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Dedicamos esta exposição a 
Vicente do Rego Monteiro 

e Wlademir Dias-Pino, 
reinventores da PaLarva 

e duas figuras centrais do 
experimentalismo brasileiro. 

We dedicate this exhibition 
to Vicente do Rego Monteiro 
and Wlademir Dias-Pino, two 

central figures on the Brazilian 
experimentalism.
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TRANS/VERSOS HISTÓRICOS DA POESIA VISUAL BRASILEIRA
Paulo Bruscky e Yuri Bruscky - Curadores

I.
 

Esta pesquisa representa a culminância de um percurso criativo amparado nas poéticas 
experimentais emergentes no cenário artístico e literário brasileiro cujos trabalhos têm 

como norte o cruzamento entre linguagens e suportes tecnológicos os mais diversos, e cuja 
verve criativa subverte sentidos/morfologias hegemônicos, de maneira a desarticular os 
modos naturalizados de criação e fruição poética. A abordagem proposta vai de encontro 
às reduções simplistas que tipificam e qualificam as poéticas experimentais a partir de um 
referencial verticalizado de hierarquização entre a produção tida como popular (deposi-
tório de passado ou tradições museificadas) e aquela que (pretensamente) representa um 
hermetismo folclorizado, incapaz de dialogar com o campo cultural contemporâneo a si. 

Com este trabalho, pretende-se questionar a forma como determinadas vertentes e autores 
são discursivamente apadrinhados por construções significantes hegemônicas, que falam de e em 
nome de tais grupos, conformando um quadro de silenciamento e restrição das potências co-
municativas desse outro tutelado, suprimindo o rastro da sua trajetória e embotando o agen-
ciamento de sujeitos em disputa pela capacidade de se expressar e construir significados à 
sua experiência – mas também ao mundo da vida socialmente compartilhado. 

Deste modo, corroboramos com um aporte historiográfico da poesia visual/experimental 
brasileira que suscite questões sobre a sua constituição sócio-histórica e o seu caráter estru-
turado e estruturante num âmbito mais amplo das práticas culturais, para além de recortes 
epistêmicos monolíticos. A práxis de pesquisa adotada não se restringe à aferição desnuda-
dora dos fenômenos sociais, de modo a conhecê-los e catalogá-los em nichos estanques; ela 
problematiza tais processos, colocando em perspectiva as suas particularidades.

II. 

O itinerário do qual resultou a exposição História da Poesia Visual Brasileira foi construído 
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a partir da articulação de eixos históricos/conceituais, considerando a necessidade da 
sua inter-relação para a compreensão da verve criativa desses poetas e artistas, tendo 
como ponto de partida um conjunto de experiências isoladas, iniciado com o poema 
pré-concreto de Gregório de Matos (Salvador/BA, 23 de dezembro de 1636 – Reci-
fe/PE, 26 de novembro de 1696); as composições acrósticas de Frei João do Rosário 
(Recife/PE, 1726 – Recife/PE, 1761),  datadas de 1753; continuando com a obra de 
Sounsândrade (Guimarães/MA, 9 de julho1833 - São Luís/MA 20 de abril de 1902).

No início do século XX, registramos os caligramas do poeta piauiense Da Costa e Sil-
va, nos seus livros Sangue (Recife, 1908) e Zodíaco (Rio de Janeiro, 1916), e o poema-ca-
rimbo Miramar, de Oswald de Andrade, em 1924. No seu Livro de Poemas, de 1927, o 
natalense Jorge Fernandes publica Rede, em que a palavra suspensa aparece em forma de 
rede. O poeta pernambucano Vicente do Rego Monteiro, lança, em 1941, o seu livro 
Poemas de Bolso, onde consta o Poema 100% Nacional, provavelmente o primeiro poema 
tipo/gráfico brasileiro, e, em 1952, lançou o livro Concrétion, antecipando-se ao Concre-
tismo. Foi ainda Vicente do Rego Monteiro quem publicou no Jornal Fronteiras (editado 
por ele), ano VII nº 4 e 5 – abril/maio de 1938 e na sua Revista Renovação (Recife, 1941), 
as primeiras colagens, denominadas por ele de Poesias-Foto-Plásticas, do alagoano Jorge 
de Lima. De 1952 a 1968 ele também publica e veicula, pioneiramente, uma série de 
Poemas Postais, com trabalhos seus e de outros poetas brasileiros e estrangeiros com os 
quais mantinha contato naquele período.

Além dos pioneirismos citados acima, destacamos as investigações poéticas realizadas por 
Hermes Fontes, Carlos Drummond de Andrade (com seu poema Isso é Aquilo, de 1962), 

Benedito Monteiro, João Cabral de Melo Neto e Ascenso Ferreira, entre outros. Em 
1960, Joaquim Cardozo (PE), publica poemas visuais no seu livro Signo Estrelado e, logo 
depois, surgem os poemas colagens/espaciais de César Leal (CE).

Figura singular do experimentalismo gráfico/literário brasileiro, Wlademir Dias-Pino 
criou, em 1948, junto a outros poetas de Cuiabá, o movimento do Intensivismo (signa-
tário da transgressão à linearidade da codificação alfabética e da superposição de rotas 
e sentidos para a fruição poética). No mesmo ano, publica o poema-gráfico O Dia da 
Cidade (1948), em que as estruturas dispostas em um quadro diagramático mantém uma 
relação de duplicidade umas com as outras, na medida em que, embora necessárias ao 
conjunto, nenhuma delas implica na vinculação inequívoca das demais estruturas, uma 
vez que cada uma dessas “frações de sentidos” tem traços e modos específicos de objeti-
vação. Nas décadas subsequentes, Dias-Pino pautou sua obra pela radicalidade dos seus 
experimentos gráficos/conceituais, desde a elaboração/realização do livro-poema A ave 
(1948-1956), ao projeto de Sólida (1956-1962) e à elaboração do projeto da Enciclopédia 
Visual Brasileira, iniciado nos anos 70.

No que diz respeito ao Concretismo, consolidado em 1956, com a participação de Ha-
roldo de Campos, Décio Pignatari, Augusto de Campos, Ferreira Gullar, Ronaldo Aze-
redo e Wlademir Dias-Pino na Exposição Nacional de Arte Concreta, no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, ressaltamos a participação de poetas nordestinos desde o início 
do movimento, como é o caso de Clarival do Prado Valladares (BA), Pedro Xisto (PE) e 
Edgard Braga (AL); além do Grupo Concretista do Ceará, com a participação de José 
Alcides Pinto, Antônio Girão Barroso e Pedro Henrique Saraiva Leão que, em 1957 e 
1959, realizaram duas exposições de Poesia Concreta em Fortaleza. No final da década 
de 50, o poeta pernambucano Manuel Bandeira não só apoiou o movimento concretista 
como realizou poemas concretos. 
Surgida em 1961, a Poesia Práxis, criada em São Paulo por Mário Chamie, e à qual se 
vincularam Cassiano Ricardo, Yone Giannetti Fonseca, Armando Freitas Filho, Carlos 
Rodrigues Brandão e outros, pôs em xeque a edificação de estruturas significativas estan-
ques relacionadas à fruição poética. A relação dos sujeitos com os campos de mediação 
de sentidos era percebida pelos adeptos do movimento a partir dos saberes e potenciali-
dades comunicativas, ressaltando um dialogismo construtivo dos sentidos intersubjetiva-
mente partilhados. 

