabe, é permitir que as contradições sejam mantidas 

pelo discurso. A proposta de objetividade da obra tenta, assim como essa forma narrativa, 
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encobrir as contradições, as incertezas, ordenando, assim, uma visão de mundo. No entanto, 

como vemos em Meyer Schapiro e em Giulio Carlo Argan, a arte abstrata nos parece muito 

mais problemática do que apaziguadora, pela dialética que não se resolve na própria obra e 

que também não promove uma retórica. Assim, ao mesmo tempo em que há uma busca 

racional pela perfeição, a inquietude da busca desestabiliza toda a sua plenitude.  

Portanto, pode-se dizer que a questão da subjetividade pode ser encontrada em Piet 

Mondrian e em João Cabral de Melo Neto ao deslocarmos o foco do produto já concluído 

para o processo de sua composição. Assim, nosso caminho teórico não se sustenta apenas com 

a passagem do objetivo ao subjetivo, ou vice-versa, mas da percepção formalista para a 

experiência do sensível, valorizando aquilo que está aberto, indeterminado, em constante 

movimento e transformação. 

 

 

  



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: 

João Cabral e Mondrian: duas poéticas do branco 
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Antes de discutirmos a questão da cor branca como um importante recurso de efeito de 

sentido na passagem da percepção formalista para a experiência do sensível em João Cabral 

de Melo Neto e em Piet Mondrian, é interessante perceber que a ideia fundadora de cor, assim 

como a de muitos outros signos, é arbitrária, logo uma invenção humana. Diversificados são 

os seus conceitos, fazendo com que haja uma riqueza teórica e, ao mesmo tempo, uma 

dificuldade inicial em selecionar o argumento que melhor nos favoreça. No entanto, apesar de 

possuírem acepções distintas, pode-se afirmar que as teorias partem da negação ou da 

afirmação de que o processo do olhar passa por operações ópticas, químicas e psicológicas, 

favorecendo a interpretação de que, no processo da visão, não somente o olho é o órgão 

responsável pelo ato de ver, mas toda a corporeidade do sujeito. 

Muitas são as civilizações que concederam um importante sentido às cores. Dentre 

elas, percebemos que, já na pré-história, os primeiros códigos cromáticos dão a cada cor um 

sentido simbólico e mágico. Os homens adornavam suas habitações com algumas cores, entre 

elas o branco, como símbolo de um ambiente protegido, livre dos perigos comuns à vida 

selvagem. Essa cor também teve importância para a pintura rupestre na medida em que 

provocava o efeito de luz e sombra, de volume e planeidade, evidenciando, assim, a 

sensibilidade espacial dos homens dessa época, uma técnica de perspectiva que só passou a 

ser melhor aproveitada milhares de anos depois, mais especificamente, na época da 

Renascença. Ao destacar o volume do objeto, tem-se como consequência o indício do 

movimento do objeto pintado, indicando o espaço dentro do qual se moviam as pernas ou a 

cabeça do animal. 

 No Egito Antigo, houve também uma importante contribuição, porque, ao valorizar o 

processo de compor e de finalizar da cerâmica, a cor foi introduzida como elemento de 

expressão plástica. Além disso, é também nesse lugar onde a cor foi associada às formas da 

narratividade não só em pinturas, mas também nos templos, nos palácios, nas tumbas e nas 

residências, o que evidencia que esse mecanismo de expressão não era subordinado à forma, 

como passou a ser, principalmente, na arte renascentista. Assim, a escolha da cor revelava a 

compreensão subjetiva atribuída a cada uma delas. A cor branca, por exemplo, representava a 

pureza e a onipotência. Não é à toa que vestes e acessórios brancos eram utilizados em rituais 

sagrados.  

Outras sociedades deram continuidade a esses valores, acrescentando variações a 

respeito. Na Grécia Antiga, por exemplo, o branco representava pureza e castidade. Já em 

Roma, o branco tornou-se a cor dominante. Todo conjunto da obra arquitetônica, inclusive os 

seus detalhes, eram brancos, assim como muitas esculturas confeccionadas na época. Esta 
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característica, segundo Ana Maria Rambauske
9
, “converteu-se em um signo de austeridade e 

de poder, que foi mantido durante séculos” (RAMBAUSKE, 2013, p. 16).  

Observa-se, então, que as definições mais antigas de cor de que se tem conhecimento 

valorizavam seu aspecto psicológico e perceptivo, sendo resultados das experimentações 

subjetivas de um povo. Tal processo, com o passar do tempo, aproximou-se das Ciências 

Naturais. A evolução dos métodos científicos fez com que surgisse a necessidade indutiva de 

sistematização e de organização racional das coisas que nos rodeiam. Assim, importantes 

teóricos, de diferentes áreas do conhecimento, começaram a problematizar e a levantar 

hipóteses sobre uma possível definição do conceito de cor e de sua forma de organização. 

  Contrariando o princípio aristotélico de que as cores eram uma propriedade natural dos 

objetos, Isaac Newton, cientista inglês, em 1672, problematiza essa teoria no experimento em 

que pegou a luz do sol, chamada de luz branca, e a perpassou por um prisma de vidro. 

Concluiu que a cor branca era, na verdade, a presença de luz, por refletir todas as cores, 

oposta ao preto, que seria a sua ausência, por absorvê-las. A luz branca do sol, para ele, é 

composta por muitos raios, sendo, assim, uma cor policromática, de diferentes angulações. 

Dessa forma, a metodologia física serviu para comprovar o que muitos entendiam como 

especulações, dando um caráter de maior racionalidade de credibilidade ao que se entendia 

como cor.  

Já no século XVIII, devido à ótica romântica, houve novamente o julgamento da cor 

como sensação. Goethe, escritor e cientista alemão dessa fase, também faz experimentos 

científicos, baseando-se em aspectos qualitativos, metódicos e criativos, o que culminou com 

a publicação da Teoria das Cores (1810), estudo polêmico e, logo depois, marginalizado, por 

negar os estudos físicos de Newton. Dentre os argumentos defendidos pelo autor está a 

hipótese de que a cor não está somente nos objetos, mas, principalmente, na nossa sensação, 

que se transforma em percepção emocional e psicológica, na nossa experiência 

fenomenológica, aliando, dessa maneira, o caráter científico ao simbólico. 

 Corrobora esse ponto de vista, no século XX, o filósofo austríaco, naturalizado 

britânico, Ludwing Wittgenstein. Em seu livro Anotações sobre as cores, ele afirma: “trato os 

conceitos de cor como os conceitos de sensações” (WITTGENSTEIN, 1977, p. 67). “Cor”, 

para ele, pode ser uma palavra de qualquer natureza, desde que sinalize um processo de 

experiência. Nesse mesmo texto, ele afirma que “à pergunta: „que significa „vermelho‟, „azul‟, 

„preto‟, „branco‟‟?, podemos apontar imediatamente para coisas com essas cores, - mas é tudo 

                                                           
9 C.f. http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Cor/teoria-da-cor.pdf  < Acesso em 22 novembro 2016> 



52 
 

 

o que podemos fazer: a nossa capacidade para explicar o seu significado não vai mais longe” 

(ibidem, 1977, p.69). Assim, podemos entender que o conceito de cor varia entre uma 

sensação baseada na percepção e nos sentidos que o pigmento em si provoca, sendo, dessa 

forma, conceito de natureza adjetiva, sempre subordinado à materialidade de um objeto.  

Ao longo da história da literatura, da pintura, da filosofia e da ciência ocidental, 

notam-se, então, os significados plurais atribuídos às cores, revelando um profundo interesse 

da história da humanidade nessa temática. Como pudemos observar, procurar entender a 

identidade das cores é um trabalho árduo, minucioso e arriscado, pois a dificuldade na 

separação entre a objetividade da ordem científica e a verdade possível de uma experiência 

pautada nos sentidos requer a problemática e indecifrável discussão do que é realidade. As 

cores sinalizam, portanto, uma região de entremeio entre aspectos que deveriam ser 

exclusivos da lógica e outros que deveriam ser notas descritivas de domínios 

fenomenológicos. Nesse sentido, cores podem representar uma ponte reveladora e dialética 

entre os domínios supostamente antagônicos da lógica e da percepção.  

Dentro desse contexto de valorização dos elementos cromáticos, situamos a obra de 

João Cabral de Melo Neto. Esquecendo-se das contradições da modernidade, normalmente, a 

crítica a respeito da obra desse autor afirma que a questão da cor branca em seus poemas 

remete a tudo aquilo que o poeta almeja: “lucidez, precisão, despojamento de linguagem, de 

musicalidade, antisubjetividade” (FARIA, 2003, p. 126), valores ligados à lógica científica e 

filosófica. Entretanto, percebemos que isso é somente um pretexto para que se repitam as 

mesmas conclusões costumeiramente associadas ao poeta. Em nosso estudo, privilegiaremos 

uma abordagem que evidencia a brancura da folha e da tela como uma força provocativa de 

reflexão sobre o fazer artístico; ela não atua, simplesmente, como um receptáculo de palavras 

e cores: o branco se torna a materialização do fazer em luta corpo-a-corpo, sendo a cor da 

própria luta, a favor de uma poética que tensione a lucidez e a emoção numa forma de emoção 

lúcida ou de lucidez emotiva. Assim, podemos afirmar que, na poética cabralina, a cor não 

possui um simples caráter ornamental: ela revela uma escala de valores, de significados, 

dados pela experiência do sujeito à procura da poesia. 

Segundo Olga Kempinska, assim como o escritor, o pintor “pinta para comunicar algo- 

produzir um significado, o que quer dizer que ele quer levar o espectador a pensar nesse 

significado” (KEMPINSKA, 2006, p. 111). Para a professora, “os elementos do campo 

pictórico não são mais somente elementos em mera coexistência: eles podem se tornar, na 

criação, elementos de um ato intencional e, na recepção, elementos de uma experiência” 

(ibidem, 2006, p. 111). Partindo desse princípio, pode-se afirmar que o uso de certa cor em 
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um determinado contexto de produção não se dá de forma gratuita: a linguagem das cores é 

um código cujo significado é dado pela experiência, fenômeno que não pode ser ignorado.  

Assim como o que encontramos na crítica cabralina a respeito dos recursos 

cromáticos, o que vemos a respeito desse tema em Piet Mondrian evidencia a valorização de 

uma experiência do racional. No entanto, em um de seus ensaios, por exemplo, Mondrian 

defende que a cor primária “parece muito relativa – o principal é que a cor está livre do 

individual e das sensações individuais e expressa apenas a emoção silenciosa do universal” 

10
 (MONDRIAN, 2008, p. 47). O que vemos, dessa forma, é que não há a marginalização de 

aspectos emotivos, mas das formas mais tradicionais de se atingir esse nível dada pelo uso da 

cor. Sair do particular, assim, não significa necessariamente mostrar frieza e racionalismo. O 

universal, para ele, “resulta da ação recíproca do subjetivo e do objetivo”, demonstrando um 

interesse na visão como “dialética ótica e material, interior e exterior, no sentido de que a cor 

aparece na retina como fenômeno ótico e como algo alojado na densidade material do corpo” 

(WIECZOREC, 2016, p. 38). Dessa forma, pode-se dizer que uma experiência intersubjetiva 

entre o que vê e o que olha é configurada no processo de escolha desse importante recurso 

expressivo da gramática mondrianiana do essencial. 

 Portanto, pode-se afirmar que, por meio do uso das cores em autores que visam à 

estética do despojamento, a obra dos artistas em questão exige que dialetizemos sobre nossa 

própria postura diante delas. Ao apontarmos para o fato de que são resultado e processo ao 

mesmo tempo, vemos que pertencem à estética da construção por meio da desconstrução. A 

partir desse contexto, neste capítulo, privilegiaremos o uso da cor branca como recurso de 

dessublimação da literatura e da pintura.  

 

* 

 

Sebastião Uchoa Leite, em seu texto A máquina sem mistério: a poesia de João 

Cabral de Melo Neto, afirma que este “declara a ideia nuclear de uma metapoética, com o uso 

paradigmático da metáfora, a semantização das imagens: claridade, sol, coisas brancas, 

mineralidade, imagem da pedra” (LEITE, 1986, p. 115). João Cabral, em sua primeira obra, 

Pedra do Sono (1940-1941), já mostra sua atração por expressões derivadas do campo 

semântico do claro, como “avenidas iluminadas” (“A Poesia Andando”), “nascidas manhãs” 

(“Poema da desintoxicação”), “o sol na fronte” (“A porta”), “sol da luz da saúde” (“Poesia”) e 

                                                           
10 Grifo do autor. 
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“a Miss fugia da luz com seus poemas” (“A Miss”), ainda que a ambiência desse livro 

inaugural seja predominantemente noturna. É interessante observar que, em mais da metade 

dessas ocorrências, o recurso imagético da clareza está associado a poemas que abordam a 

temática laboral e processual da composição, o que já preanuncia, em sua obra introdutória, a 

valorização do branco como mecanismo do qual o poeta se apropriará em grande parte de sua 

produção artística.  

Como cor, o branco aparece em “Nuvens porém brancas de pássaros / acenderam a 

noite do poeta” (O Poeta). É interessante percebermos que, nesse fragmento, a brancura da 

nuvem não vem de sua cor habitual, ligada tradicionalmente a coisas oníricas, etéreas, mas da 

cor dos pássaros, configurando uma hipálage
11

. Pode-se inferir que cor branca aí reafirma o 

sema da lucidez, visto que, com o uso da força opositiva do conectivo “porém”, o poeta 

quebra uma unidade de significação pré-estabelecida ao dar preferência a um elemento 

concreto (pássaro) em detrimento de outro também concreto, mas normalmente ligado à 

metafísica (nuvem).  

Sobre a utilização do branco ligado à nuvem de pássaros, João Alexandre Barbosa 

afirma que “(...) não somente desmonta o embalo surrealista do texto, mas estatui um plano de 

opção para a leitura do poema que o extrai da zona menos clara das imagens de sonho e o 

projeta, agora, para uma paisagem de vigília e expectação” (BARBOSA, 1976, p.44). Dessa 

forma, o branco torna-se o mecanismo que rompe a inconsciência, a atmosfera onírica, para 

“acender a noite do poeta”. Partindo desse princípio, pode-se alegar que aí essa cor é a 

concretização da ideia de luz como metáfora do conhecimento, nesse caso, do fazer poético, 

sendo, portanto, um artifício utilizado de forma ativa. Nessa ocorrência, percebe-se, então, 

que o branco não é a imagem figurativizada da passividade, como ocorreria tradicionalmente, 

mas parte de um ato crítico, lúcido.  