O movimento do Poema/Processo , ativo entre 1967 e 1972, surgido simultaneamente no 

Paulo Bruscky e Yuri Bruscky TRANS/VERSOS HISTÓRICOS DA POESIA VISUAL BRASILEIRA
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Rio de Janeiro e em Natal, articulado por Moacy Cirne, Wlademir Dias-Pino, Álvaro 
de Sá, Neide Sá, Anchieta Fernandes, Falves Silva, Nei Leandro de Castro e outros, 
também reverberou em Pernambuco, com os inovadores trabalhos em carimbo de José 
Cláudio; o pioneiro pôster/poema de Paulo Bruscky e Arnaldo Tobias, conforme no-
tícia publicada no Diario de Pernambuco nos dias 13 e 22/11/1969; e os espaços de 
veiculação e difusão criados no início da década de 1970 por Alberto Cunha Melo, no 
Suplemento Cultural do Jornal do Commercio;  Ivan Maurício, na coluna Nova/Mente, 
do Diário da Noite; Paulo Bruscky, no Jornal da Cidade; e Jobson Figueiredo no Diario 
de Pernambuco. 

Desde as suas origens, a produção ligada à Poesia Marginal tem circulado através de pu-
blicações independentes e intervenções públicas, a exemplo dos poemas de Xico Chaves, 
Samaral, Chacal, Torquato Neto, Glauco Mattoso, Marconi Notaro, Eduardo Kac (com o 
coletivo Gang e o Movimento de Arte Pornô) e das publicações da Edições Pirata, de Recife (ligada 
ao grupo independente do Recife e encabeçada por Jaci Bezerra) etc. Sem a necessidade 
de um grande background comercial para possibilitar a articulação de um canal de troca de 
publicações, no circuito da poesia marginal tanto os editores quanto os leitores dos diversos 
panfletos, fanzines e demais impressos prescindem das contingências da produção literária 
comercialmente planejada. Em 1970, dois lançamentos marcaram o início da década: o 
Poema/Pão, com dois metros, de autoria de Ivan Maurício, que foi devorado no Recife, no 
dia do seu lançamento; e o outro evento coube ao poeta cearense Pedro Lyra, através de 
seus Poemas Postais.

A poesia visual/experimental, surgida no Brasil desde a década de 40, através de Vicente 
do Rego Monteiro, se destacou não só pela sua produção, através da obra de autores como 
Hugo Pontes, Hugo Mund Jr., Delmo Montenegro, Arnaldo Tobias, Erthos Albino de Sou-

za, J. Medeiros, Unhandeijara Lisboa, ALM Andrade e Joaquim Branco, como também 
pela sua veiculação através do movimento internacional de Arte Correio, tanto em exposi-
ções (como a 1ª Exposição Internacional de Arte Correio, organizada Paulo Bruscky e Ypiranga 
Filho no Recife, em 1975), como em envelopes, postais, selos de artista, publicações etc. No 
Brasil, a rede de arte correio contou com a substancial participação de artistas nordestinos, 
a exemplo de Avelino de Araújo (RN), ALM Andrade (BA), Pedro Osmar (PB), Maynand 
Sobral (CE), J. Medeiros (RN), Bené Fonteles (CE) e outros que trabalham com poemas 
visuais/experimentais/multimeios, como o pernambucano Jomard Muniz de Britto.

No que diz respeito à criação poética em suportes tecnológicos, é interessante observar 
o quão ligados estão esses novos modos de criação poética e as transformações técnicas 
operadas nos meios de produção, registro, circulação e processamento de fluxos de comu-
nicação na modernidade. A expansão das redes telemáticas teve um papel extremamente 
relevante nesse sentido, ao intensificar a fluidez e a constância do intercâmbio de ideias, 
opiniões e informações. Assim é o caso da Poesia Computacional, com o pioneirismo de 

Paulo Bruscky e Yuri Bruscky TRANS/VERSOS HISTÓRICOS DA POESIA VISUAL BRASILEIRA

O questionamento da concepção linear do processo comunicativo enfatizado pelos 
poetas ligados ao movimento salienta o caráter dinâmico da fruição poética, a partir 
de uma complexa estrutura de signos transversos, arregimentada pela articulação 
dialética das instâncias de produção, circulação, distribuição/consumo e re/criação 
artística — como na prática amplamente difundida da criação de versões, isto é, 
poemas expandidos do seu contexto original e reapresentados/cocriados através da 
intervenção de terceiros.  
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Waldemar Cordeiro, Sílvio Roberto de Oliveira e Sílvio Zamboni, os Holopoemas de Eduar-
do Kac etc. Também os trabalhos de Poesia Sonora, com peças que exploram a ambigui-
dade da linguagem oral, o potencial estético/comunicativo de expressões fonéticas e as par-
ticularidades da voz a partir do seu registro fonográfico, como as gravações que integraram 
as duas edições do International Ra(u)dio Art Show, realizadas no Recife em 1978 e 1979, no 
I e II Festival de Inverno da Universidade Católica de Pernambuco. Paulo Bruscky foi res-
ponsável pela coordenação geral e das mostras realizadas em ambas as edições do festival. 

A apropriação poética desses suportes tecnológicos enseja uma abordagem das mediações 
comunicacionais que rompe com o princípio verticalizante adotado pelos veículos tradicio-
nais na sua linguagem burocratizada, na medida em que evidencia seu potencial problema-
tizador para a construção de um plano de mediações crítico e dialógico. 

Salientamos também a Poesia Visual na publicidade e em brinquedos populares, criada 
através do reaproveitamento de latas de produtos industrializados e comercializados em fei-
ras e mercados populares. Face à complexidade das operações de mediação simbólica caras 
à contemporaneidade, o recurso à polarização entre um âmbito cultural orgânico e au-
têntico e outro (meramente) voltado ao consumismo e catalizador inequívoco da ideologia 

dominante vem se tornando cada vez mais inócuo enquanto método de compreensão das 
práticas e discursos artísticos. Longe de redundar no dualismo antagônico entre a criação 
erudita e a popular/massiva, o referencial adotado se esmera, como apontado anterior-
mente, em analisar as negociações, apropriações e readequações dialeticamente operadas 
entre ambas as esferas.

III.

O material decorrente do trabalho investigativo do qual resultou esta mostra não tem ca-
ráter totalizante; isto é, não esgota a miríade de inflexões possíveis não abarcadas pelo 
delineamento proposto pelos pesquisadores. Trata-se de um parâmetro condicional de pes-
quisa, concebido a partir de um aporte investigativo, e não de uma abordagem amparada 
na elaboração de leis universais determinantes, abstraídas do aspecto contingencial de sua 
própria elaboração e objetivação analítica. Não há fenômeno da cultura que não esteja 
permeado de historicidade; que não traga consigo as idiossincrasias e contradições que 
perpassam o momento da sua gestação. É na história – e a partir dela, somente – que se 
desenvolvem as práticas sociais e enfatiza-se a formação concreta das ideias e o seu registro 
enquanto fenômenos sociais. Assim posta, a perspectiva crítica do campo cultural baseia-se 
na investigação sobre os modos como as ideias são socialmente objetivadas e racionalizadas 
no mundo da vida cotidiana. As inferências teóricas não se esgotam em um plano sistêmico 
de abstrações; elas dialogam com a prática do pesquisador no contexto histórico em que 
ele esteja situado, a partir do qual se fundam as contradições e problemáticas do campo 
em questão.

A problemática em torno das demarcações historiográficas não pode ser encerrada em 
termos unidirecionais de causas e efeitos, ou de funcionalidades com distintos graus de 
efetivação. Evita-se de tal modo uma concepção positivista da história das poéticas experi-
mentais brasileiras, amparada em uma linearidade evolutiva reducionista e autorreferente.  
É necessário o escrutínio das contingências que dão lastro à capacidade dos sujeitos de 
intervir no curso dos acontecimentos e imprimir sentido às suas práticas, problematizando 
certa grandiosidade inelutável com que os setores hegemônicos caracterizam a história 
institucional do seu tempo.

As práticas culturais são, a um só tempo, estruturadas e estruturantes da realida-
de. As trajetórias e posições assumidas pelos sujeitos reverberam em um 
corpo instituído de representações, preceitos e valores cujas particulari-
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dades são diluídas em um princípio de universalidade normativa naturalizada – pretensa-
mente abstraída das contradições que perpassam a sua constituição histórica.   