É interessante destacar que a cor, nesse trecho, perde a concepção de caráter 

ornamental ou de mímese para ironizar uma realidade idealizada, que poderia ser dada a esses 

versos. Sobre a questão da ironia, Uchoa Leite, em seu livro Crítica de Ouvido, defende que  

 

Os escritores irônico-críticos (tal como artistas visuais [Goya, Hogarth, 

Daumier, Grosz]) tendem a ser políticos ou no mínimo críticos de costumes. Isto é, 

têm uma visão, quando não claramente política, compromissada com a realidade. No 

caso de Cabral, pode-se falar de um compromisso ético de ordem muito genérica. 

Essa ética é a da atividade contra a passividade, a do espírito crítico contra o 

                                                           
11 Segundo Massaud Moisés, em seu Dicionário de Termos Literários, a hipálage “constitui um expediente 

retórico segundo o qual um determinante (artigo, adjetivo, complemento nominal) troca o lugar que logicamente 

ocuparia junto de um determinado (substantivo) para associar-se a um outro” (MOISÉS, 2004, p.221) 
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conformismo, da escolha do difícil contra a entrega ao fácil, em suma, do domínio 

da vontade intelectual sobre os impulsos da emocionalidade (LEITE, 2003, p.81). 

 

A partir desse trecho, pode-se inferir que, ao utilizar a cor branca como um 

importante mecanismo da ironia reflexiva, João Cabral evidencia um compromisso político e 

ético com a realidade. Essa realidade, para o crítico citado, é revelada na obra do poeta pelo 

contraste de pares tradicionalmente concebidos como dicotômicos, como se houvesse um 

compromisso cabralino de mostrar como o processo de composição considerado racional não 

exclui nenhum dos pares. Embora Uchoa Leite afirme que um lute “contra” o outro, não 

defende necessariamente que um supere, vença o combate. Assim, é por meio da articulação 

problematizadora, materializada no poema como cor branca, que há a quebra da passividade e 

a manifestação de uma postura de investigação reflexiva, dialética e filosófica do sentido. 

Com isso, pode-se reafirmar que o branco possui um valor não somente estético, mas também 

ético na poesia cabralina.  

Como valor ético e subversivamente irônico, também há o uso da cor branca 

associada à do papel, como se observa posteriormente no livro Os três mal amados (1943), 

um drama em prosa inspirado no poema “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade. A 

referência a esse outro escritor é dada já na epígrafe do livro, onde o poeta cita os três 

primeiros versos do reconhecido poema drummondiano. Esses versos são o apontamento da 

situação inicial dramática cabralina, o momento em que são apresentados os personagens - 

João, Teresa, Raimundo, Maria e Joaquim - e a intriga na qual estão envolvidos. Subvertendo 

o sentido de amor do texto original, Cabral associa esse sentimento a concepções de poesia, 

concretizadas no texto como personagens femininas. Segundo Renato Suttana, essas acepções, 

reveladas pelas vozes masculinas, a quem João Cabral dá turno ao longo do livro, são “a do 

sonho na boca de João, a obsessão do amor na de Joaquim e a beatitude solar na de 

Raimundo” (SUTTANA, 2003, p. 230). A partir desse apontamento, poder-se compreender, 

então, que são as falas do último personagem citado as que revelam a opção que Cabral 

escolheu para seu próprio projeto estético.  

É justamente dentre as falas do personagem Raimundo que encontramos um trecho 

em que há a ocorrência da cor branca: 

 

 

 

RAIMUNDO: 
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Maria era também a folha em branco, barreira oposta ao rio impreciso que 

corre em regiões de alguma parte de nós mesmos. Nessa folha eu construirei um 

objeto sólido que depois imitarei, o qual depois me definirá”. (MELO NETO, 2003, 

p.63) 

 

Nesse fragmento, podemos observar que Maria é mostrada ao leitor como uma 

presença já experimentada, fato comprovado pelo uso do verbo no pretérito. Nesse processo 

de experimentação, ela é associada à folha em branco, materialização da oposição ao que é 

impreciso, ao que é encontrado “em regiões de alguma parte de nós mesmos”. Essa liquidez 

fluvial revela, como se vê, aquilo a que Raimundo não privilegia em seu processo 

compositivo. Sendo uma barreira, ela necessariamente promove um confronto com o rio, o 

que faz o processo de escrita ser, mais uma vez, associado a uma luta dinâmica, nesse caso 

entre razão e emoção.  

Já na segunda frase desse trecho, percebemos que o processo de experimentação do 

branco da folha de papel não se limita ao passado e se torna, na verdade, um projeto 

consciente a ser constantemente desenvolvido até, depois, ser plenamente solidificado como 

definição do sujeito Raimundo. Nessa proposta de concretude, a cor mencionada torna-se 

presença constante, pois é nela, como se lê, onde será construído “um objeto sólido”, fazendo, 

por conseguinte, parte desse constructo também. Dessa forma, pode-se defender que o que o 

objeto produzido é a corporalização do próprio branco.  Depreende-se, a partir daí, em mais 

uma ocorrência, que folha branca não é um receptáculo neutro, passivo, das imagens 

inconsistentes oriundas da subjetividade do poeta, mas cor ativa, que participa do projeto ético 

e estético cabralino na medida em que se torna também signo do campo semântico da 

concretude. Assim, essa cor se mostra mais evidentemente marcante na estética de Cabral não 

como simples acepção cromática da página, mas como um elemento pertencente ao campo 

paradigmático da pedra referido por Uchoa Leite, tornando o que antes era considerado 

conceitual, abstrato, como material. 

É interessante comentar que esse trecho foi incluído por Cabral posteriormente à 

primeira publicação de Os três mal - amados, quando lançou Poesia Crítica, livro que reúne 

poemas sobre a escrita literária, a obra ou a personalidade artística de criadores consagrados.  

Ou seja, foi justamente quando seu projeto estético já estava “definido” que João Cabral de 

Melo Neto acrescentou, nas falas de Raimundo, esse importante trecho que denota o valor 

crítico da cor branca. Assim, ao associarmos a definição da personalidade de Raimundo ao 

objeto estético já construído, podemos observar, mais uma vez, que esse personagem é, por 

conseguinte, um alter ego cabralino. 
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Assim como em João Cabral de Melo Neto, também em Piet Mondrian encontramos a 

recorrência da valorização da cor branca em quadros normalmente não prestigiados pela 

crítica. Para que o pintor holandês conseguisse custear sua estadia em Paris, sentiu-se na 

obrigação de confeccionar quadros cujos objetos fossem temas clássicos, como o das as 

flores. Pelo fato de a motivação da produção ter sido mais pelo valor comercial do que pelo 

artístico, considerou-se, inicialmente, que havia um distanciamento de seu princípio 

neoplástico. Entretanto, a nosso ver, essa afirmação não se aplica a todos os quadros. Vejamos 

a composição Rosa num Copo, de 1921. 

 

 

Figura 2.1 - Rosa num Copo, 1921, Aquarela sobre papel, 27,5 x 21,5 cm, Haia, Haags 

Gemeentemuseum. 

 

Nesse quadro, observamos que, ao fundo amarelo, há uma flor branca em um copo 

que oscila entre a transparência e a branquitude. Vejamos que a cor branca das pétalas da rosa 

ultrapassa a barreira de sua objectualidade e transpassa para seu próprio corpo e para o copo. 

Por conseguinte, o caule e as folhas da rosa já não mais possuem a cor de sua natureza, sendo, 

dessa maneira, a tensa extensão da cor das pétalas e do copo em que está inserida. O fundo, 

embora amarelo, está manchado com a mesma cor da flor. Uma análise mais minuciosa faz 

com que depreendamos que essa luminosidade vem da flor, que irradia o branco e transpassa 
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para o ambiente em que está inserida. O fato de haver uma mancha branca e disforme acima 

da folha que está fora do copo ilustra essa assertiva. Vejamos, então, que a partir do centro 

branco, irradia-se essa cor para o restante do quadro, como se isso nos mostrasse que, assim 

como houve o movimento do desabrochar da flor, houve, paralelamente, o movimento de 

nascimento do quadro. Assim, pode-se inferir que, tal como o branco aparece inicialmente em 

João Cabral, no pintor holandês, essa cor encarna o valor da temática laboral e processual da 

composição mesmo em muitas obras que supostamente fogem aos princípios do 

Neoplasticismo.  

Não obstante ser esse um tema clássico e considerado naturalista, Mondrian o utiliza, 

mas para subverter e reconfigurar o sentido tradicional de flor como símbolo de beleza e de 

pureza, associando-o ao trabalho do fazer artístico. Corrobora essa assertiva a fotografia de 

seu estúdio tirada por André Kertész, em 1926, chamada de Em casa de Mondrian. 

 

 

Figura 2.2 - Em Casa de Mondrian, 1926, 24 x 19 cm, Prova sobre gelatino-brometo de prata, 

França, Ministère de la Culture (A.F.D.P.P.) 

  

O que vemos, na descrição dessa fotografia, é que Piet Mondrian colocou sobre a 

mesa da entrada de seu ateliê um vaso com uma flor artificial cujas folhas verdes pintara de 

branco. Quando interrogado, maliciosamente, por um jornalista sobre o significado desse 
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clássico objeto, tipicamente associado ao lirismo romântico, o pintor holandês respondeu: 

“Preciso de algo para simbolizar a graça e o charme femininos. Mas vejam bem: minha flor é 

artificial e, o que é mais importante, pintei as folhas de branco para banir o verde 

impossivelmente naturalista do meu interior” (apud WIECZOREK, 2016, p. 92).  

Vejamos que há, nessa fala, a quebra de uma expectativa. Embora a flor seja 

considerada elemento feminino, Mondrian corrompe seu sentido original ao lançar, nesse 

mesmo objeto, o que seria a este dicotômico, como se quisesse nos mostrar que nada, nem 

mesmo um simples ornamento, foge à sua visão dialética e neoplástica de mundo. Sendo 

assim, pode-se cogitar que é a partir do uso da cor branca, não só na tela, mas também em 

seus objetos, que o pintor entrelaça, de maneira desafiadora, desconcertante e insubmissa, 

elementos tradicionalmente concebidos como opostos, tais quais masculinidade / 

feminilidade, razão / emoção, natural / artificial, delicadeza / agressividade e dogma / 

liberdade. Infere-se, então, que Piet Mondrian está sempre a revelar uma incessante e 

questionadora busca tanto em sua vida quanto em sua obra.  

Essa busca mondrianesca é comumente explicada pelo fato de o pintor ter se 

interessado, ao longo de sua trajetória, pela mística religiosa da doutrina teosófica. Segundo o 

dicionário Aurélio, uma das acepções da palavra destacada é “crença ou sentimento arraigado 

de devotamento a uma ideia” (FERREIRA, 1987, p.1142). A concepção de mística como 

devotamento a uma ideia é confirmada por Octavio Paz, em seu texto Os filhos do barro, ao 

defender que a modernidade é a época em que os ideais substituíram o papel que antes era 

delegado a um ente superior, fazendo com que, conquanto os papéis tenham sido invertidos, a 

ideia de devoção a um objetivo ainda permaneceu. A partir daí, o que percebemos é que a 

devoção mística presente na obra de Mondrian é problematizada não em um plano 

transcendental, religioso, mas no próprio material de serviço, por meio de um sistemático 

projeto: ele acreditava que a constituição plástica a partir dos objetos sensíveis mais abstratos 

lhe garantiria um acesso às estruturas mais essenciais da realidade.  

Ao compararmos essa postura do pintor com a de João Cabral, logo veremos que a 

obra de ambos sinaliza uma procura obsessiva, constante e interminável de um ideal estético 

cujo fim seja a perfeição. Em Cabral, a precisão do modo operatório esforça-se para que sua 

poesia seja lida não como realismo descritivo, mas como crítica da realidade a partir da crítica 

da percepção. Dessa maneira, pode-se defender que o conceito de mística, presente na obra de 

Mondrian, é entendido por críticos do poeta como uma “ética” - como vemos em Alcides 

Villaça (VILLAÇA, 2001, p.149), e um “saber fazer”, como vemos em Benedito Nunes 

(NUNES, 1971, p.159). Assim, mística e ética/saber fazer podem ser consideradas expressões 



60 
 

 

sinônimas de um projeto estético consciente e rigoroso, que tem como um dos objetivos a 

busca da emoção universal, em detrimento da individual.  

Vejamos como essa busca incessante se dá nos versos abaixo, do poema cabralino 

“A lição de poesia”: 

 

1 

Toda manhã consumida 
como um sol imóvel 
diante da folha em branco: 

princípio do mundo, lua nova. 

 

Já não podias desenhar 

sequer uma linha: 

um nome, sequer uma flor 

desabrochava no verão da mesa: 

 

nem no meio dia iluminado, 

cada dia comprado, 

do papel, que pode aceitar, 

contudo, qualquer mundo. 

 

                   

                2 

A noite inteira o poeta 

em sua mesa, tentando 

salvar da morte os monstros 

germinados em seu tinteiro. 

 

Monstros, bichos, fantasmas 

de palavras, circulando, 

urinando sobre o papel, 

sujando-o com seu carvão. 

 

Carvão de lápis, carvão  

da ideia fixa, carvão 

da emoção extinta, carvão 

consumido nos sonhos.  

 

                 (...) 

 

 (MELO NETO, 2003, p.78) 

 

Nesse poema, vemos que, embora a mística/ética seja a procura da perfeição, a 

poesia do pintor e do poeta está sempre em risco, por isso nunca acabada, nunca um objeto 

pronto, sempre por fazer. No poema acima, vemos que esse por fazer requer esforço, trabalho, 

luta violenta, promovendo uma arte dual, que, assim como a de Mondrian, concilia polos 

considerados dicotômicos, como razão e emoção.  

 Roland Barthes, em O grau zero da escritura, afirma que a produção literária é 

um trabalho de operário. Para o crítico, “A escritura será salva não em virtude de sua 

destinação, mas graças ao trabalho que tiver custado”. Mais adiante, defende que “esse valor-
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trabalho substitui de certa maneira o valor-gênio” (BARTHES, 1971, p.76). A escritura 

apresentando-se, então, como valor-trabalho, produzida não por um gênio inspirado, mas pelo 

escritor-artesão, demanda, por isso, o contínuo esforço como elemento imanente à escrita 

literária. O poema acima dialoga com essa assertiva, posto que nele há um artista que passa 

dia e noite, como vemos pelo uso dos adjuntos adverbiais, exercitando seu ofício de escrita 

diante da folha em branco.  

Dizemos “artista” porque, na parte número 1, não se sabe ao certo qual o ofício 

descrito, pois, na segunda estrofe, Cabral fala sobre o ato de “desenhar”, que pode estar 

associado tanto à literatura quanto à pintura. Além disso, a palavra “linha” tanto pode ser 

interpretada como um verso quanto como um dos elementos fundamentais das artes plásticas. 

Assim, percebemos que esse poema dedicado ao processo literário pode ser também ligado ao 

picturalismo, pelo fato de haver a associação do ato de escrever ao de pintar com as palavras.  

 O esforço em busca da perfeição diante do “princípio de mundo” se realiza 

com a folha em branco tornando-se uma arena, na qual se trava uma violenta luta: 

 

A luta branca sobre o papel 

que o poeta evita, 

luta branca onde corre o sangue 

de suas veias de água salgada. (MELO NETO, 2003, p. 78) 

 

Percebe-se, nesse trecho, que com o branco há um envolvimento corporal de uma 

visão encarnada pelo uso da cor: o poeta é afetado pelo objeto, e, nesse sentido, passa a ser 

objeto também. Dessa forma, ocorre o que Maurice Merleau-Ponty chama de “transitividade 

entre o sentiente e o sensível”, entre um “corpo operante e atual” e um outro “corpo operante 

e atual”, cujo fundamento é a intersubjetividade. Há uma perpétua troca de valores, que 

jamais se completa. Dessa forma, Cabral evidencia que o duplo encontro, do mundo e do 

corpo, é a origem da própria poesia.  

A luta branca, assim, torna-se um entrelaçamento, um quiasma, que se opõe ao 

dualismo da filosofia tradicional. Embora o poeta veja a psicologia da sua composição com 

certo distanciamento, marcado, inúmeras vezes, pela presença da terceira pessoa do singular 

ou por outra reconhecida voz que fala por ele, vemos que, nessa luta corporal, há marcas 

pessoais do “sangue/ de suas veias de água salgada”, evidência da troca entre a cor, o sangue 

do poeta e a água salgada, referência ao suor consequente do combate, promovendo, portanto, 

uma experimentação intersubjetiva. Vê-se, então, que, não obstante o esforço cabralino seja, 

ao longo de seu projeto estético, de despersonalização, o poeta se trai ao deixar sua marca nas 

coisas selecionadas por ele próprio. Dessa forma, pode-se concluir que a luta branca é um 
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importante mecanismo provocador da articulação entre racionalidade e subjetividade na 

estética cabralina. 

Essa troca de valores corporais entre o artista e seu material de construção artística 

também é fundamento da pintura moderna. Sobre esse lutar corpo a corpo, Maurice Merlau-

Ponty afirma em seu texto O olho e o espírito: 

  

 O pintor “oferece o seu corpo”, diz Valéry. E, com efeito, não se vê 

como poderia um espírito pintar. É emprestando o seu corpo ao mundo que o pintor 

transmuta o mundo em pintura. Para compreender essas transubstanciações, é 

necessário reencontrar o corpo operante e actual, aquele que não é um pedaço de 

espaço, um feixe de funções, que é um entrançado de visão e movimento 

(MERLAU-PONTY, 2004, p.19). 

 

Segundo esse autor, o olhar se dá não só pelo movimento do olho físico, que é citado 

no texto, mas por aquele cujo movimento desdobra-se, mantendo as coisas do mundo como se 

fossem um anexo do eu, incrustadas em sua carne. Por conseguinte, o resultado da produção é 

a transubstanciação do próprio corpo: matéria sensível, afetiva e pulsante. Assim como no 

poeta brasileiro, no pintor holandês, ao oferecer o seu corpo, há uma luta, na tentativa de 

recuperar a essência das coisas do mundo, passando pelo combate contra a referencialidade 

naturalista do signo pictórico. A “eliminação” a que se propõem esses artistas é o 

aprofundamento da capacidade de referência como uma distância e ao mesmo tempo uma 

inelutável proximidade. 

 Esse encontro intersubjetivo entre corpo e elemento construtivo lembra um dos 

princípios do neoplasticismo, que foi publicado por Mondrian na revista De Stijl: 

 

 (…) A vida do homem verdadeiramente moderno não está voltada 

ao material pelo material, nem é uma vida predominantemente emocional, mas se 

apresenta como a vida autônoma mais de um espírito humano cada vez mais 

consciente. 

                     

................................................................................................... 

 Assim também é a arte: ela se manifesta como o produto de um novo 

dualismo no homem; como produto de uma exterioridade cultivada e uma 

interioridade mais profunda e consciente – como pura expressão plástica do espírito 

humano, ela se manifesta em uma expressão estética pura, em uma aparência 

abstrata. (MONDRIAN, 2008, p.p.17-18) 

 

Somando esse trecho com as análises que já fizemos dos quadros de Mondrian, 

percebemos que o “dualismo” expresso pelo artista no fragmento acima não é o mesmo da 

visão tradicional, sinônimo do maniqueísmo, o que faz com que uma das partes se oponha à 

outra. Esse termo, no pintor, significa a tentativa de fusão de opostos, cujo produto final é 
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uma aparente harmonia, dada a busca do pintor pelo equilíbrio da composição. Vejamos que 

essa ideia harmônica pareceria, tradicionalmente, contrastar com a de luta e de trabalho. No 

entanto, ajuda-nos a contestar esse ponto de vista a afirmação de Wassily Kandinsky ao 

defender que “pintar é um estrondoso choque de mundos opostos predestinados a criar juntos, 

na luta e a partir dela, um novo mundo que se chama obra”
12

. Sendo assim, o equilíbrio 

consonante constantemente procurado por Mondrian seria, então, resultado de um trabalho 

que contrasta e ao mesmo tempo une “uma exterioridade cultivada e uma interioridade mais 

profunda e consciente”.  

Além do dualismo, outra questão muito importante para as estéticas cabralina e 

mondrianiana está nesse fragmento: a da pureza. Podemos afirmar que a pureza do pintor e do 

poeta não remete à da tradição, cujo branco estava ligado a formas impolutas, sublimes, 

sacralizadas, mas a uma pureza da composição: Mondrian, para construir uma arte pura, 

reduziu sua pintura a um “léxico conciso”, como diria João Cabral em “No Centenário de 

Mondrian”, do qual fazem parte as cores primárias, o preto, o branco e as linhas horizontais e 

verticais.  

Já a arte pura em Cabral significou também eliminação: a depuração do lirismo 

ligado à subjetividade exacerbada do eu e à musicalidade clássica, ainda em voga na literatura 

brasileira. Sobre a pureza cabralina, afirma Sérgio Buarque de Holanda que “não constitui, ao 

cabo, uma negação, mas uma condição de vida” (HOLANDA, 1978, p. 176), fator que guiará 

o pernambucano em toda sua trajetória poética. Como elemento fundamental para essas 

poéticas, o branco faz parte da estética da depuração. Vejamos o que o próprio Cabral afirma 

sobre isso no poema “Diante da folha branca”, encontrado no livro Agrestes (1981-1986): 

 

Tanta lucidez dá vertigem. 

Faz perder pé na realidade. 

Perder pé dentro de si mesmo, 

sem contrapé, é uma voragem. 

 

Diante da folha branca e virgem, 

na mesa, e de todo ofertada, 

com medo de que ela o sorvesse 

Ei-lo, como louco, a estuprá-la.  
 
                    * 

 

A folha branca é a tradução 

Mais aproximada do nada. 

Por que romper essa pureza 

Com palavra não milpesada? 

                                                           
12 Cf. http://www.webtelas.xpg.com.br/kandinsky.htm (acesso em 02/04/2011). 
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A folha branca não aceita 

senão a que acha que a merece: 

essa só sobrevive ao fogo 

desse branco que é gelo e febre. (MELO NETO, 2003, p.556-7) 

 

 A questão da pureza consciente ligada à temática da cor branca nos remete ao poeta 

Stéphane Mallarmé, a quem foram dedicados livros e poemas de Cabral, como a segunda 

parte do poema do qual foi retirado o trecho acima, “Diante da folha branca”. José Aguinaldo 

Gonçalves, em seu texto “Sthéphane Mallarmé, Paul Valéry: um pensamento abstrato”, 

afirma que o real sentido de poesia pura é aquele cujo texto propõe uma abertura para outras 

possibilidades, para outras formas de expressão, levando à reflexão “sobre uma convergência 

de sistemas que desenhe a configuração de uma mesma substância” (GONÇALVES, 2002, p. 

64).  

Para esse poeta francês, definido pela crítica como uma das grandes referências 

cabralinas, construir espaços em branco na página era um ato tão significativo quanto o ato de 

escrever. Em seu célebre poema Un coup de dès, Mallarmé promove uma ressignificação dos 

espaços, evidenciando a valorização do branco da página não como mero pano de fundo, mas 

como uma medida visual que impõe a reflexão sobre o poema através do movimento das 

palavras, motivado pela cor. Dessa maneira, o leitor seria obrigado a “decifrar” os espaços, a 

mudança na grafia das palavras, provocando o poeta no receptor, assim, um olhar ativo. 

Segundo Mallarmé, “os 'brancos' com efeito assumem importância, agridem de início” (apud 

CAMPOS et ali, 2006, p. 151). O branco, em Mallarmé, então, é uma medida provocadora de 

violência, que força a uma leitura desautomatizada. 

Em Cabral, assim como em Mallarmé, também encontramos o branco como 

elemento provocador de agressão na medida em que colabora também com a destruição que 

leva a um novo constructo. Ao analisarmos o poema acima, vemos que, com a folha, há uma 

relação de aproximação e de luta, de afeto e de trabalho: ao mesmo tempo em que o poeta a 

aponta como pura, ela o incita ao movimento, seduzindo-o para que ele trave uma luta, que é 

o processo de feitura do poema. Essa luta corporal do fazer poético dá a ele não só uma feição 

racional, mas também sensual, plástica e sensorial. Nesse sentido, vejamos que a voragem, 

citada no poema é a busca de racionalidade para falar de sua emoção: a folha branca é tratada 

de modo afetuoso e violento porque gera tensão no poeta. Em outras palavras: o branco, em 

mais um exemplo, é configurado como cor da própria luta.   

Como João Cabral na poesia, Mondrian também utiliza a cor branca em suas telas 

como medida de agressão ao passo em que problematiza um olhar fechado e construído. 
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Vejamos como a importância da cor branca favorece à expressão partir do quadro 

Composição com dois traços, de 1931: 

 

 

Figura 2.3 - Composição com dois traços, 1931, Óleo sobre tela, 114 cm em diagonal, Amsterdã, 

Stedelijk Museum 

 

Nessa composição, percebemos que o branco parece extrapolar o limite da tela, 

fazendo com que o objeto retratado seja apenas a parte de um todo, o que configura a tensão 

entre aparência e realidade. Corrobora essa análise o fato de a parede em que ela está colocada 

ser da mesma cor da espacialidade da tela, ou seja, branca, revelando a onipresença e a 

virtualidade da cor. Sobre essa tonalidade da parede, analisa Didi-Huberman, em seu livro 

Diante da Imagem, que ela “não é visível no sentido de um objeto exibido ou delimitado; mas 

tampouco é invisível, já que impressiona nosso olho e faz inclusive bem mais que isso. Ele [o 

branco] é matéria” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 24). Embora o crítico tenha se referido a 

um afresco de Fra Angelico, muito nos interessa para abordar essa temática em Mondrian. O 

autor continua e afirma que  
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a intensidade desse branco extravasa seus limites, desdobra outra coisa, 

atinge o espectador por outras vias. Chega mesmo a sugerir ao pesquisador de 

representações que „não há nada‟ – quando ele representa uma parede, mas uma 

parede tão próxima da parede real, branca como ela, que acaba por apresentar 

somente sua brancura. Por outro lado, ele não é de modo algum abstrato, 

oferecendo-se, ao contrário, como a quase tangibilidade de um choque, de um face a 

face visual (ibidem, 2013, p.25). 

  

Vemos, então, que o branco, seja o da parede ou o do quadro, é um convite a um 

novo aprendizado do ver, na medida em que nos faz refletir e problematizar até mesmo sobre 

as condições do ambiente da tela, visto que é um elemento de igual importância para o 

sentido, é parte encarnada da composição. Dessa forma, é a cor branca que favorece a 

ampliação da espacialidade do quadro, promovendo, igualmente, uma melhor leitura das 

linhas, da posição diagonal da tela e de sua colocação na parede, da cor de seu suporte e de 

qualquer outro elemento legível da peça. Essa cor, como vemos acima, é o elemento capaz de 

unir a assimetria e o equilíbrio, o perto e o longe, o racionalismo e a subjetividade, o limite da 

visão e o espaço extra-tela. O que para muito era visto apenas como suporte, Mondrian soube 

aproveitar como força provocativa que desautomatiza a perspectiva tradicional e, por isso, 

promove um agressivo e quase tangível “choque” no espectador.  

Sobre a questão do valor do branco como um elemento espacial que auxilia o 

movimento de expansão é interessante destacar o fato de que até mesmo em sua residência o 

artista aproveitava o espaço dessa cor para refletir sobre suas composições. As fotos de seu 

estúdio, como esta, de 1944, comprovam essa afirmação: 
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Figura 2.4 - Estúdio de Piet Mondrian em Nova York depois de sua morte em fevereiro de 1944, 

com Victory Booguie-Wooguie (1942-1944, inacabada). Foto de Harry Holtzman. 