Se a criação poética é intermediada por outros campos de mediação complexos, é necessá-
ria uma abordagem que se debruce sobre os usos e práticas significativas encampadas pelos 
sujeitos a partir do consumo de bens simbólicos. A abordagem contextualizada dos proces-
sos de produção, mediação e apropriação das formas simbólicas põe em primeiro plano a 
inserção destas em contextos sociais específicos, que as balizam e são por elas modificados. 
Objetivados socialmente, esses referenciais são percebidos e reapropriados, por indivíduos 
em circunstâncias diferenciadas, valendo-se de recursos particulares para depreender o sen-
tido imbuído em uma dada expressão. 

O desenvolvimento do aparato técnico-administrativo com vistas ao aprimoramento dos 
meios de produção, armazenamento e difusão de bens simbólicos resulta de uma imbricada 
relação de elementos contextuais em âmbito histórico, cultural e político. Evidencia, as-
sim, a incipiência dos estudos do campo simbólico que negligenciam a análises dos demais 
campos sociais, como o político e o econômico, que, em seu conjunto, estruturam as bases 
materiais e concretas que balizam as práticas culturais. 

A configuração histórica de um quadro de rotinas institucionais objetivadas e socialmen-
te partilhadas, tanto quanto os processos de ruptura e transformação destas são, impre-
terivelmente, fruto de uma configuração específica de relações de força estruturadas sob 
determinadas condições em um dado âmbito. A compreensão analítica desses fenômenos 
possibilita uma leitura mais acurada dos sentidos e racionalidades práticas subjacentes a 
tais circunstâncias - as significações implicadas implícita ou explicitamente nos referidos 
processos.

Nessa irrevogabilidade contextual movimentam-se sujeitos providos de referenciais simbó-
licos e colocações sociais diversificadas, que os provêm com níveis distintos de empodera-
mento, a partir do qual mediam suas relações com o seu entorno e se afirmam diante dele.

É na história – e a partir dela – que nos movemos.

****
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Além das cerca de mil obras, a exposição contou com 
um farto apanhado documental (aproximadamente 
dois mil itens), entre obras, documentos, fotografias, 
cartazes, catálogos, manifestos, livros, jornais, revistas, 
cartas e filmes. Todos os materiais integram a cole-
ção pertencente ao artista multimídia pernambucano 
Paulo Bruscky. Referência internacional para pes-
quisadores em arte contemporânea, o Bruscky Arquivo 
é o maior acervo de arte e multimeios da América 
Latina, e um dos maiores do mundo. Constituído ao 
longo de cinco décadas de pesquisa, contém aproxi-
madamente 70 mil itens, entre trabalhos, publicações, 
documentos, correspondências, de aproximadamente 
1000 artistas de 52 países, abrangendo as mais im-
portantes vanguardas do século XX, como futuris-
mo, dadaísmo, pop art, grupos Cobra, Gutai e Fluxus 
(Cage, Friedman, Maciunas, Paik, Ono, Beuys etc), 
arte conceitual, vídeo arte, arte correio, áudio arte, 
poesia experimental, e artistas como Hélio Oiticica, 
Lygia Clark e Flávio de Carvalho. O Arquivo inte-
grou a 26º Bienal de São Paulo, tendo sido remon-
tada integralmente no pavilhão expositivo, objeto 
de artigos nas publicações estadunidenses Leonardo e 
Art journal. O Bruscky Arquivo cedeu, por empréstimo, 
material para instituições como o Itaú Cultural, Mu-
seu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo - MAC/USP, Casa França-Brasil, Instituto To-
mie Ohtake e Bienal do Mercosul.

Paulo Bruscky e Yuri Bruscky no 
Arquivo Paulo Bruscky

Paulo Bruscky, Wlademir Dias-Pino 
(RJ), Clemente Padin (Uruguai) e 
Hugo Pontes (MG). Belo Horizonte, 
1998 - Centenário de Belo Horizonte.

Edmond Dansot, a poetisa fran-
cesa Andrée Appercelle e Paulo 
Bruscky, em Grenoble, durante 
pesquisa para o livro Vicente do 
Rego Monteiro: Poeta, Tipógrafo, 
Pintor (org.: Paulo Bruscky, Ed-
mond Dansot, Jobson Figueiredo 
e Sylvia Pontual - CEPE - Recife, 
2004). Na parede, tapete com 
caligrama de Vicente. 
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SÉCULO XVII 
Poemas pré-concretos 
de Gregório de Matos

1753
Experiências 
acrósticas de Frei 
João do Rosário

1922 
Semana de 
Arte Moderna 

1938 
Vicente do Rego 
Monteiro  publica no 
jornal Fronteiras as 
primeiras poesias 
foto-plásticas do 
alagoano Jorge de 
Lima

1940 
Vicente do Rego 
Monteiro começa a 
publicar poemas 
visuais e caligramas

1941 
Vicente do Rego 
Monteiro  publica 
o livro Poemas de 
Bolso, com o 
primeiro poema 
tipográfico feito 
no Brasil, o Poema 
100% Nacional

1944 
Vicente do Rego 
Monteiro transmite 
no Recife, pela rádio 
PRA8, o seu poema 
Litanies à la France 
Combattante

1948 
Wlademir Dias-Pino 
funda o Intensivismo

1948-1956  
Wlademir Dias-Pino  
realiza o livro-poema 
A Ave

1952-1968 
Vicente do Rego 
Monteiro edita e circula 
os seus primeiros 
poemas postais

1956-1962  
Wlademir Dias-Pino 
realiza o livro-poema 
Sólida

1956 
Surge o movimento 
da Poesia Concreta

1957 
Exposição de 
Poesia Concreta 
realizada em 
Fortaleza/CE

1961 
É criado o 
movimento da 
Poesia-Práxis

1967 
O Poema/Processo 
é lançado 
simultaneamente no 
Rio de Janeiro/RJ e 
em Natal/RN

Década de 70 
Tem início no Brasil a 
produção de videoarte 
e videopoemas

1981 
É realizada no Recife a 
1ª Exposição 
Internacional de Arte 
em Outdoor - 
ARTDOOR

1980 
Primeira 
transmissão de fax 
art realizada no 
Brasil, entre Paulo 
Bruscky, no Recife, 
e Roberto 
Sandoval, em São 
Paulo

1971 
Waldemar 
Cordeiro organiza 
a exposição 
Arteônica de arte 
e poesia por 
computador

Década de 70 
A Poesia Marginal 
circula através de 
publicações 
alternativas 

1975 
1ª Exposição 
Internacional de 
Arte Correio 
realizada no Brasil, 
organizada por 
Paulo Bruscky 
e Ypiranga Filho, 
no Recife

1978 
1º International  
Ra(u)dio Art Show 
no 1º Festival de 
Inverno da 
UNICAP Recife, 
transmitido pela 
Rádio Clube. 
Organização de  
Paulo Bruscky 

Década de 80 
Surgem os 
Poemas Holográ-
ficos realizados 
por Lunazzi, 
Eduardo Kac e 
CattaPreta 

1968 
Waldemar 
Cordeiro e Giorgio 
Moscati iniciam 
pesquisas de arte 
em computador

1952 
Vicente do Rego 
Monteiro edita o 
livro Concretion
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BRAZILIAN VISUAL POETRY’S 
HISTORICAL TRANS/VERSES
Paulo Bruscky and Yuri Bruscky - curaTORS

I. 

This research represents the culmination of  a cre-
ative course sheltered on the emerging poetic ex-

perimental artistic and literary scenario, which works 
have as a north the interlacement between languages 
and the most diverse technological supplies. The cre-
ative verve on these subverts the hegemonic senses/
morphologies, in order to dearticulate the naturalized 
poetic creation and fruition ways. The approach pro-
posed go against the simplistic reduction that qualify 
and typifies poetic experiments from a vertical hierar-
chical referential between the taken as popular produc-
tion (past depository or museum traditions) and that 
which (allegedly) represents a folk hermeticism, incapa-
ble of  dialogue with the contemporary field.