Essa foto, ainda que em preto e branco, evidencia que, para Mondrian, o objeto 

artístico deveria se relacionar tanto com o observador quanto com o ambiente em que está 

inserido de modo que se prove uma vivência dentro da própria pintura. Devido a esse 

raciocínio, muitos de seus quadros foram acompanhados de seu modo de usar, justamente 

para que o efeito de sentido desejado pelo artista não se perdesse. Em Hebert Damisch, 

encontramos uma instrução do pintor a respeito de onde o quadro deveria ser colocado: “na 

parede à distância igual em todas as direções, de modo que o meio não seja mais baixo que o 

nível do olho de um homem em pé” (DAMISCH, 1984, p. 55). A partir dessa informação, 

pode-se inferir também que Piet Mondrian atribuía aos seus quadros uma função nítida e 

precisa: “a de imprimir na memória visual um esquema de organização do espaço que 

funcionaria em seguida como uma grade, que não esperaria nada mais além do que ser 

recolocada no mundo para informá-lo de modo renovado” (ibidem, 1984, p. 55). Assim, a tela 

é designada como um objeto que não só ocupa o espaço, mas que também é parte intrínseca, 

encarnada, dele. 

Vejamos que nessas obras, embora possuam uma exatidão rigorosa em seu contexto 

de produção e pretendam ser puramente objetivas, elas despertam, paradoxal e tensamente, 

em nós a dúvida e nos propõem a liberdade do olhar, deixado livre para explorar o objeto 

pictórico. Nesse sentido, é relevante destacar que é a cor branca tanto da parede, um elemento 

normalmente desprezado pela pintura tradicional, quanto da tela revela ser a cor da 

inquietude, da subversão, logo cor da crise. Por meio da experiência desse artista com ela, 

perdem-se muitas certezas a respeito dessa cor construídas pelas sociedades e pela própria 

Arte e provoca-se uma multiplicidade de desdobramentos, sendo, por isso, sintoma “de 

associações ou de conflitos de sentidos” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 26). Portanto, pode-se 

reafirmar ser ela um elemento que problematiza a ideia de univocidade racionalista nas obras 

de João Cabral de Melo Neto e de Piet Mondrian. 
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Capítulo 3: 

João Cabral e Mondrian: duas poéticas do movimento 
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Observa Lessing, no Laocoonte (1766), que “a pintura só pode representar um 

momento único de uma ação e, portanto, tem que selecionar o momento mais fecundo, o que 

melhor nos permite inferir o que ocorreu antes e o que se segue” (LESSING apud 

SÜSSEKIND, 1998, p.177), sendo, por isso, considerada a arte do espaço, “apta à 

representação de corpos” (KEMPINSKA, 2011, p.37). Em contraposição a essa forma 

artística, para Lessing, estava a literatura, pois “ ao usar sons articulados no tempo, possui 

uma vocação natural à representação de ações” (ibidem, 2011, p. 37), sendo caracterizada, 

portanto, como a arte do tempo.  

Partindo dessa reflexão, o binarismo espaço (corpo) - tempo (ação) presente na 

leitura comparativa entre pintura e poesia serviu muitos anos como um paradigma que 

explicou a irreversibilidade entre ambas, fazendo com que a análise de seus processos 

artísticos parecesse incomunicável. Corrobora esse pensamento a Semiologia moderna, para a 

qual, “linguagem verbal e linguagem visual não são isomórficas, visto que a pintura não 

possui a dupla articulação, ou seja, é impossível distinguir na pintura unidades diferenciais 

capazes de se opor e combinar” (ibidem, 2011, p.44). Olga Kempinska questiona esse ponto 

de vista e afirma ainda que “a fórmula ut pictura poesis é evitada para preservar suas 

respectivas autonomias, desconsidera-se suas interessantes irregularidades, os poetas e os 

pintores hesitam em aceitar suas inspirações mútuas e preferem dirigir seu olhar para a 

música” (ibidem, 2011, p.41).  

Opondo-se parcialmente a essa consideração, João Cabral de Melo Neto mostra um 

relativo desinteresse pela música. Afirma o poeta ao jornalista Oswaldo Amorim em 

entrevista publicada originalmente na revista Veja, de 28 de junho de 1972 - Edição 199: 

 

Sou inteiramente indiferente à música. Se ficasse surdo, não sofreria 

muito. Se ficasse cego, seria uma desgraça. Endosso inteiramente a opinião, creio 

que de Voltaire, de que a música é o menos desagradável dos ruídos. Não sei cantar 

nada, só o Hino Nacional e o de Pernambuco. A música flamenga, porém, me 

interessou justamente por me dar a impressão de que esfola o ser, desperta-o, 

impede-o de dormir. Eu acho que a maior sensação do homem é viver a lucidez, 

viver aceso, com todas as portas da percepção bem abertas13. 

 

Assim, embora Cabral tivesse revelado certo interesse na música flamenca, por seu 

“estilo explosivo e antimelódico” (apud ATHAYDE, 2000, p.81), a premissa da anti-

musicalidade em sua poesia bem como a ênfase crítica na preponderância da estética do 

visual, apoiou-se, inicialmente, nessa dicotomia legitimada pelo próprio autor. Esse viés de 

análise camuflou, inicialmente, a valorização de certos recursos rítmicos fundamentais para o 

                                                           
13Fonte:  http://www.elfikurten.com.br/2016/04/joao-cabral-de-melo-neto-entrevista.html 
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entendimento da subjetividade cabralina, associando, dessa forma, esse raciocínio à ideia 

clássica e também cartesiana de poesia como um objeto equilibrado, preciso e objetivo. 

Flora Sussekind problematiza essa questão e defende que, embora o poeta afirmasse 

ser anti-musical, sua obra está impregnada de elementos ligados a essa forma artística, tais 

como “sotaque, fala, ritmo, dicção, timbre, acento, voz” (SUSSEKIND, 1998, p.34). Para a 

estudiosa, João Cabral materializa esses recursos, transformando a abstração sonora em 

figuração plástica e fazendo com que a recepção deles não se dê simplesmente de forma 

auditiva, como dita a tradição lírica, mas também visual. Com isso, o poeta pernambucano 

tira-nos do lugar comum e impõe uma questão rítmico-reflexiva a respeito dos mecanismos 

utilizados para compor um texto paralelamente figural e dinâmico, por isso instável, tenso, 

“uma unificação de ideias díspares”, como defendeu Erza Pound (apud WELLEK et 

WARREN, 1955, p.231), por tentar justapor, no mesmo objeto estético, os conceitos 

tradicionalmente tidos como opostos de tempo e espaço. 

Analisando a problemática do processo de construção da imagem em João Cabral de 

Melo Neto, Sebastião Uchoa Leite afirma que, nessa poética, a visibilidade se dá por uma 

operação aproximativa da linguagem estabelecida pelo símile, um tipo de comparação 

explícita que ocorre quando os termos comparados são de categorias diferentes, que, para ele, 

nada mais é do que movimento para (LEITE, 2004, p. 151). O autor argumenta que, na 

estética cabralina, 

 

 Paisagens, seres e eventos movem-se num universo expressivo cujo 

controle exasperado acaba por legitimar e intensificar um tipo de emoção 

desconhecido na poesia luso-brasileira. O rigoroso sentido de trabalho em que se 

crispa a linguagem de Cabral não atende ao desígnio de uma acadêmica 

autocontemplação: revela um debruçar-se metódico sobre o real, de que retira as 

sugestões mais fortes de equivalência, diferença e oposição (ibidem, 2004, p.p. 152-

153). 

 

Assim, podemos inferir que, embora haja um esforço do poeta em dar a ver por meio 

da concretização, esta não se dá de forma em que prevaleça apenas uma objetivação 

descritiva, aspecto normalmente expositivo e fixo, mas sim movente, tendendo à instabilidade 

no processo de transformação do visível em discurso. A produção de imagens retiradas do real 

gera, então, tanto um dinamismo interno, provindo das figuras apresentadas, que estão soltas e 

movimentando-se, não congeladas na imagem do objeto acabado, quanto do “sentido de 

trabalho” que o poeta quer que transpareça. Félix de Athayde corrobora essas afirmações ao 

defender que “JCMN escreve sobre a vida (forma em movimento) e não sobre o que já é 

morto (forma inerte). Seus poemas são, antes de tudo, forma, mas forma trabalhada” 
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(ATHAYDE, 2000, p.16). Dessa maneira, observa-se que, para o poeta e para esses ensaístas, 

está vivo tudo aquilo que está em movimento. Vivos estão não somente “paisagens, seres e 

eventos”, mas também o poema escrito.  

O próprio João Cabral de Melo Neto corrobora essa afirmação. Em seu ensaio Joan 

Miró, estudo, no qual reflete sobre o pintor ao refletir sobre si
14

, o poeta define o que para ele 

seria uma poética do vivo:  

 

Vivo parece valer ora como sinônimo de novo, ora de bom. Em todo caso, 

expressão de qualidade. Essa palavra a meu ver indica bem o que busca sua 

sensibilidade e, por ela, sua pintura. Essa sensação de vivo é o que existe de mais 

oposto à sensação de harmônico ou de equilibrado. (MELO NETO, 2003, p.718) 

 

Nesse trecho, podemos perceber que, na busca cabralina pelo vivo de cada coisa, há 

o inquietante, o instável, marcas de uma oscilação no corpo das palavras. Dessa forma, a 

noção de equilíbrio harmônico, que levou à interpretação da objetividade racionalista 

associada ao aspecto construtivo do poeta, acaba por contrastar com a ideia de movimento 

desconcertante e inelutável em sua poética. Assim, o propósito da busca da concretude 

cabralina está longe de recusar as marcas da temporalidade do objeto, opondo-se, então, à 

univocidade das ideias de estabilidade e de precisão.  

Comprovam esse raciocínio as imagens de seres dotados de vitalidade rítmica como 

animizações da própria poesia: a bailarina feita/ de borracha e pássaro (como se vê em “A 

bailarina”), o vivo animal/ planta viva e o macio monstro (“O funcionário”), o cavalo/ solto, 

que é louco (“Fábula de Anfion”), o anônimo canavial / (..)/ como um papel branco de escrita 

(“O vento no canavial”), naturezas vivas e monstros, bichos, fantasmas (“A lição de poesia”). 

É interessante perceber que Cabral, além de criar imagens, atribui a elas ações. A bailarina 

mencionada “dança no pavimento / anterior do sonho” (ibidem, 2003, p.68), o “vivo animal / 

planta viva” está a “a arfar no cimento” (ibidem, 2003, p.75), o “macio monstro” impõe 

diversas coisas, entre elas “o vazio / à página branca” (ibidem, 2003, p.75), o “cavalo solto” 

não se deixa dominar (ibidem, 2003, p.92), no “anônimo canavial”, “a paisagem se organiza” 

(ibidem, 2003, 151) e os “monstros, bichos, fantasmas” estão “circulando / urinando sobre o 

papel / sujando-o com seu carvão” (ibidem, 2003, p.78). Assim, pode-se concluir que há um 

movimento de temporalização intimamente ligado à descrição nos poemas cabralinos, 

                                                           
14

 C. f.: NUNES, Benedito. João Cabral de Melo Neto. Petrópolis: Vozes, 1971, p. 157. 
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provocando uma “tensão entre narrativo e descritivo, mobilidade e figuração” (SUSSEKIND, 

1998, p. 31).  

Convêm observar que, nesses trechos, o dinamismo está relacionado à reflexão sobre 

o ato construtivo como o responsável não só por dar a ver, mas também pelo dar a existir. Ao 

questionar sobre essa contingência da vitalidade do verso, em “O Poema” (O Engenheiro), 

João Cabral faz perguntas a respeito da composição, adotando, assim, uma postura filosófica e 

desnudando o movimento de seu raciocínio crítico. Vejamos melhor como isso se dá no texto: 

 

A tinta e a lápis 

escrevem-se todos 

os versos do mundo. 

 

Que monstros existem 

nadando no poço 

negro e fecundo? 

 

Que outros deslizam 

largando o carvão 

de seus ossos? 

 

Como o ser vivo 

que é um verso, 

um organismo 

 

com sangue e sopro, 

pode brotar 

de germes mortos? 

 

             * 

 

O papel nem sempre 

é branco como 

a primeira manhã. 

 

É muitas vezes 

o pardo e pobre 

papel de embrulho; 

 

é de outras vezes 

de carta aérea 

leve de nuvem. 

 

Mas é no papel, 

no branco asséptico, 

que o verso rebenta. 

 

Como um ser vivo 

pode brotar 

de um chão mineral? (MELO NETO, 2003, p. p. 76-77) 
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Nessa composição, verifica-se que a escritura transubstancia o poema em um corpo, 

um organismo vivo, fazendo-nos, assim, refletir que o texto é construído pelo movimento 

entre morte e vida, o que pode ser comprovado na quarta e quinta estrofes. Vejamos que a 

fórmula do “dar a existir”, mencionada acima, é resultado da ação de materiais, tais como 

“tinta” e “lápis” que deixam seus lastros “negros”, “de carvão” na corporeidade do verso.  

Além disso, é interessante ressaltar o fato de o poema ser resultado de “sangue e 

sopro”. “Sangue”, nesse trecho, possui um duplo movimento, o do esforço do trabalho 

construtivo e o da vivacidade do verso. Já a palavra “sopro”, em uma leitura superficial 

interpretada como uma ação demiúrgica, constitui, em nosso ponto de vista, todavia, o 

resultado do cansaço do movimento corporal em luta contra o “branco asséptico” do papel, ou 

seja, é a materialização da expiração de quem escreve. Partindo desse princípio, pode-se 

afirmar que Cabral ironiza e materializa o conceito tradicional de inspiração ao relacioná-lo 

ao ato de inalar, sorver, o que faz de sua poesia resultado de um tenso trabalho de ruminação. 

Vê-se, então, que o poema tem traços de quem o fez, sendo, por isso, “consanguíneo”, um 

quiasma da racionalidade do material e da subjetividade corpórea de seu autor.  

Cabral chega mesmo a dizer que, embora o papel possa ter outras tonalidades, como 

a parda, não é nessa cor onde o verso rebenta. Desse modo, confirmando o que já dissemos no 

segundo capítulo, é a cor branca que dá o “sentido de trabalho”, que desperta para o fazer 

vigilante e carnaliza a experiência subjetiva.  A página branca é um desafio permanente, é um 

“espaço decisório, também campo de luta contra o acaso”, como defende Benedito Nunes 

(1971). “Vivo”, assim, presume uma postura reflexiva e combativa, em que o branco promove 

a assepsia do psicologismo tradicional no poema, fazendo do verso uma entidade subversiva e 

uma força renovadora, sendo, portanto, um elemento que desperta também uma poética do 

movimento.  

É relevante destacar que esse poema é encontrado no livro O Engenheiro, 

posicionando-se depois de “O funcionário:” e antes de “A lição de poesia”, textos aqui já 

analisados. Observa-se que há neles uma função pedagógica, assim como em outros poemas 

cabralinos
15

, pelo fato de dar a ver a ossatura do poema e os questionamentos acerca dele 

durante o processo construtivo. Neles também encontrarmos outros recursos aqui analisados, 

como a tensão entre narração e descrição / mobilidade e figuração, racionalidade / 

subjetividade, o diálogo do fazer literário com o fazer pictórico, a vitalidade rítmica e a 

valorização da cor branca como imagem de um fazer em luta e em movimento. Tal 

                                                           
15 São exemplos de títulos que abordam a função didática na obra cabralina “A educação pela pedra”, 

“Psicologia da Composição”, “Catar feijão” e “A escola das facas”.   
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recorrência permite-nos afirmar que esses poemas pertencem ao que as artes plásticas e a 

literatura chamam de série.  

O conceito de série, para Flora Sussekind, trata de “um movimento de obsessivas 

correções e repetições de formas e temas” (SUSSEKIND, 1998, p.166), “uma forma de 

expressão baseada na repetição, nas variações sobre um mesmo motivo, na múltipla 

observação de cada versão em função das que a antecedem e sucedem”, impondo, assim, 

“uma imagem poético-temporal singular” (ibidem, 1998, p.178). Para exemplificar tal recurso, 

a autora aproxima escritores e pintores em seu ensaio A voz e a série (1998). Dentre os artistas 

analisados, estão Herman Melville, com o seu clássico Moby-Dick, e Paul Cézanne, com sua 

série cujo motivo é a montanha de Santa Vitória.  

Essa pesquisa nos interessou especialmente porque nela Sussekind revela que há uma 

intensificação do branco nas obras citadas, procedimento que se repete e ganha destaque. 

Segundo ela, o capitão Ahab é detido por uma monomania, visto que é a sua obsessão pela 

baleia branca que o faz multiplicar seres brancos em suas reflexões, tais como a marca branca 

de Ahab, a palidez marmórea dos cadáveres, os albinos, a neve, o iceberg e o marfim. 

Consequentemente, parece o livro não somente ter como objetivo falar sobre a caçada à 

baleia, mas também sobre o confronto com as diversas espécies de brancura, um movimento 

serial que justificaria a “vivificação do branco” (ibidem, 1998, p.168) defendida pela ensaísta.  

Para ela, também em Cézanne são os espaços em branco que promovem o movimento de uma 

peça para a outra, provocando uma tensão não só entre espaços, mas também entre tempos. 

Acerca desse procedimento Jacques Teboul afirma que “a utilização do branco do papel [é] 

para ritmar a figura” (apud SÜSSEKIND, 1998, p.168). Corrobora essa afirmação a 

professora Olga Kempinska, ao defender que as “manchas” em branco, na obra desse pintor, 

são 

 

a própria materialidade da textura do quadro, plana e não profunda, que 

reconduz o olhar do espectador até a superfície, até o jogo de toques de cor, 

desviando-o da representação. Solicitado pelas duas harmonias paralelas, a da 

natureza e a da pintura, o olhar passa a oscilar entre duas visões de espaço 

contraditórias: o espaço em profundidade da representação ilusionista e o espaço 

plano da tela. Não podendo ver os dois ao mesmo tempo, o ritmo do olhar acelera 

seu movimento pendular perante um espaço que se abre à profundidade da natureza 

para logo se fechar em uma superfície de tinta. Os lugares literalmente vazios do 

quadro de Cézanne hesitam entre dois nomes, manchas/pinceladas em branco, e 

constituem-se em lugares de dúvida insolúvel, tornando definitivamente impossível 

uma imobilização do olhar, seu repouso, sua satisfação perante a coerência entre 

partes e todos (KEMPINSKA, 2011, p.p. 85-86). 
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Essa mesma estratégia da série relacionada a uma busca obsessiva a partir da cor 

branca é encontrada em João Cabral de Melo Neto. Observa-se nos textos “O funcionário:”, 

“O poema” e “A lição de poesia” que há, a partir do binômio poesia e cor, uma unidade 

rítmica e serial, assim como uma ruminação, uma experiência alongada no tempo e no espaço. 

Neles, o objeto olhado, “o papel de serviço”, faz com que o poeta interrogue não somente 

sobre as coisas, mas sobre si mesmo.  

 Por isso, pode-se defender que, no primeiro poema da série, “O funcionário:”, há a 

ênfase na figura do autor, desfazendo a dicotomia cartesiana sujeito-objeto, visto que o poeta 

constrói o objeto ao mesmo tempo em que se constrói enquanto “funcionário” a serviço da 

escrita. Já no segundo, “O poema”, há o destaque para a materialidade do próprio texto: 

“tinta”, “lápis”, “monstros” (ou “ser vivo”), “sangue”, “sopro” e “papel” – é a luta com e 

contra esses objetos que produz o seu texto. Por fim, em “A lição de poesia”, temos a 

articulação das temáticas “autor” e “poema”, com ênfase no ensinamento, no aspecto 

pedagógico. Confirma essa ideia o fato de na terceira parte desse texto haver uma espécie de 

“manifesto” da poesia cabralina, posto que aborda as questões aqui já levantadas, como a do 

branco, da luta, do vivo, da subjetividade e de sua gramática do essencial: as “vinte palavras 

sempre as mesmas” (MELO NETO, 2003, p. 79).  

Vê-se, então, que é como se um texto fosse feito para aperfeiçoar, para abordar o que 

o outro deixou de explanar, podendo eles, dessa forma, ser pertencentes a uma série sobre a 

composição poética desejada por João Cabral. O tempo figuralizado trazido pelos textos 

forma, portanto, uma tensão constitutiva, mímese do “empenho nervoso de configuração”, o 

que faz da realidade “um dinamismo, um possível, um vir a ser”, como defendeu Eduardo 

Portella, citado por Angélica Soares, além de ser uma “dialética entre interioridade e 

exterioridade” (apud SOARES, 1978, p. 48). Nesse sentido, o recurso da série em torno do 

branco favorece ao argumento de ser esse um mecanismo que dá uma medida rítmica a 

estética de João Cabral de Melo Neto. 

Analisando esses poemas, pode-se avaliar que essa tríade foi uma espécie de ensaio 

para a escritura do livro posterior, Psicologia da composição, outra série de poemas, em que o 

autor reflete sobre seu projeto estético-literário. Assim como o conjunto mencionado, o livro é 

dividido em três partes, cujos focos são igualmente o autor, o poema e a lição.  

Inaugura essa divisão “Fábula de Anfion”, poema em que a figura do escritor é 

concretizada na personagem mitológica do título, configurando, por conseguinte, o tempo 

desdobrado da releitura da história grega. No conteúdo original, Anfion, filho de Zeus e da 

rainha de Tebas, Antíope, recebeu uma lira de Apolo. A partir do som do instrumento, os 
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blocos iam despertando, movendo-se sozinhos, construindo, dessa forma, a cidade. 

Associando essa criação à busca da lírica tradicional por um ente que inspire o fazer literário, 

Cabral subverte o conteúdo fundador e dá a ele novo sentido
16

. Dessarte, é estabelecida uma 

ponte, dada por uma leitura dinâmica e comparativa, entre os pensamentos ligados à tradição 

e à modernidade. É importante frisar que não só o personagem mítico é tomado de 

empréstimo, mas também, sobretudo, a própria função do mito naquela sociedade, o de dar 

corpo, o de transformar em imagens as suas teorias sobre as coisas e os fenômenos. Esse 

princípio do pensamento grego foi retomado na modernidade para questioná-lo e, ao passo em 

que se questiona, recria-se. 

A fábula cabralina inicia com o protagonista transitando pelo deserto. É importante 

ressaltar que a tematização desse lugar sugere imagens que são comumente associadas à 

poética cabralina: aridez, claridade e mineralidade. Anfion está “entre as pedras”, em “uma 

terra branca/ e ávida/ como a cal” (MELO NETO, 2003, p.88). É nesse ambiente inóspito, ou 

mesmo severino, onde o protagonista busca a depuração, a esterilidade produtiva que procura, 

até deparar-se com o acaso, que fez com que a flauta, instrumento que substituiu a lira na 

fábula cabralina, soasse e construísse a cidade de Tebas.  

É relevante ressaltar que nenhuma passagem evidencia que a flauta produziu seu som 

sozinha. Tendo sido a flauta tocada pelo próprio protagonista, depreende-se que ela não é 

inteiramente negada pelo poeta. Dessa forma, podemos constatar que “a luta pela expressão 

integra o acaso” (SOARES, 1978, p.51).  Lamentando-se da falta de controle (“Esta cidade, 

Tebas,/ não a quisera assim/ de tijolos plantada,”), Anfion joga o instrumento musical “aos 

peixes surdos- / mudos do mar” (MELO NETO, 2003, p. 92).  

Essa passagem foi analisada pela crítica tradicional como a imagem do 

distanciamento cabralino dos aspectos subjetivos de sua poesia. Daí, o paradigma inicial de 

análise dessa poesia como puramente cartesiana, na qual há o triunfo da consciência autoral 

sobre seu constructo, ter sido amplamente difundido e aceito pela comunidade acadêmica. 

Confirma essa tônica o trecho de Benedito Nunes (1971): 

 

Despojando-se das motivações afetivas imediatas do ato de expressão, o 

herói se depura, ressecando os seus sentimentos. Ele segue a tópica da via mística 

(deserto, silêncio, secura, vazio), e pratica uma espécie de ascese, que termina por 

um extremo desafio: o gesto da renúncia ao instrumento musical, que significa o 

                                                           
16  Paul Valery, escritor a quem o poeta pernambucano admirava, em 1931, estreou, na Ópera de Paris, o seu 

«melodrama» Amphion. O poema, introduzido pelo texto da conferência «Histoire d‟Amphion», proferida em 

janeiro do ano seguinte, foi recolhido em Varieté III, de 1936, livro supostamente lido por João Cabral de Melo 

Neto. 
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deliberado corte entre a matéria extraída do mais íntimo e pessoal da experiência 

subjetiva e a criação poética (NUNES, 1971, p. 48).   

 

Como pudemos observar, a partir da obra Psicologia da composição, João Cabral 

teria construído e legitimado o mito de fundação de sua poética a partir dessa apolínea história 

da mitologia grega. No entanto, se considerarmos que a flauta, instrumento entendido por 

vários críticos como imagem do acaso, é completamente abandonada, a noção de poesia como 

a do movimento de luta, imagem que, inclusive, aparece em toda a sua obra, é fadada ao 

fracasso, visto que não existe combate sem um ou mais oponentes. Assim, torna-se relevante 

para a nossa análise o fato de Cabral ter repetido diversas vezes ao longo da narrativa a 

expressão “flauta seca”, como se fosse, dessa maneira, uma imagem que o perseguisse. Sendo 

assim, pode-se refletir: o fato de Anfion ter jogado a flauta para o mar indica realmente sua 

total isenção dos efeitos desse objeto, como se não houvesse ocorrido entre personagem e 

instrumento uma inelutável experiência da troca? Vê-se que, ao longo da última parte do 

poema, há a predominância de verbos no presente e no futuro, ao passo em que a ação de ter 

jogado a flauta o mar está no passado. Sendo assim, pode-se inferir que, embora o fato tenha 

ocorrido no passado, a imagem do acaso não teria sido deveras descartada pelo poeta, 

continuando, portanto, a fazer parte de seu processo artístico. 

Essa interpretação é corroborada pelo dístico do poema posterior a esse, “Psicologia 

da composição”: “Saio de meu poema/ como quem lava as mãos” (MELO NETO, 2003, 

p.93). A ação de lavar as mãos é referência a uma das mais conhecidas frases do imperador 

romano Pôncio Pilatos. Como aprendizado do poema anterior e de sua trajetória literária, 

Cabral sabe que, por mais planejada que se queira uma obra, não dá para fugir do acaso. 

Sendo assim, lavar as mãos é deixar claro que ele se isenta da responsabilidade de uma 

posição inequívoca daquilo sobre o qual está discorrendo.  

Na estrofe “Desejei longamente/ liso muro, e branco,/puro sol em si” (ibidem, 2003, 

p.93), Anfion deixa evidente qual era o seu real objetivo no deserto, a conquista da 

branquitude, recurso sobre o qual falará melhor no segundo poema da série. Consoante 

Angélica Soares, é no poema “Psicologia da composição” que “o „deserto‟ passa a ser a „folha 

branca‟” (SOARES, 1978, p.60). Os trechos abaixo respaldam a afirmação:  

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso 

nítido e preciso. (MELO NETO, 2003, p.93) 
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 É interessante destacar a ambiguidade da palavra “sonho”, que pode estar 

relacionada a um projeto previamente traçado ou a um devaneio. Quando João Cabral articula 

essa palavra à questão da nitidez e da precisão, pode, na verdade, não estar selecionando um 

ou outro sentido, que são oponentes, mas provocando o movimento da fusão. Desse modo, a 

folha branca que proscreve o sonho pode ser entendida, nas palavras de Georges Didi-

Huberman, como um “vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui” 

(DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 31). Corroboram essa afirmação os versos finais do poema:  

 

onde foi palavra  

(potros ou touros  

contidos) resta a severa  

forma do vazio. (MELO NETO, 2003, p.97)  

 

A questão do branco como vazio, longe de ser empobrecedora, é, na verdade, a 

concretização da articulação entre espaço e tempo, o que faz com que, mesmo nessa imagem 

normalmente avaliada como estática, Cabral problematize a questão do movimento. Sobre 

essa problemática, Giorgio Agamben, em seu trabalho Ideia da Prosa, afirma que 

 

 O pensamento só está próximo da coisa se se perder na sua latência, se 

deixar de ver a coisa. Esta é a sua natureza de coisa “ditada”: a dialéctica 

latência/não latência, esquecimento/memória é a condição que permite que a palavra 

possa acontecer, e não apenas ser manipulada por um sujeito (AGAMBEN, 1999, 

p.49).  