It is equally questioned the way that certain authors 
and strands are discursively godfathered by significant 
hegemonic constructions, that speak about and on behalf  
of such groups, conforming a silencing and restriction 
of  this other tutelage picture, suppressing the tail of  its 
trajectory and blunting the agency of  subjects disput-
ing for the expression and building meaning capacity 
to their own experiences – and also to the world sur-
rounding themselves. 

Thus, it is corroborated a historiography contribu-
tion about the Brazilian visual/experimental poetry 
that raises questions about its socio-historic constitu-
tion and its structured and structuring character on a 
larger scope of  cultural practices, beyond a monolithic 

epistemic profile. The praxis adopted on the research 
doesn’t restrict itself  from the denuding gauge of  the so-
cial phenomena, to meet and list them on several nich-
es and ponds; it problematizes such processes, putting 
on perspective its particularities. 

II. 

The itinerary on which the exhibit History of  Brazilian 
Visual Poetry resulted was built from historic/conceptu-
al axis, considering the necessity of  this interrelation 
to comprehend the creative verve of  these artists. As 
a start point, there are the Isolated Experiences series 
(Isolated Experiences), which start with the pre-con-
crete poetry by Gregório de Matos (Salvador/BA, 23rd 
of  December 1636 – 26th of  November 1696, Recife/
PE); the  acrostic compositions by Frei João do Rosário 
(Recife/PE, 1726 – Recife/PE 1761) dated 1753; con-
tinuing to the works by Sousandrade (Guimarães/MA 
9th of  July 1833 – São Luís/MA 20th of  April 1902). 

In the beginning of  the XX century, there are the con-
crete poems by Da Costa e Silva, a poet from Piauí that 
published the books Sangue (Recife, 1908) and Zodíaco 
(Rio de Janeiro, 1916) and Miramar, the stamp poem by 
Oswald de Andrade. Jorge Fernandes, from Natal/RN 
published on his Livro de Poemas (1957) the poem Redes, 
on which the word suspensa (suspended) appears shaped 
as an actual net. The poet Vicente do Rego Monteiro 
from Pernambuco, published in 1941 his book Poemas 
de Bolso, on which Poema 100% Nacional was published, 
probably the first Brazilian typo/graphic poem, and 
in 1952 he published the book Concrétion, anticipating 
Concretism. Vicente do Rego Monteiro also published 
the first collages entitled Poesias-Foto-Plásticas by Jorge 
de Lima, from Alagoas, on the newspaper Fronteiras, 
edited by Vicente himself. From 1952 to 1968 he also 
pioneering published and vehiculated a series of  Poemas 
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The questioning of  the communicative process’ linear 
conception emphasized by the poets connected to the 
movement highlights the dynamic character of  the po-
etic fruition, from a complex  transverse signs structure, 
regimented by dialectic articulation of  the production 
ways, circulation, distribution/consumption, and artis-
tic re/creation – as in the creation of  verses is a widely 
spread practice; poems expanded from their original 
context and resubmitted/co-created through the inter-
vention of  others.

Since its origins, the production connected to the Poe-
sia Marginal has walked around independent publica-
tions and public interventions, like the poems by Xico 
Chaves, Samaral, Chacal, Torquato Neto, Glauco 
Mattoso, Marconi Notaro, Eduardo Kac (together with 
the Porn Gang collective and the Porn Art Movement), the 
publications by Edições Pirata, from Recife (connected to 
the independent group from Recife and headed by Jaci 
Bezerra) etc. Without the need of  a great commercial 
background to articulate a channel to exchange pub-
lications, on the Poesia Marginal circuit , not only the 
editors but also the readers of  the many pamphlets, 
fanzines, and the other printed prescind the commer-
cially planned literary production contingency.

In 1970, two releases marked the decade beginning, 
the Poema/Pão, that had two meters made by Ivan 
Maurício, and that was devoured in Recife on its re-
lease date, and the next event was by the artist from 
Ceará, Pedro Lyra, who published Poemas Postais.

The experimental/visual emerged in Brazil since the 
1940s, through the work by Vicente do Rego Montei-
ro, was well pointed out not only because of  its pro-
duction, through the works by Hugo Pontes, Hugo 
Mund Jr., Delmo Montenegro, Arnaldo Tobias, Erthos 
Albino de Souza, J. Medeiros, Unhandeijara Lisboa, 

Postais, with works by himself  and by other Brazilian 
and foreign poets whom he exchanged mail at the time.

Beyond the pioneering cited above, we highlight the 
poetic investigation realized by Hermes Fontes, Carlos 
Drummond de Andrade (with his poem Isso é Aquilo), 
Benedito Monteiro, João Cabral de Melo Neto and 
Ascenso Ferreira, among others. In 1960, Joaquim 
Cardozo (PE), publishes visual poems on his book Signo 
Estrelado and just after that, arise the collages/space po-
ems by César Leal (CE). 

Wlademir Dias Pino was a singular figure on the Bra-
zilian literary/graphic experimentalism, who, togeth-
er with other poets from Cuiabá, created in 1948 the 
Intensivismo movement (intensivism1), which signed 
up to transgress the linear alphabetic encoding and 
to overlay the routes and senses to the poetic fruition. 
This same year, he published the graphic poem O Dia 
da Cidade (1948), on which the structures disposed on a 
diagrammed table have a duplicity relation with each 
other, according as, even though they’re necessary for 
the ensemble, none of  them implies on the unequiv-
ocal links of  the other structures, once every bit of  
these fractions of  meanings have specific ways of  objec-
tifying. On the following decades Dias Pino lead his 
work by radicalizing his literary/graphic experiments, 
since the making of  his poem-book A ave (1948-1956), 
to the Sólida project (1956-1962) and the elaboration 
of  the Brazilian Visual Encyclopedia project, started on 
the 1970s.

About the Concretism, consolidated in 1956, with Har-
oldo de Campos, Décio Pignatari, Augusto de Cam-
pos, Ferreira Gullar, Ronaldo Azeredo and Wlademir 
Dias-Pino participating on the   Exposição Nacional de Arte 
Concreta (National Exhibit Concrete Art) on the Museu 
de Arte Moderna de São Paulo. We emphasize the par-

ticipation of  artists from the Northeast of  Brazil since 
the beginning of  the movement, with Clarival do Pra-
do Valladares (BA), Pedro Xisto (PE) and Edgard Braga 
(AL), besides the Grupo Concretista do Ceará that had 
José Alcides Pinto, Antonio Girão Barroso and Pedro 
Henrique Saraiva Leão as its participants, that in 1957 
and 1959, realized two exhibits named Poesia Concreta 
(Concrete Poetry) in Fortaleza. In th end of  the 1950s, 
the poet from Pernambuco   named Manuel Bandeira 
not only supported the movement but also wrote con-
crete poems.

The Poesia Práxis emerged in 1961, and was created 
in São Paulo by Mário Chamie, and connected the 
artists Cassiano Ricardo, Yone Giannetti Fonseca, Ar-
mando Freitas Filho, Carlos Rodrigues Brandão and 
others, which put at stake the built up significant pond 
structures related to poetic fruition. The relationship 
of  subjects with the mediation field was noted from 
knowledge and communication potential, enlighting 
a constructive dialogism on the inter-subjective mean-
ings shared.   