  

Percebe-se, então, mais uma vez, que a brancura é a sedutora busca pelo avesso, 

avesso esse que incita ao movimento de luta, configurado em Psicologia da Composição 

como fazer poético. Para Angélica Soares, o avesso é um tipo de análise teórica que vai de 

encontro a uma abordagem horizontal, que não enfatiza a realidade “móvel, aberta, capaz” do 

processo artístico (SOARES, 1978, p. 24). Assim, o avesso é uma atividade crítica que se 

configura “como elemento dinamizador das imagens e promotor da mobilidade” (ibidem, 

1978, p. 23), o que faz do pensamento reflexivo também um movimento de luta contra ideias 

cristalizadas pela tradição. Nessa luta, a palavra esvazia o que mostra e mostra o que esvazia, 

em um movimento que, como vimos em Agamben, vai do esquecer o conteúdo original para, 

a partir das experiências escavadas e ruminadas da memória, mostrar uma nova realidade 

imagética.  

Outro interessante recurso que sustenta a ideia do uso do branco como cor que 

promove movimentação na estética cabralina é a constante utilização do enjambement 

(cavalgamento), mecanismo que consiste em se transferir para um verso posterior parte do 
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conteúdo sintático e semântico de outro, promovendo uma articulação entre o espaço da 

compreensão e o movimento da leitura. Giorgio Agamben, em seu texto “O fim do poema”, 

confirma esse ponto de vista e argumenta que “o poema tenazmente se demora e se sustém na 

tensão e no contraste entre o som e o sentido, entre a série métrica e a série sintática” 

(AGAMBEN, 2002, p. 144). Esse procedimento dificulta até mesmo a citação de uma estrofe, 

pois, na maioria das vezes, uma depende da outra para ter seu sentido completo. 

Sobre esse artifício o semioticista Umberto Eco complementa: 

 

 É no encontrar e produzir, ou anular, este branco [de uma página 

suficientemente branca] ao redor de uma palavra (ou substituir o branco com um 

silêncio, ou mudar de linha com um suspiro) que se estabelece a diferença entre 

prosa e poesia (ECO, 1989, p.234). 

 

A despeito de sabermos que pode haver poesia na prosa, o que vemos, nesse trecho 

do estudioso italiano, é que pela quebra do verso, percebida também pela cor da página, que 

se dá a leitura do verso seguinte, fazendo com que haja uma espécie de dinamismo interno na 

ordem lógica e sintática do poema. Sussekind corrobora essa fundamentação e argumenta 

ainda que o uso continuado do enjambement produz uma “narratividade menos explícita, mas 

entranhada à descrição” (SUSSEKIND, 1998, p.47), pelo fato de dar uma dimensão temporal 

à leitura do poema. Sendo assim, é o espaço normalmente em branco que dá um transporte 

rítmico ao texto, estabelecendo uma tensão entre tempos e espaços. No caso não só de Cabral 

como também de outros poetas modernos, há a construção de um poema e ao mesmo tempo 

de uma discursividade da prosa narrativa. Nesse sentido, é o enjambement favorecido pelo 

branco que quebra e aproxima os versos, que sugere a tensão entre prosa e verso, entre forma 

e conteúdo, sendo essa cor um mecanismo mallarmaico de propulsão do lance do verso, o que 

dá ao poema, por isso, também uma medida dinâmica visual. 

Por fim, o ciclo dessa série se fecha em “Antiode”, cujo subtítulo é “contra a poesia 

dita profunda”, nomeação que caracteriza o poema como um manifesto da poesia cabralina e 

como lição a ser ensinada após a narração e a reflexão sobre a fábula, o que faz da estética 

desse poeta, além de fanopeia, também uma logopeia. Dividindo o poema em cinco partes, de 

A a E, Cabral, adotando uma postura científico-dedutiva, analisa didaticamente o processo de 

construção de sua lírica. O poeta inicia a análise desse processo com um verbo no pretérito e 

finaliza com verbos no presente, recurso que estabelece não só um deslocamento de 

perspectivas entre tempos, mas entre visões críticas de poesia. Observemos: 

 

            A 
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Poesia, te escrevia: 

flor! Conhecendo  

que é fezes. Fezes 

como qualquer, (MELO NETO, 2003, p.98) 

 

 

           E 

 

Poesia, te escrevo 

agora, fezes, as 

fezes vivas que és. (ibidem, 2003, p. 101) 

 

As associações metafóricas poesia – flor e a inesperada poesia – fezes auxiliam a 

comparação paralelística entre os dois segmentos, de modo que desnude para o leitor a 

instauração de um novo procedimento criativo, que desloca o conceito da poesia do alto de 

sua posição de discurso inspirado para o chão, espaço que dá a ela a corporeidade das coisas 

“vivas”, por isso, dessublimadas.  Para Italo Moriconi, a dessublimação é “direcionada para a 

reintrodução da corporalidade nos discursos e nas práticas, movimento enfim de vinculação 

radical da estética à contingência e à pura materialidade” (MORICONI, 1998, p. 106). 

Verifiquemos esse processo no trecho a seguir: 

 

Depois eu descobriria 

que era lícito 

te chamar: flor! 

(flor, imagem de 

 

duas pontas, como 

uma corda). Depois 

eu descobriria 

as duas pontas da flor: 

 

as duas 

bocas da imagem 

da flor: a boca 

que come o defunto 

 

e a boca que orna 

o defunto com outro 

defunto, com flores, 

- cristais de vômito. (MELO NETO, 2003, p.99) 

 

Cabral, nesse fragmento, traz um vocabulário imagético repulsivo, ao utilizar como 

ferramentas do fazer poético palavras que fogem ao sublime da lírica tradicional e que 

conotam, por conseguinte, a ideia de desagregação. “Cogumelos”, “estrume”, “intestinações”, 

“infecção” e “cuspe” são exemplos de outras palavras que aparecem, no poema, com essa 

conotação. Partindo daí, Benedito Nunes afirma que a depuração e o esvaziamento 

“sustentarão permanentemente, na poesia de João Cabral, esse distanciamento entre a 
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disposição afetiva pessoal e a matéria da linguagem, entre o sujeito que fala e o objeto de que 

se fala” (NUNES, 1971, p.62), raciocínio que impõe dicotomias, como a de sujeito X objeto, 

disposição afetiva X matéria de linguagem, aqui já problematizadas e que impedem o 

enfrentamento da heterogeneidade e do dinamismo que a poesia cabralina nos impõe, sendo, 

portanto, uma visão que tende a estabilizar a dualidade e que fecha o campo reflexivo a 

respeito desse lirismo de tensões. 

Mediante essas explanações, pode-se defender que a noção de equilíbrio, tão cara à 

crítica tanto de João Cabral de Melo Neto quanto à de Piet Mondrian, é problematizada pela 

ideia de movimento. Se neles há o cuidado de produzir uma arte pura, livre de excessos e de 

sentimentalismos cristalizados pela tradição, a dinâmica desestabilizadora despertada pelas 

“coisas vivas”, pela produção de símiles, de metáforas e de animizações, pela tensão entre 

narração e descrição, pela ideia de série, pelo uso do enjambement, pelas ambiguidades ou 

pela ideia de luta a partir do uso do branco gera tensão, expressão de um fazer em combate. 

Esses mesmos recursos podem ser encontrados na estética do pintor holandês a quem também 

dedicamos este trabalho. Analisemos como o movimento desestabilizador ocorre na poética 

mondrianiana. 

 

* 

  

Assim como João Cabral de Melo Neto, Piet Mondrian problematiza as máximas 

difundidas por Lessing. Sua obra questiona a ideia de espaço da pintura ao mesmo tempo em 

que visa a promover certa movimentação em suas telas, dando ênfase às relações dinâmicas e 

aos ritmos compositivos estabelecidos entre os elementos de sua gramática do essencial. Se, 

por um lado, sua obra é associada com a concretização do equilíbrio, com a uniformidade, 

com a planaridade pictórica e com a busca da harmonia, uma análise minuciosa revela, 

todavia, que na maior parte dela há uma expansão extra-tela, uma abolição da hierarquia entre 

os elementos usados e uma assimetria integradora, mecanismos que articulam elementos 

considerados contraditórios e que evidenciam uma movimentada inquietação 

desestabilizadora.  

Essa inquietação em torno do processo é revelada por Mondrian já em sua fase 

inicial. Como se seu objetivo fosse a experimentação das imagens, obedecendo a uma 

consciência prévia, elas se repetem e voltam de formas distintas, porém quase que sob o 

mesmo ponto de vista. Tal observação nos permite afirmar que, assim como João Cabral, o 

pintor também explora o recurso da série como medida rítmica e progressiva de suas telas, 
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que parecem, dessa forma, nunca estarem prontas, mas sempre em formação. Participam 

dessa experiência serial temas como torres de igreja, moinhos, dunas, mar, árvores, grades e 

cidades.  

Para analisar esse procedimento, selecionamos as peças “A árvore vermelha” 

(1908/1910), “A árvore prateada” (1911) e “Macieira em flor” (1912), telas que, embora 

sejam anterior à fase neoplástica, antecipam a valorização do ritmo de redução ao essencial 

que vai de tela para tela. Vejamos:  

 

 

Figura 3.1 - A árvore vermelha, 1908-1910, Óleo sobre tela, 70 x 99 cm, Haia, Haags , Haags 

Gemeentemuseum. 
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Figura 3.2 - A Árvore Cinzenta, 1912, Óleo sobre tela, 78,5 x 107,5 cm, Haia, Haags 

Gemeentemuseum. 

 

 

 

Figura 3.3 - Macieira em flor, 1912, Óleo sobre tela, 78 x 106 cm, Haia, Haags , Haags 

Gemeentemuseum. 

 

No primeiro quadro dessa série, observamos a imagem de uma macieira de ramos 

espalhados. O desenho é expressivo e, de certo modo, pode ser observado um diálogo com a 



84 
 

 

arte de Vincent Van Gogh, pelos traços fortes, ligeiros, longos e pela atmosfera misteriosa 

dada pela intensidade dos tons de azul em contraste com o negro. A sintetização da imagem 

faz com que prevaleçam recursos secundários, como a valorização das linhas e das três cores 

primárias - o azul, o amarelo e o vermelho - procedimentos de simplificação pictural que 

permanecerão em sua estética até a última obra. Embora seja essa uma pintura figurativa e 

avaliada como naturalista, há um choque cromático pelo contraste desses tons, evidenciando 

uma imagem que torna-se forte, agressiva, evocando uma experiência intersubjetiva 

desestabilizadora.  

Como aprendizado recebido pelo contato que estabeleceu com artistas do Cubismo, 

principalmente com Georges Braque, Mondrian intensifica a simplificação das formas e das 

cores em sua obra, procedimento pode ser visto em suas árvores posteriores. No quadro “A 

árvore cinzenta”, de 1911, podemos perceber que a árvore representada parece ser a mesma 

da tela anterior, só que em seu lado oposto. Com isso, Mondrian nos mostra que a busca pelo 

avesso, como diria Angélica Soares, passa necessariamente pela busca do elementar, que 

requer uma quebra da ótica tradicional. 

Na tela “A árvore cinzenta”, de 1912, o pintor procura tornar evidentes o volume da 

folhagem e a atmosfera de neblina que caracteriza a paisagem retratada. Para isso, promove 

uma fusão entre o plano de fundo e o plano da árvore, fazendo, assim, uma sobreposição de 

espaços, na tentativa de mostrar uma mesma imagem sob diferentes ângulos. O uso das cores 

favorece a essa percepção, visto que se restringe ao branco e ao preto que, quando 

combinados, formam um tom acinzentado, prateado. A tela, dessa forma, não apresenta tantas 

vibrações cromáticas como a peça anterior, mas expressa os efeitos da luz sobre a árvore. Os 

traços que compõem os galhos demonstram ritmo e movimento na pintura. Assim, o contraste 

entre branco e preto promove essa tensão entre profundidade e superfície, fazendo com que a 

obra tenha a aparência da bidimensionalidade, recurso que, na fase neoplástica, teoricamente 

também será subtraído.  

Dissolvendo a árvore plenamente no fundo da tela, mantendo somente o essencial, 

Piet Mondrian pinta a peça “Macieira em flor” (Figura 3.3). O espaço aproveitado pelo pintor 

nesse quadro revela uma estrutura transparente e esquelética, como se, mais uma vez, ansiasse 

ver além das superfícies da matéria e fazer a descoberta do princípio estruturante da árvore. A 

profundidade característica da perspectiva desaparece e assim é experimentada pela primeira 

vez em sua estética o ritmo linear, a planeidade, visto que, na peça, há uma superfície única, 

com uma imagem redobrada na qual se articulavam a face da frente e a face da perspectiva. 
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Além disso, vê-se na figura também que essas formas parecem extrapolar o espaço da tela, 

característica que vai permanecer até seu último trabalho. 

Não é exagero afirmar que a abstração nessa tela se dá de forma tão intensa que sem 

o título dificilmente conheceríamos o seu motivo. O auto-referenciamento dá procedência à 

dissolução da forma naturalista, fazendo da mímese uma dialética entre percepção e 

imaginação, de interioridade e exterioridade. Conforme Angelica Soares,  

 

O conceito de “mímesis” se torna mais claro se partirmos do significado 

do verbo „imitar‟ em grego, visto que ele indica um processo, uma dinâmica que 

atravessa um caminho sem perda da relação com o ponto inicial. A „mímesis‟ é, 

assim, uma dinâmica de montagem e estruturação de uma obra poética, através de 

um processo de transposição” (SOARES, 1978, p.47).  

 

Vê-se, então, que a mímese, longe de indicar uma mera cópia, é uma dinâmica que 

perpassa por um trajeto que empreende um movimento de libertação, mas, como defende a 

autora acima, “sem a perda com o ponto inicial”. Nessa série de Piet Mondrian, ele parte da 

natureza para depois transfigurá-la, desvencilhando a arte do naturalismo para, em seu ponto 

de vista, manifestá-la em sua totalidade. A totalidade, para ele, era um jogo dinâmico entre 

forças interiores e exteriores, entre energia e matéria e entre espaço e tempo (apud 

WIECZOREC, 20016, p.7). Desse modo, pode-se inferir que a ideia da mímese que visa à 

totalidade, como desenvolveu o artista, contribui para a análise da natureza como também um 

tema da articulação entre espaço e movimento na estética de Mondrian. 

O procedimento de construção de imagens por meio da desconstrução instiga o olhar 

do expectador e desloca-lhe o foco do resultado para o processo. Tal medida faz da obra algo 

em aberto, em constante transformação, um sistema de trocas entre o que vê e o que nos olha, 

“um entrelaçamento entre visão e movimento”, conforme defende Eliane Escoubas, 

professora emérita do Departamento de Filosofia da Universidade de Paris 12, no artigo 

“Alguns temas da estética francesa contemporânea”. A autora afirma ainda que 

 

O corpo, definido pelo movimento e pela aisthesis, isto é, pela 

reversibilidade e o entrelaçamento do sentiente e do sensível, não é o corpo objetivo, 

tal como a filosofia cartesiana quis concebê-lo, mas como um corpo expressivo, um 

“nó de significações vivas” (ESCOUBAS, 2007, p.221). 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que a pintura não é uma representação, mas uma nova 

apresentação do mundo: a abstração dá significado à realidade exterior através da relação com 

sua própria interioridade e com sua consciência. Dessa forma, a problematização da mímese, 

da subtração de recursos da pintura, além da questão da série, favorece a uma espécie de 
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movimento interno inerente à estética desse pintor holandês, sendo, portanto, “um nó de 

significações vivas”, como vimos acima.  

Vejamos que essa conquista da vitalidade rítmica também revela a conquista da cor 

branca. De uma obra para a outra, Mondrian parece acentuar a importância dessa cor, até 

culminar na série neoplástica de traços negros e plano branco. Para obedecermos a uma ordem 

evolutiva da obra mondrianiana, vejamos agora a Composição nº 3 com planos de cores, de 

1917: 

 

 

Figura 3. 4 - Composição com superfícies coloridas Nº 3, 1917, Óleo sobre tela, 48 x 61 cm, Haia, 

Haags Gemeentemuseum. 

 

Nesse quadro, pode-se observar que as superfícies de cor estão ordenadas 

ritmicamente e atuam como em movimento. Sem as tradicionais linhas demarcadas com o 

preto, planos retangulares de cor, cujos tamanhos são diferentes, parecem se deslocar na 

extensão da tela. Esse efeito só pode ser dado na medida em que a cor branca age como um 

importante mecanismo de energia, despertando um efeito vivo e expansivo, o que nega o 

caráter ornamental, estático e passivo normalmente atribuído à cor. Sobre essa questão, o 

próprio João Cabral de Melo Neto afirma que a arte moderna “é uma luta contra o estático 

(…): uma dupla luta, contra o estático próprio da cor e contra o estático próprio da 

contemplação de figuras conhecidas e aprendidas na memória” (MELO NETO, 2003, p.705). 
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Sendo assim, da mesma forma como se configura no poeta, em Mondrian, a cor branca é a 

concretização das ideias abstratas de movimento e de tempo. 

Não podemos fechar os olhos, porém, para as outras cores que atuam nessa tela. Uma 

análise rápida faz com que se verifique uma espécie de protótipo das três cores primárias que 

fazem parte da gramática do essencial de Piet Mondrian. No entanto, observamos que todas 

elas estão misturadas com tinta branca, atenuando a luminosidade dessas cores que 

encontraremos nas obras posteriores. Giulio Carlo Argan, importante crítico de arte moderna, 

corrobora esse raciocínio ao alegar que as cores primárias que aparecem em Piet Mondrian 

são variações do branco: “brancos mais quentes (aos quais se mistura um pouco de amarelo 

ou de vermelho) e mais frios (aos quais se mistura um pouco de azul ou de verde)” (ARGAN, 

2004, p. 410). Assim, essa tela se torna muito importante para nós visto que contraria o 

pensamento de que o pintor só valoriza a cor branca como um pano de fundo e que somente 

as retas dão uma medida rítmica aos seus quadros.  

É importante relembrar que, tradicionalmente, a cor é subordinada à forma. O que 

vemos, nas telas de Mondrian, no entanto, é que ela se torna um elemento equivalente na 

composição, fazendo com que a noção tradicional de hierarquia, de modularidade, fosse 

abolida em detrimento da ideia perseguida de totalidade.   

As telas confeccionadas depois de 1921 revelam uma crescente preferência pela cor 

branca como mecanismo rítmico de suas composições. Vejamos mais um quadro em que isso 

se revela: 

 



88 
 

 

 

Figura 3.5 - Fox-trot A, 1929-1930, Óleo sobre tela, 78, 2 x 78,2cm, New Haven, Yale University 

Art Gallery. 

 

Guitemie Maldonado, ao estudar o movimento em Mondrian, afirma: 

 

 La planéité et l` équilibre recherchés par Mondrian dans son ouevre 

néoplastique ne sont pas synonymes d`immobilité: les mouvements sont simplement 

plus contrôlés que dans les ondualtions et variations naturelles pour que la surface 

ne s`anime pas au détriment du plan (MALDONADO, 2002, p.72). 

 

Para essa estética do movimento, o branco se torna cor fundamental: “Un ensemble 

de compositions de 1922 s`organise autour d`un carré de blanc, cadre dans le cadre qui 

entraîne le regard dans un lent e inexorable mouvement d`expansion et de rotation” (ibidem, 

2002, p. 72). Assim, como percebemos na composição acima, a cor branca é a cor que 

configura a instabilidade do movimento. Corrobora essa afirmação Susanne Deicher em seu 

texto Piet Mondrian: construção sobre o vazio, que fala sobre o abandono do suporte gráfico. 

Segundo ela, nesse pintor há uma composição livre num espaço imaginário. Para isso, o 

branco é essencial, pois nele “as superfícies de cor estão ordenadas ritmicamente e actuam 

como em movimento” (DEICHER, 2005, p.19). 
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 Também em Mondrian o movimento se dá pela tensão entre as retas horizontais e 

verticais, que tendem a extrapolar a superfície da tela, “tornando-se-nos possível deslocá-l[a]s 

em pensamento” (ibidem, 2005, p. 19). O próprio João Cabral, em seu texto sobre Miró, 

problematiza a questão da linha nas pinturas modernas. Para o poeta, “ela [a linha] vos toma 

pela mão, tão poderosamente, que transforma em circulação o que era fixação; em tempo o 

que era instantâneo” (MELO NETO, 2003, p.698). Vemos, por seguinte, que recurso da linha 

somado ao branco dá-nos a impressão de um movimento contínuo, que extrapola os limites da 

tela. Nesse sentido, o branco é uma cor fundamental, pois possibilitando a expansão da 

imagem para além da moldura do quadro nos possibilita uma perturbação e mais de uma 

leitura do que possa vir a ser o quadro. A própria tela na diagonal já nos sugere um 

movimento em um espaço extra-tela, produzindo “no espectador uma sensação de que ela se 

vai precipitar, mudar de lugar” (ibidem, 2003, p.698). Dessa maneira, é pela tensão entre linha 

e cor que Mondrian representa o espaço visualmente sem o tradicional uso da perspectiva. 

Nessa reinvenção do espaço pictórico, chega-se ao paradoxal “equilíbrio dinâmico” (apud 

WIECZOREC, 2016, p.78) buscado pelo pintor. 

Nessa busca do equilíbrio dinâmico, o artista aproximou-se da música. No entanto, 

assim como João Cabral de Melo Neto, Piet Mondrian também não se interessava por 

qualquer estilo musical. Segundo Frank Elgar (1973), o pintor tinha aversão ao que 

considerava como “qualidade supermelódica e a fraseologia excessivamente sentimental da 

música sinfônica europeia” (ELGAR, 1973, p.179). Em um artigo escrito em 1926 por Van 

Doesburg, o autor afirma:  

 

Mondrian é louco por jazz e dança moderna. Recentemente, encontrei-o 

no Jockey Club. Toda vez que ouvia o lamento melancólico de um tango, ele 

zombava do excesso de sentimentalidade; só se animava com a música tensa, áspera 

e horizontalmente estruturada dos músicos negros do jazz. É um admirador ardente 

do charleston (apud WIECZOREK, 2016, p. 80).  

 

Tal como na pintura de Mondrian, no jazz a harmonia e o equilíbrio são dados por 

movimentos assimétricos de sons semelhantes, mas não exatamente idênticos. Esse fato 

viabiliza a execução da música de forma peculiar, o que faz com que a interpretação feita por 

diferentes artistas nunca se dê igualmente. Assim, esse estilo pode ser caracterizado como 

resultado de uma criatividade interacionista, na qual compositor e intérprete contribuem 

igualmente para a confecção da música, em um processo de ruminação ilimitado.  

O grande apreço do pintor por esse estilo musical fez com que, em 1927, ele passasse 

a escrever artigos sobre jazz e neoplasticismo para a revista i10. Em seu artigo “O jazz e o 
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neoplasticismo”
17

, faz importantes considerações para o entendimento da relação de sua obra, 

uma arte em movimento, com a música. Dentre elas, destacamos: 

 

Livre de convenções musicais, o jazz cria quase que um ritmo 

puro, graças à intensidade de seus efeitos e contrastes sonoros. O ritmo do jazz já 

lhe proporciona uma ilusão de "abertura", de liberdade. O neoplasticismo, por outro 

lado, exibe um ritmo efetivamente livre da forma, um ritmo universal. Isso porque o 

neoplasticismo concretiza os fundamentos da pintura neoplástica na totalidade de 

nosso ambiente construído, pois é o princípio da concretização na vida de uma nova 

ordem mais universal. 

  

Para ele, assim como o princípio neoplástico,  

 

O jazz aniquila. Tudo que abre executa uma ação aniquilante. Isso liberta 

o ritmo da forma e de tantas outras coisas que são forma sem ser reconhecidas como 

tal. Cria-se então um refúgio para aqueles que desejam se libertar da forma18. 

 

A partir daí, vemos, então, que Mondrian decide que, assim como o jazz, o 

neoplasticismo deve buscar o equilíbrio universal dado pela diferença e não pela similaridade 

entre os elementos, o que o impulsiona na busca por um equilíbrio assimétrico. Os contrastes 

devem ser dados de modo que se articulem, em detrimento da simetria e da repetição, 

evitando assim o trágico, e no caso da música, a melodia. Dessa forma, pode-se verificar que 

Mondrian aposta nos contrastes e num equilíbrio assimétrico para vencer os valores da pintura 

do passado. Vejamos como isso se dá na peça “Broadway Booguie-Wooguie”, pintada na 

época de sua estadia em Nova York: 

 

                                                           
17 Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002008000300010 < Acesso em 19 

janeiro 2017> 
18 Os grifos presentes nos dois trechos selecionados foram feitos pelo próprio Mondrian. 
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Figura 3.6 - Broadway Boogie-Woogie, 1942-43, Óleo sobre tela, 127 x 127 cm Nova Iorque, The 

Museum of Modern Art 

 

Nessa tela, infere-se, a partir do título, o tema da cidade como uma moderna e 

movimentada metrópole. Defende Carlos Leite Brandão, no prefácio da coletânea de textos de 

Mondrian, que foi imprescindível a reflexão filosófica desse artista sobre a relação do homem 

moderno com “o mundo urbano, fervilhante, revolto por deslocamentos, sentidos, lugares, 

culturas, pensamentos conflitantes, em permanente movimento e onde as coisas estão em 

contínua fragmentação e dissolução umas nas outras” (apud MONDRIAN, 2008, p. 9). 

Mondrian figuraria a imagem do artista que trafega e que não busca basear sua pintura 

conforme um olhar já construído. Por esse motivo, a imagem produzida é paradoxal, porque 

tenta capturar as formas, as cores, os sons, os movimentos, sendo, no entanto, sempre 

inacabada. A conjugação de tempos diversos na tela, o do presente, configurado no momento 

de produção da tela, o da memória, que é um resgate das imagens vistas, e o da expectativa, 

dado pela preocupação com a recepção, além de problematizar a questão do espaço, 

problematiza também o tempo na pintura. 

Observa-se também que há uma aproximação do ritmo sincopado do booguie-

wooguie com o ritmo acelerado da metrópole. Os ritmos sincopados quebram a ordem dos 

sons esperados, gerando, dessa forma, um novo padrão de ordem. Segundo a professora 

doutora Rosamaria Barbara (2002), o movimento natural de nosso corpo obedece a um ritmo 
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isócrono. Para ela, “a falta desse ritmo provoca um choque, uma sensação de caída. 

Simbolicamente nos fala da possibilidade das coisas não acontecerem sempre na mesma 

forma e obriga o corpo ao movimento” (BARBARA, 2002, p. 61). É relevante afirmar que 

qualquer ritmo leva o corpo a um determinado movimento. Entretanto, pode-se inferir que, ao 

valorizar a síncope na tela Broadway Booguie-Wooguie, Mondrian revela sua expectativa da 

quebra da inércia de um movimento uniforme, logo, estável, para valorizar, além do “choque” 

inicial dado pela aceleração assimétrica dos elementos componentes da peça, a interação que 

esta provoca com o corpo de quem a olha.  

No quadro, são apresentadas temáticas modernas como a da planificação das ruas, a 

das construções, a da agitação dos transportes e fazendo com que haja uma recepção 

sinestésica do quadro. Ao ver essa colorida música visual, o receptor parece adentrar-se na 

tela, interagindo com o som dançante, atravessando as ruas e apreciando a vista da cidade, o 

que faz da pintura não mais um objeto de contemplação, mas de interação corpo a corpo.  

Observa-se que, ao valorizar desse tema, o pintor lhe confere um duplo sentido, visto que há a 

tensão entre ordem, por seu aspecto arquitetônico, dado pelas unidades regulares repetidas, e 

movimento, pelo intenso tráfego de pedestres e de carros da metrópole e por suas luzes 

piscando, dado pelos inúmeros quadrados dentro das retas amarelas. Por conseguinte, pode-se 

afirmar que, também dessa maneira, Mondrian busca uma fusão do espaço exposto com o 

tempo da movimentação. 