The Poema/Processo movement was active be-
tween 1967 and 1972, emerging simultaneously in 
Rio de Janeiro and in Natal, articulated by Moacy 
Cirne, Wlademir Dias-Pino, Álvaro de Sá, Neide Sá, 
Anchieta Fernandes, Falves Silva, Nei Leandro de 
Castro and others, also reverberated in Pernambu-
co with innovative works by José Claudio, and the 
pioneer poster/poem by Paulo Bruscky and Arnal-
do Tobias which was mentioned on the newspapers 
Diario de Pernambuco on 13th and 22nd of  Novem-
ber 1969, on the Suplemento Cultural do Jornal do 
Commercio,  Ivan Maurício, on the column Nova/
Mente from Diário da Noite, Paulo Bruscky, on the 
Jornal da Cidade and Jobson Figueiredo on Diario 
de Pernambuco.

ALM Andrade and Joaquim Branco, but also through 
the vehiculation of  itself  made through Arte Correio 
(Mail Art), an international movement. There were the 
exhibitions (such as the 1ª Exposição Internacional de Arte 
Correio, organized by Paulo Bruscky and Ypirang Filho 
in Recife in 1975), and also there were mails, enve-
lopes, postcards, stamps by artists, publications, etc.  
in Brazil, the art network counted on the substantial 
participation of  artists from the Northeast of  Brazil, 
like Avelino de Araújo (RN), ALM Andrade (BA), 
Pedro Osmar (PB), Maynand Sobral (CE), J. Medei-
ros (RN), Bené Fonteles (CE) and others that have 
worked with visual/experimental/multimedia po-
ems, like Jomard Muniz de Brito from Pernambuco.

About the poetic creation on technological supplies, 
it is interesting to observe how much of  these new 
creating poems ways and the technical transforma-
tions operated on the means of  production, registra-
tion, circulation and processing the communication 
flow are connected on modern times. The telematics 
network expansion had an extremely relevant role 
in this sense, by intensifying the information, ideas 
and opinions exchange fluidity and constancy. Thus 
is the case with the computer poetry, counting with 
the pioneers Waldemar Cordeiro, Sílvio Roberto 
de Oliveira and Sílvio Zamboni, the Holopoems by 
Eduardo Kac etc. Also the sound poetry, with pieces 
that explore the oral language’s ambiguity, the pho-
netic expressions aesthetic/communicative potential 
and the voice’s particularities from a phonographic 
record, with the recordings that integrate the two edi-
tions of  the International Ra(u)dio Art Show, placed 
in Recife in 1978 and 1979, on the I and II Festival de 
Inverno da Universidade Católica de Pernambuco. 
Paulo Bruscky was responsible for the general coor-
dination of  the festival and exhibitions held in both 
editions.
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The poetic appropriation of  such technological supplies 
causes an approach of  the communication mediations 
that break through the vertical principles adopted by 
the traditional vehicles and its bureaucratic language, 
in so as far as it evidences its problematizing character 
to build a critical and dialogical mediation plan.

We also highlight the Visual Poetry in advertising and 
popular toys, created from the exploitation of  industri-
alized products cans that were commercialized on fairs 
and popular markets. Against the symbolic mediation 
operation complexities to the contemporaneity, the po-
larization resource between an authentic organic cul-
tural scope and another (merely) facing consumerism 
and unmistakable catalyst of  the dominant ideology 
is becoming more and more innocuous as a compre-
hension method of  the artistic practices and discourses. 
Far from the redundant antagonistic dualism between 
popular/massive creation and scholar creation, the 
adopted referential cares for, as pointed out before, on 
analyzing the negotiations, appropriations and read-
justment dialectically operated on both spheres.

III.
 

The material arising from the investigative work from 
which this exhibit doesn’t have a totalizing character, 
so, doesn’t empty the myriad of  possible inflexions that 
weren’t covered by the delimitation proposed by the 
researchers. It’s a research conditional parameter, con-
ceived by the researcher’s investigative contribution, 
and not by an approach supported by universal deter-
minant laws, abstracted from the contingency aspect of  
its own elaboration and analytic objectification.

There’s no cultural phenomena that isn’t permeated by 
historicity; that doesn’t bring with itself  its idiosyncra-
sies and contradictions that pass through the moments 

of  its creation. It’s in history – and from it, only – that 
social practices are developed. It is highlighted the ide-
as’ concrete formation and its registration while social 
phenomena. Thus, the cultural field’s critical perspec-
tive is based on the investigation over the ways the ideas 
are socially objectified and rationalized on the everyday 
life’s world. The theoretical inferences don’t exhaust on 
an abstract systemic plan; they dialogue with the re-
searcher’s practices on the historic context on which he 
is situated, from which are founded the contradictions 
and problems from the field in question.

The problematic around the historiographic demarca-
tion can’t be finished on one-direction terms of  cause 
and effect, or on features that will have distinct effec-
tiveness degrees. It certainly is avoided a positivist his-
tory conception of  Brazilian poetic experiments, sup-
ported by an evolutive linearity that is both reductionist 
and self-referred.

It’s reiterated the need to carefully examine the con-
tingencies that underlie the ability of  subjects to inter-
vene in the course of  history, problematizing a certain 
grandeur ineluctable that the hegemonic sectors rely to 
characterize the institutional history of  their time.

The cultural practices are at once, structured by and 
structuring of  the reality. The trajectories and positions 
assumed by the subjects reverberate on a body filled 
with representations, precepts and values which par-
ticularities are diluted on an universal normative nat-
uralized principle – allegedly abstracted from the con-
tradictions that pass through its historic constitution.

If  the poetic creation is intermediated by other com-
plex mediation fields, it’s necessary an approach that 
look over the uses and meaningful practices nulled by 
the subjects from the consumption of  symbolic goods. 

The contextualized approach of  the production pro-
cesses, mediation and appropriation of  the symbolic 
ways put on the first plan the insertion of  these on spe-
cific social contexts, which conduct them and are mod-
ified by them. Socially objectified, these referentials are 
perceived and re-appropriated by individuals that meet 
on different circumstances, using particular resources 
to understand the meaning within a given expression. 

The development of  the administrative-technician ap-
paratus seeking to improve the means of  production, 
storaging and diffusion of  symbolic goods results on 
contextual elements relation imbricated on historic, 
cultural and political scope. Thus, it evidences the sym-
bolic field studies’ incipience, that neglect analysing 
other social fields, such as the political and economic, 
that, put together, structure a material and concrete ba-
sis that conduct the cultural practices.

The historic configuration of  socially shared insti-
tutional routines, as well as processes of  rupture and 
transformation are linked to a specific configuration of  
strength relations structured over certain conditions on 
a given scope. The analytic comprehension of  these 
phenomena allow a more accurate reading of  the sens-
es and rational practices underlying such circumstanc-
es – the significations implied implicit or explicitly on 
the referred processes. 

On this contextual irrevocably subjects move provided 
with symbolic referential and diversified social place-
ments, that provides them with distinct levels of  em-
powerment, from which they mediate their relations 
with their surroundings and claim themselves against 
it. It’s in History – and from it – that we move.

****

Beyond around one thousand pieces, the exhibit count-
ed on a plentiful document summary (approximately 
2 thousand items), between artworks, documents, pho-
tographs, posters, catalogues, manifestos, books, news-
papers, magazines, letters and movies. All the material 
integrates the collection that belongs to Paulo Bruscky, 
a multimedia artist from Pernambuco. As an interna-
tional reference to the researchers of  contemporary 
art, Bruscky Arquivo is the biggest art and multimedia 
collection on Latin America, and one of  the biggest in 
the world. Built along five decades of  research, it has 
over 70 thousand items, within which are works, pub-
lications, documents, correspondences, from approxi-
mately 1000 artists from 51 countries, encompassing 
the most important vanguards from the XX century, 
such as futurism, dadaism, pop-art, Cobra, Gutai and 
Fluxus groups, (Cage, Friedman, Maciunas, Paik, Ono, 
Beuys etc), Conceptual art, video art, audio art, experi-
mental poetry, and artists such as Hélio Oiticica, Lygia 
Clark e Flávio de Carvalho. The archive integrated the 
26º Bienal de São Paulo, being again exibihted fully on 
the exhibition hall, and was object of  articles on the 
American publications like Leonardo and Art Journal. 
It has also borrowed to institutions such as Itaú Cultur-
al, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo - MAC/USP, Casa França-Brasil, Instituto 
Tomie Ohtake e Bienal do Mercosul.

Paulo Bruscky and Yuri Bruscky BRAZILIAN VISUAL POETRY’s HISTORICAL TRANS/VERSES
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UTOPIAS DA LINGUAGEM (ANOTAÇÕES PRÁTICAS)
ADOLFO MONTEJO NAVAS

“A poesia é prévia. E existe ou não.”
Juan Eduardo Cirlot

“Em cada signo dorme este monstro: um estereótipo (...)”
Roland Barthes

“Eu nem sequer sou poeta: vejo.”
Alberto Caeiro

“A língua é um olho”
Wallace Stevens

(I) Outra sinalítica

Quase como um frontispício estético, a visualidade gráfica escolhida para identificar esta 
mostra adianta já seu sentido maior, pois além da escrita tipográfica, a fonte escolhida, 
quase iconográfica - fronteiriça entre a visão e a leitura -, o próprio título é acompanhado 
de diversas setas em várias direções (concretamente, sete flechas diferentes e um dedo 
indicador), o que traduz a amplificação e a abrangência de miradas que aqui se pretendem 
promover ou criar. Convocar outros endereços, promover outra sinalítica, é algo que já se 
anuncia de cara, como a possibilidade de interfaces diferentes num território de criação 
que, historiograficamente, está mais recalcado que avaliado. As setas indicam movimento, 
entradas, saídas... dialéticas, interseções, multifocalidades. 

Trata-se em todo momento de uma mostra inclusiva, que reluta a considerar a história 
da poesia visual no Brasil como algo já contado ou pior, categorizado. Ou então, como 
uma coleção histórica que se comporta conforme um modelo interpretativo ou imperativo 
de narração, de relato que poderia não abrigar, além das superfícies explicitadas como Adolfo Montejo Navas, 2016
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sempre tão emblemáticas (aqui ampliando-se o reconhecimento, desde os imprescindíveis 
promotores Noigandres, até poetas mais laterais como Pedro Xisto ou Edgard Braga, por 
exemplo, de quem há uma rara como valiosa representação bibliográfica).

Uma outra consideração emblemática é o segmento que poderia chamar-se fundacional 
ou de levantamento histórico, e que permite abrir ainda mais as coordenadas genealógicas 
daquela escrita que testa seus limites, com a inclusão de exemplos-sementes de Gregório 
de Matos, Frei João do Rosário e Sousândrade, com obras pioneiras na visualidade entre 
os séculos XVII a XIX. Como também corrobora a presença de Oswald de Andrade, 
Joaquim Cardozo ou Jorge de Lima, aportando uma melhor compreensão deste corpus meio 
século depois tão desenvolvido.

Já o amplo espaço dedicado ao Poema/Processo3 - a razão poética da vanguarda mais 
rupturista e impura do Brasil na época-, ocupando uma sala inteira, produz uma nova 
configuração histórica do Leitmotiv da mostra, um páthos diferente. E sua presença é novidade 
(se excetua a seleção incluída na recente mostra de Wlademir Dias Pino, como um aparte 
de ordem coletivo4), por ter afinação com a produção do Nordeste, tão significativa neste 
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mainstreans obrigatórios, algumas outras zonas espectrais menos dilatadas, obras-sombras e 
nós à espera de outro desfeito, mais heterogêneo, ou seja, na possibilidade de poder almejar 
outro corpus desta lírica Intersemiótica e imagética, no fundo, avessa a ficar como canônica.

Consequentemente, não são importantes aqui só os parâmetros coletivos do acervo 
brusckyano - com suas inevitáveis escolhas e transversais orientações temporais1-, como 
se fosse o único que conta neste repertório eclético e heterodoxo, com suas dedicações 
generosas a movimentos e obras, tantas vezes desatendidos de um maior reconhecimento 
e leitura crítica quando se fazem balanços históricos desta disciplina imagética, verdadeiro 
limiar entre o texto e a visualidade. Longe assim de uma leitura unidirecional, de um 
repasso temporal arquetípico, pacificado, o que importa nesta História da poesia visual brasileira 
-intitulada à consciência de forma ambiciosa pela sua novidade de abrangente registro-, o 
que se desenha, portanto, é uma renovada atenção a um maior número de poéticas, signos, 
gestos, às polaridades e desvios de uma história, que promete, assim, alguns deslocamentos 
na hierarquia cultural estabelecida. 

De alguma maneira, esta história sui generis mexe no repertório desta produção entre-
linguagens e se abre para outras conexões ou relações. Abre-se a mais pontos cardeais 
(a mais setas). Pois a história sempre pode recomeçar outra vez, talvez porque ela nunca 
nasce uma única vez e pode “recomeçar uma vez após outra” (segundo o espírito de Aby 
Warburg, que Georges Didi-Huberman defende: “Arriscamos isto: o discurso histórico não 
“nasce” nunca. Sempre recomeça”). Nestas circunstâncias, fica evidente que a convencional 
dissimetria entre algumas poéticas e reconhecimentos fica implodida, sempre a favor de 
outra constelação crítica que equilibra aportações, contextos e história. Os momentos e 
situações desta história pedia um roteiro com novas estações líricas.

Neste sentido, são reveladores dois aspectos simbólicos: em primeiro lugar, que os dois 
artistas e poetas homenageados sejam quase outsiders - ainda que de culto - da cultura 
brasileira, concretamente, das artes visuais: o primeiro, por ordem de aparição biográfica, 
Vicente do Rego Monteiro, pintor e multiartista, além de poeta, que devido a seu itinerário 
Recife-Paris - como aconteceu com Cícero Dias - não teve que pagar o pedágio cultural 
que as metrópoles carioca e paulistana poderiam impor, ainda mais numa época menos 
desterritorializada que a nossa. O segundo homenageado, Wlademir Dias Pino, em plena 
atividade aos seus 89 anos - depois de décadas à margem e agora em certo processo de 
sacramentalização2-, justifica o valor crítico e contextualizador da mostra, sobretudo 
quando se acompanham ambas homenagens no mesmo espaço das aventuras concretistas, 

Vitrine Vicente do Rego 
Monteiro, homenageado 
na exposição junto a 
Wlademir Dias-Pino
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movimento. Falves Silva,  J. Medeiros, José Claudio, Almandrade,...o mesmo Paulo Bruscky, 
entre tantos outros, são alguns dos nomes destacados com produção à vista. E é importante 
enfatizar aqui, de novo5, como este movimento abre as portas ao campo para uma pesquisa 
visual-sígnica sem precedentes no Brasil, à medida em que nas suas experiências entram 
signos e imagens de todo tipo, produz-se uma arte combinatória de aspectos narrativos de 
comic, onomatopeias, sinalizações diversas, carimbos, códigos, ícones, fotografia, gráfica, 
tipografia, xerox, caligrafia, quase um pandemonium sígnico que se afinava com o melhor 
da poesia experimental internacional da época, cultivada por criadores de todo tipos de 
linguagem. Fica cada vez mais evidente que a própria liberdade e dispersão linguística 
e geográfica do movimento icônico-verbal, talvez tenha se superposto à sua riqueza de 
caminhos explorados.