Para Susanne Deicher, 

 

Na sua concepção de pintura da época, a noção de teatro desempenhava 

um papel importante. O dramático das cores dava à tela, que se compunha apenas de 

estruturas narrativas abstratas, um conteúdo e transformava-as naquilo sobre o que 

escreveu também Michael Seuphor: num fenômeno estético efêmero, mas eterno 

(DEICHER, 2005, p.67).  

 

Vê-se, então, que, de acordo com Deicher, dentro da ideia de teatralidade, há também 

uma espécie de narratividade, em detrimento da pura descrição figurativa. São observados, na 

Figura 3.6, elementos básicos da narração, tais como o enredo, evidenciado pela aproximação 

entre a cidade e o ritmo musical, o foco narrativo, dado pelo olhar do pintor, os personagens, 

que são os transeuntes, o espaço descritivo da Broadway e o tempo que, conforme já falamos 

neste capítulo, conjuga o presente, o passado e o futuro. Tais características fazem com que 

essa pintura seja um fenômeno estético efêmero, por captar a cena de um lugar em um 

determinado momento, mas também eterno, pelo movimento da ampla gama de ruminações 
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do olhar que desperta. Dessa forma, assim como há uma tensão entre narração e descrição nos 

poemas de Cabral, é válido ressaltar que há esse mesmo recurso nas telas do pintor.  

Segundo Meyer Schapiro, “Broadway Booguie Wooguie” é a síntese de toda a obra 

de Mondrian, um resumo de tudo aquilo que experimentou durante sua trajetória pictórica. 

Para o crítico de arte, o pintor  

 

Fez uso aqui, novamente, da grade estabilizadora, das unidades 

moleculares espalhadas, da repetição dos arranjos de cores primárias como na sua 

fase neo-impressionista, e da composição de amplos quadrados aplicados como 

planos separados de cor, que aparecem nos quadros de 1917 (SCHAPIRO, 2001, p. 

84). 

 

Sendo assim, pode-se dizer que, por meio do ritmo de diferenças e contrastes, com o 

uso somente de linhas e de cores, Mondrian obtém um resultado que nos remete tanto para o 

rigor quanto para a liberdade, tanto da ordem quanto para o movimento, tanto das pulsações 

individuais de cada quadrilátero para a vivacidade do todo, tanto para a variação quanto para 

o equilíbrio. Essa observação nos permite defender que, mesmo dentro de uma estética do 

essencial, a característica fundamental das obras de Piet Mondrian é a progressividade. 

Por fim, vale ressaltar que esse quadro é colocado sozinho em uma parede branca, 

dando-nos a entender que também nele o movimento do objeto pintado vai além da moldura. 

Dentro desse aspecto, é interessante pontuar que nenhuma das molduras dos quadros de Piet 

Mondrian foi colocada por ele mesmo. Tal fato nos leva a refletir que, para ele, o quadro era 

somente a evidência de uma ideia, visto que, na verdade, era infinito. Assim, o que vemos no 

quadro desse pintor holandês revela, como já mencionamos no segundo capítulo, apenas a 

parte de um todo o que concretiza a máxima valorizada por João Cabral de Melo Neto na 

pintura de Joan Miró, mas também associada à de Mondrian: “Livrar a pintura da moldura e 

reintroduzir certo dinamismo através de um reaproveitamento da superfície” (ATHAYDE, 

1998, p. 34).  

Mediante as afirmações acima, percebemos, então, que além do uso da cor branca 

como importante elemento para a estética que visa a um movimento rítmico, outros recursos 

como a ideia de série, a economia das formas e das cores, a tensão entre a profundidade e a 

superfície e a valorização do elemento linha favorecem a conquista do ritmo e de uma arte 

ligada ao dinâmico, em detrimento do estático, sendo, por isso, uma das percursoras da arte 

cinética. 
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Considerações finais  
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 Dado o que foi exposto ao longo deste trabalho, convém reafirmar que nossa pesquisa 

visou à ampliação do debate sobre as formas de diálogo entre o visual e o verbal na poesia 

moderna. Para isso, tivemos como base a relação entre as obras de João Cabral de Melo Neto 

e de Piet Mondrian pela ótica da subjetividade a partir do uso da cor branca e do movimento 

presente no processo artístico de ambos. O método de raciocínio valorizado por grande parte 

das pesquisas anteriores afirmava que os poemas de João Cabral de Melo Neto, assim como 

os quadros de Piet Mondrian elaborados durante e após a fase neoplástica, consagraram-se 

pela valorização cartesiana da racionalidade, da contenção e da estabilidade, características 

que fizeram com que fossem deixados de lado procedimentos que não se enquadrassem com 

comodidade dentro desse tipo de reflexão.  

Tendo a obra desses artistas se baseado nos conceitos de precisão, exatidão e rigor, 

defendidos também pela engenharia, foi estabelecida uma ponte entre essa área do 

conhecimento e a arte. Esse pensamento fez com que o interesse por um rigoroso projeto 

demonstrado por Cabral e Mondrian se confundisse com a ideia de racionalismo, 

desencadeando, dessa maneira, a ampla divulgação desses como autores cerebrais, fato que 

obstruiu, inicialmente, a possibilidade de percepção da subjetividade construtiva de ambos. 

Observamos, no segundo capítulo, que o movimento construtivista popularizou essa 

interpretação, na medida em que defendeu que os artistas da época deveriam banir elementos 

ornamentais, considerados como algemas do passado, ao passo em que deveriam valorizar a 

pureza das formas elementares como um mecanismo de constituição da racionalidade. 

No entanto, em nossas leituras vimos que essa repetitiva rotulação mostra lacunas que 

podem e devem ser preenchidas por outra visão a respeito do processo dos artistas analisados. 

Tentamos, dessa forma, atingir o outro lado, o avesso dessa crítica, mesmo sabendo que toda 

opção implica numa perda, porque, conforme defende Angélica Soares, “outros caminhos 

existem a percorrer no texto poético. E nisso reside sua riqueza. Entendendo ainda que esses 

caminhos não se excluem, se completam; que eles se desviam para se encontrar adiante [...]” 

(SOARES, 1978, p.43). Assim, percebemos que, embora João Cabral de Melo Neto e Piet 

Mondrian já tivessem legitimado a imagem construída pela crítica inúmeras vezes em 

entrevistas e ensaios sobre relações entre poesia e as artes plásticas, não daria para nos 

determos somente nesse aspecto. 

Ao partir desse princípio, empreendemos uma busca de sistematização da leitura da 

fortuna crítica sobre João Cabral e Mondrian. Isso nos possibilitou a problematização a 
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respeito de como a construção da subjetividade de ambos poderia ser dada também em suas 

obras que enfatizam o uso da cor branca como recurso que materializa a ideia do processo que 

passa por uma crise. Avaliamos a pertinência da hipótese de que essa crise é dada em Cabral e 

em Mondrian pelo fato de o branco, cor utilizada em poemas/quadros que problematizam a 

temática laboral da composição, tornar-se o sema da lucidez, sendo, dessa maneira, uma força 

provocativa de reflexão, parte de um ato crítico e, ao mesmo tempo, desconcertante, em 

detrimento da imagem de passividade e de neutralidade comumente dada a essa cor. Vimos, 

nas análises dos poemas, no entanto, que essa lucidez, longe de manifestar somente a 

racionalidade, como a crítica tradicional a leu, evidencia-se também como um fazer em luta 

que não exclui elementos subjetivos, articulando, dessa forma, pares considerados 

dicotômicos, como razão e emoção.  

Por conseguinte, há um fazer que se dá de forma contínua e em luta corpo a corpo, na 

qual há um quiasma, uma “transitividade entre o sentiente e o sensível” (apud ESCOUBAS, 

2007, p. 221), que supera a cartesiana ideia de sujeito consciente e detentor do conhecimento, 

além de superar também a concepção do objeto como uma coisa passiva a ser construída. 

Nesse sentido, a “luta branca”, mencionada por Cabral e igualmente associada a Mondrian, 

manifesta-se como uma oposição ao mero dualismo, pois, por meio dela, há uma 

intersubjetividade, uma experiência entre o que o artista vê e o que o olha, fazendo de suas 

obras, portanto, uma matéria sensível, afetiva e pulsante.   

O encontro do corpo do artista com a matéria de seu fazer, como vimos, não se dá de 

maneira pacífica, tal como antecipou Mallarmé em seu célebre poema Un coup de dès. Na 

medida em que o branco contribui para a ressignificação dos espaços, ele provoca um choque, 

despertando, assim, um olhar ativo no receptor. Dentre as formas como isso se configura em 

João Cabral está a valorização dessa cor não como um trivial pano de fundo do papel, mas 

como um recurso visual que favorece a problematização sobre o fazer poético. Em “Diante da 

folha branca”, por exemplo, temos uma cor que, ao mesmo tempo em que é pura, instiga o 

poeta a corrompê-la o que faz do processo artístico uma violenta luta corporal. Também em 

Piet Mondrian, encontramos o branco como medida que problematiza a ideia tradicional de 

ser esse um mero suporte. Conforme verificamos, em Composição com dois traços, essa cor 

passa a ser o elemento que favorece a ampliação do espaço do quadro, extravasando o que 

seria um limite, a moldura, para se relacionar com o espaço em volta da tela. Tal medida 

instiga, desperta, no receptor, um olhar ativo e em movimento. Dessa forma, pode-se 
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reafirmar que, nesses artistas, o branco é a cor da inquietude, da subversão, visto que, a partir 

de sua utilização, perdem-se as certezas e, consequentemente, a ideia de univocidade.  

Vimos também que, como desdobramento da ideia de um fazer em luta, dá-se a 

problematização da forma dinâmica que apresentam as composições cabralinas e 

mondrianianas. Ao longo de nossa pesquisa, verificamos que a arte moderna é a da 

impossibilidade de imobilização da imagem, na medida em que ainda que haja a tentativa de 

capturação, o que se representa é fugidio, já que é uma conjugação de tempos do presente, da 

memória e da expectativa. A ideia de fazer consciente e cartesiano parece, então, mais uma 

vez problemática, pois contrasta com a ideia de inquietude desestabilizadora apresentada nas 

obras aqui selecionadas desses artistas. 

Tal característica problematiza o binarismo amplamente aceito de que a pintura é a 

arte de representação dos corpos e a literatura a da ação, na medida em que Cabral e 

Mondrian concretizam uma articulação entre espaço e tempo nos poemas e nos quadros já 

analisados neste trabalho. Sebastião Uchoa Leite (2004), por exemplo, afirma que a ideia de 

concretude, embora tradicionalmente esteja ligada à estaticidade descritiva, dá-se, em João 

Cabral, de forma dinâmica e instável, visto que as imagens utilizadas evidenciam seres 

dotados de vitalidade rítmica. Depreendemos, então, que “vivo”, nesse sentido, é a 

carnalização da experiência subjetiva que presume uma postura combativa, sendo, dessa 

forma, também um elemento que provoca uma poética do movimento. 

O conceito de série também nos auxiliou a refletir como se dá o processo de 

composição que visa ao dinamismo tanto em João Cabral quanto em Mondrian. A exploração 

desse recurso como medida rítmica e progressiva dos poemas e dos quadros permitiu-nos 

defender, mais uma vez, que as imagens produzidas por esses artistas nunca estão acabadas, 

mas sempre em formação. Isso faz com que haja o deslocamento do olhar do resultado final 

para o processo, visto que, ao se observar variações sobre um mesmo motivo, ficam evidentes 

semelhanças e diferenças entre as obras, levando-nos a entender que uma foi feita para 

corrigir, para aperfeiçoar a outra. Dessa maneira, pode-se inferir que tal mecanismo promove 

uma ruminação, evidenciando, portanto, uma impossibilidade de imobilização do olhar. 

Além disso, a análise da cor branca colaborou igualmente para depreendermos a 

articulação entre espaço e tempo na poesia cabralina pelo fato de essa cor, como defende 

Umberto Eco (1989), encontrar, produzir ou anular a leitura dos enjambements, mecanismo 

que configura uma quebra e, ao mesmo tempo, uma junção na leitura dos versos, o que dá a 
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eles um dinamismo visual. Também nos quadros mondrianianos observamos que, a partir do 

uso do branco, há um efeito vivo e expansivo, uma energia que tende a extrapolar para o 

espaço extra-tela, quebrando, dessa forma, o paradigma de que o equilíbrio está 

necessariamente ligado ao que é estático. Assim, a exposição do quadro que parece se 

expandir para uma parede branca, assim como os enjambements, quebram e unem uma 

significação, separam e reintegram o que seria uma parte ao todo. 

Essa valorização das medidas rítmicas mostra também a aproximação desses autores 

com a música. Como vimos, no último capítulo, embora Cabral tenha, ao longo de sua vida, 

mostrado certo desinteresse por essa forma artística, em sua obra, o poeta soube valorizar 

recursos rítmicos, fazendo do que é entendido como abstração sonora um elemento de 

figuração plástica. Da mesma forma, Mondrian materializou o elemento sonoro e rítmico 

sincopado do Booguie-wooguie, associando-o à fervilhante, agitada e colorida metrópole 

situada na ilha de Manhattan.  

Vemos, portanto, que, embora João Cabral de Melo Neto e Piet Mondrian tivessem se 

dedicado a distintas linguagens, o processo artístico de ambos é desenvolvido em 

consonância, como já se sabia anteriormente, mas não só meramente no caminho do desprezo 

pela sentimentalidade efusiva, mas pelo sentido de trabalho que articula subjetividade e 

racionalidade, pela problematização do referente e pela abordagem recorrente da cor branca 

como elemento provocativo de reflexão sobre o fazer literário e como procedimento 

convidativo a um dinamismo interno provindo das imagens apresentadas. Portanto, pode se 

afirmar que, ao passo em que há duas obras, uma só é a ideia: buscar. Daí podermos defender 

que a poética de ambos se constrói pela progressividade, pelo percurso, configurando um 

processo artístico que, ao refletir sobre si, se constrói e nos convida a não só voltar a essa 

abordagem futuramente, mas a ampliá-la ao melhor pesquisar e problematizar as associações 

da literatura e da pintura com diferentes formas artísticas, tais como a arquitetura, a dança e a 

música, fazendo, dessa forma, mais um exercício de aprendizagem do olhar.   
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