Como exposição de poesia ampliada, que aponta para além do bidimensional, dos registros 
costumeiros do poético, contemplam-se diversas práticas de linguagem além de suas ordens 
normativas, ou seja, atendem-se às indagações exploratórias da materialidade textual-
visual-sonora que renovam a identidade da escritura e da leitura ao mesmo tempo (criação 
e recepção). Operações oblíquas que estranham e desviam o consenso garantido do 
mundo, de suas semânticas pacificadas. Imagens-dissenso portanto. Dês-limites linguísticos 
que tratam dos ruídos, do entre, da fresta, das fraturas entre linguagem e realidade. E 
nesta mobilidade crítica tantas vezes metalinguística, a poesia chamada de experimental 
“faz pulsar a pergunta em torno das possíveis ordens de sentido (e, por tabela, em torno 
à invenção de mundos), suscetíveis de imaginar-se ou ativar-se quando desembaralham as 
ordens normalizadas da linguagem”.6

Seja através de algumas vertentes do objeto, se inscrevem exemplos em algumas vitrines 
(inclusive com participação pessoal), obras que subvertem a página, a planaridade como os 

livros-objeto ou de artista, ou seja através de exemplos tridimensionais em paredes (objetos 
tecnológicos, luminosos ou simples espelhos) ou dentro de um móvel com numerosas 
configurações objetuais, um micromundo de propostas em pequena escala que anunciam 
outra vertente importante desta lírica aberta ao poético, que também sabe reduzir a escala 
maximalista ou ordenada das coisas, que expande o poético para a pergunta-invenção da 
poiesis, superando o âmbito da poesia como regulação versicular. Assim acontece a sua vez 
no outro horizonte representado pelos singulares experimentos de poesia sonora - outra 
frente de experimentação em que poetas, músicos e artistas convergem - ou os filmes ou 
vídeo-poemas, de imagens em processo de animação e movimento, sempre apontando 
para a matriz da poiesis como fonte geradora de linguagem, de cosmovisão de mundo. Em 
todos os casos, senhas e poéticas de contraescritura.

(II) A escrita da imagem e vice-versa

Se há um ponto de partida atávico e imemorial, ele é a divisão da imagem e a escrita, 
como dois registros essencialmente diferentes que tem sua própria história; mas 
também reconhece-se como relevante a antecipação da audição, do som, previamente 
ao sentido da visão. De fato, nesta arqueologia dos sentidos do homo sapiens, que tanto 
explicita a biografia do cérebro e o desenvolvimento das suas conexões neurais, toda a 
história da poesia visual-experimental também tem se atrelado às experiências sonoras, 
correspondendo a um pre-estágio e pós-estagio de linguagem ao mesmo tempo. Daí 
a significativa presença de mais de uma vintena de experiências aqui antologadas, 
que vinculam o som e o ruído à palavra, à partitura da música, ou à oralidade e ao 
pensamento sonoro como universos mais coincidentes que opositores. Retomando 
assim, não só o caráter abrangente que tem toda fundação de linguagem quanto a sua 
sinergia e ars combinatória.

A eliminação da dissociação dos sentidos e dos registros, tão promovida sempre pela 
poesia visual por extenso, pela instauração de sua praxe e recepção novas, recebe na 
via da poesia sonora outra camada ou vertente, um código tridimensional a somar-se 
ao utilizado pelas imagens (bidimensional) ou a escrita (unidimensional). Não em vão, o 
cruzamento da poesia fonética, sonora com a poesia visual, performática, ou a tida como 
intermídia indica os caminhos próximos de vídeo, computação e tecnologia de nossos 
dias. Universo do qual também há nesta história, uma mostra representativa de vídeo-
poemas cujas interfaces criam outra forma de poiesis, como poesia em movimento.
Segundo o pensamento de Vilém Flusser -analisado conforme Rodrigo Duarte-, “o primeiro 
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Detalhes de vitrines dedica-
das ao Poema/Processo
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assistir a outra “nomeação” cuja mediação era possível pela consciência mágico-imagética. 
É sobre esta aposta da linguagem imagética, e em consequência disto, que se posicionaram 
as diversas religiões (fosse com limitações ou proibições taxativas, fosse o catolicismo, o 
protestantismo, o Islã ou a cultura judaica, por exemplo). O lugar sagrado ou profano que 
ocupará a escrita, as palavras ou as imagens, será um divisor de águas nas civilizações.

Evidência de nossa complexa época é que agora estamos em outro estágio da visualidade, 
no qual a idolatria e a iconoclastia, paradoxalmente, se confundem. De fato, por diferentes 
caminhos asseveram-se pronunciamentos desta irônica situação. O ponto nevrálgico em 
nossa cultura estriba no grau de adoração de imagens falsas (eidola) ou mortas que se exige 
compartilhar ou consumir, nesse consumo de “imagens preferentemente como falsos 
artifícios técnicos para poder ignorar tanto melhor sua pobreza semântica” como aponta 
Hans Belting. Segundo o historiador alemão, “a idolatria que suscitam é sua mais segura 
proteção contra o perigo de que olhemos através delas”.10 Esse através ou entre (a fissura 
entre a linguagem e a realidade) faz parte da poesia visual mais instigante, mais viva, esteja 
no espaço bidimensional de uma página, um objeto tridimensional ou de outra natureza. 
Ainda mais quando a distância do real e sua crescente ficcionalidade ou a pobreza semântica 
dos signos instrumentalizados augura que “a idolatria se transforma, neste sentido, numa 
iconoclastia com o signo modificado”. Iconoclastia ilustrada, diz Belting, “já que sabemos 
que as imagens estão vazias, desfrutamos da ficção com a que brilham”.11

Por outra parte, a consideração de Mário Perniola, de vivermos ao mesmo tempo idolatria 
e iconoclastia descansa no fato de que “a hiper-realidade é uma imagem demasiado 
alucinada para ser de fato real, e a hipervisão é uma realidade visual demasiado cotidiana 
para ser de fato profética. Hiper-realidade e hiper-visão assemelham-se porque têm a 
pretensão de ser algo mais do que imagens, de representar uma substância presente 
ou futura, um original.”12 No ponto górdio da visualidade contemporânea, 
derivado desta observação aludida, a poesia visual -a arte- se coloca em 
outra consciência de linguagem, de uso dos signos e das imagens que 
não é iludido ou ingênuo, por saber reconhecer sua própria condição de 
simulacro, de verdadeira ficção linguística (e não imagens em estreita relação de 
contiguidade com os objetos do mundo).

Entretanto, a situação em que a poesia visual ampliada coloca-se é bifronte. Já que ela 
está inscrita na visualidade reinante da época, como peça ou fruto imagético e ao mesmo 
tempo precisa ser contra-estética -como ainda parte da arte pretende-: é uma iconoclastia 
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[o código utilizado pelas imagens] é o mais antigo e se carateriza por as informações 
estarem nele dispostas sobre uma superfície, enquanto no código unidimensional a 
disposição das informações, assim como sua decodificação, se dá linearmente e a partir 
de uma direção determinada”7. É importante observar como a poesia visual encontra-se 
numa deriva desta polaridade anunciada, na medida em que -a pesar do uso da palavra, 
caso da ênfase metamôrfica dos poetas concretos-, re-elabora outra relação destes dois 
“códigos fundantes” culturais (segundo a terminologia de V. Flusser); o que se reconhece 
como escrita é a imagem textual, a imagem -que a maioria das vezes não tem começo nem 
fim- cujo paradigma estratégico é fugir do curso linear.

Esta falta de direção obrigatória, de narrativa, evidencia sobretudo a possibilidade de outra 
leitura mais aberta, em que o espaço se manifesta por cima da temporalidade, pois as 
cenas e situações apresentadas vivem outro sentimento do tempo: “Para as pessoas que 
são programadas através de imagens, o tempo flui no mundo como os olhos passeiam nas 
imagens: ele diacroniza, ele ordena as coisas ao modo de situações”8, e o próprio teórico 
checoslovaco, não duvida em associar à concepção circular do tempo que as sociedades 
primitivas tinham, o senso de magia em suas relações com a natureza e entre si.

Resulta interessante pois que o curso da poesia visual, desde seu começo nas primeiras 
vanguardas do século XX, tenha retornado a uma escrita da imagem, ou seja, tenha 
desenhado o retorno da escrita para as imagens, onde os elementos, signos, apontam mais 
para uma constelação de sentido que para uma direção unívoca. Regresso ainda mais 
significativo, sabendo que a escrita primeira, que provém do universo das imagens, revela-
se pictográfica (no Oriente Médio e no terceiro milênio a. C.), com hieróglifos, alfabetos, 
códigos9. Assim como resulta operativo colocar-se no contexto em que vivemos, desde o 
último terço do século XX até hoje, já numa época de uma visualidade geral, social, que 
coloca em atualidade certo litígio ao redor da fé ou potência das imagens, leia-se também o 
concurso enfrentado entre a idolatria e a iconoclastia.

Esta contraposição entre a adoração ou o culto pelas imagens -iconofilia- e a sua 
desmitificação ou destruição agora supera as estações históricas de outrora, vividas em 
vários momentos como tourning points da cultura: à diatribe de Platão sobre o poder maligno 
das imagens também se soma a Biblia (o episódio de Moisés com as tábuas da lei). A 
ilusão e mentira das imagens-ídolos, como mimese deficitária de uma verdade, sempre foi 
insuficiente para quem teve a realidade como domínio e território da racionalidade. Não 
se trata só do grau de mentira ou inexatitude quanto também do feitiço, do problema de 
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poética numa época de idolatria visual. À época da sublevação dos signos e semânticas 
-das vanguardas as quais se associou comumente a poesia visual de forma conceitual- 
segue agora outro tempo mais funcional, que favorece uma maior apreensão de códigos e 
registros, mas talvez não outra compreensão das coisas (leia-se no sentido de estabelecer um 
imaginário livre em troca de um subserviente, disciplinado, político). 

Tendo então a alteridade como referente prioritário, não é tão fácil discernir linguagens e 
contextos, meios e mediatizações. O processo de visualidade imparável - geral, particular, 
universal- re-situa o lugar das imagens como preferencial, como a matéria-prima da época. 
Daí que o sentido antropológico da imagem venha ganhando interesse em nosso tempo, até 
superando as coordenadas da arte (estaríamos falando de uma ampliação e predomínio da 
cultura visual que incorpora numerosos campos imagéticos, até chegar também aos meros 
limites da aparência como valor, do que não é nem imagem com perspectiva simbólica e 
sim de mero consumo ou entretenimento).

Além disso, outro fator a considerar, sem dúvida, é a própria contextualização da poesia 
visual hoje em dia, já que há duas circunstâncias que afetam a seu espaço de outrora. Talvez 
porque faça parte de uma conquista estética realizada, como tantas aventuras rupturistas na 
arte que vingaram a sua integração. Por um lado, existe o desenvolvimento do design e da 
visualidade aplicada em publicidade e propaganda, a imagem dos meios de comunicação, 
num crescendo exponencial, em que muitos gestos de criação visual (gráficos, visuais, em 
movimento) atrelam seu sentido a alguma ordem rentável ou instrumental (ativando o lucro 
da imagem). Há uma vitrine específica neste panorama expositivo que apresenta este vai-e-

vem de influências, de territórios. Por outro, as artes plásticas vêm se manifestado cada vez 
mais neste campo da poesia-poiesis, da textualidade visual, da escrita como incorporação e 
imagem, também como uma apropriação de território.

O espaço da poesia visual, do livro de artista ou livro-objeto, do poema-objeto, do 
poema como objeto plausível de qualquer suporte, desse inquieto trabalhar com signos 
escritos, textualidades, vem se incrementando desde o movimento conceitual -sempre 
um paralelismo epocal a arte conceitual e do processo com as aventuras da poesia visual 
e experimental-, de tal forma que agora muitas obras de artistas estão inseridas nessa 
indefinição linguística de gênero, que permite oferecer poesia visual fora do conhecido 
âmbito como só dela. Estaríamos falando, não só da procura de situações de poesia 
nos trabalhos de arte, quanto da incorporação da obra como escrita, obras-escritura. 
(Lembre-se aqui, oportunamente, da consideração de T.W. Adorno de “as obras de arte 
são linguagem só enquanto escrita”13). A ampliação desta vertente nas artes plásticas 
supera a anterior confluência de poetas e artistas, o texto, a palavra como imagem e 
matéria em numerosas hibridações faz parte de nossa época, também como eco das 
aportações da poesia visual e experimental14.

O dilema de ser um tipo de escrita imagética ou outro, sempre está na manutenção 
de sua ambiguidade, numa quota insubornável de enigma ou então representar uma 
mercadoria cultural que esteja de bem com os poderes semânticos constituídos, o status 
quo da visualidade. A conversão das imagens em mercadorias arrastra-se do mediados do 
século XX até seu ápice atual. E faz parte de uma situação comprometida, o fato de que, 
“a ideologia contemporânea encontra-se exatamente numa espécie de encruzilhada entre 
a imagem e a escrita, na qual aquela usurpa a mensagem específica do texto, chegando 
mesmo a substituí-lo”, como aponta R. Duarte15.

Esta captura da imagética sobre a textualidade, precisamente, tem uma vertente 
excepcional na poesia visual, na medida em que se reconhece, abertamente, que não se 
pratica um domínio (ou absorção da escrita pelas imagens) senão que se estabelece uma 
dialética de afinidades nas cesuras das linguagens (de tal forma que não existem aquelas 
correspondências da mera ilustração e “pre-texto” entre os signos escritos e os visuais, tão 
pródigos nos meios de massa e comunicação). Sinônimo de obra aberta e não imperativa, 
e longe da condição de ser mero comentário ou subproduto visual, a escrita imagética 
responde a uma necessidade de liberação ontológica através de composições estéticas 
insubmissas que estão longe de predizer ou anunciar de antemão seu destino de sentido.
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Vitrine Poesia Visual na Publi-
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(III) Além da servidão dos signos

Se a linguagem é uma legislação e a língua seu código, como assinala Roland Barthes, para 
reconhecer uma opressão na própria expressão (“a língua é simplesmente fascista” como 
diz o semiólogo francês) e que coincide com a prisão observada por Wlademir Dias-Pino do 
alfabeto, entre outros autores, a literatura, e sobretudo a poesia, acrescentaríamos, e mais 
especialmente, a poesia visual e experimental representa um questionamento destes limites 
ou confinamentos, na medida em que coloca em xeque a chamada de Barthes de servidão 
dos signos. A trama expandida de significantes que pode gerar a poesia visual, como se sabe, 
abriga novas formas de enunciação -de nomear mas com oscilações, outras situações e 
figuras-, outros jogos de linguagem que procuram não fetichizar os saberes standards, graças 
precisamente aos próprios deslocamentos em relação à linguagem e sua matéria.

De fato, pode-se reconhecer nesta produção específica um alto grau de metalinguagem 
(de reflexão em curso, quase paralela à criação) que faz parte indissociável dos poemas 
como construções, das obras como peças de uma poética. Aliás, o próprio Barthes foi 
absolutamente político em reconhecer que só trapaceando a língua se pode ouvir a língua 
fora do poder16. Assim, quando a linguagem encena seus limites -atinge certa situação-
limite ou algum grau-zero-, nem saberes nem poderes permanecem em seu lugar estável 
e opressivo, já que se suspendem os topoi da cultura assinalada, a topologia de conceitos/
formas/fins, administrada como idêntica. Também como o grande costume.

Trata-se sempre da aparição de outro texto, ou de uma textualidade visual, ou de uma 
iconografia nova, em cujo horizonte se permite uma miragem (um reconhecimento ignoto 
e não recalcado do que chamamos eufemisticamente o real), certo além atópico. Estaríamos 
de novo no âmbito da escritura, de outra escrita -ou da inscrição, como frisaria de novo 
Wlademir Dias Pino-, mas perto da escrita-gesto onde os signos ou os objetos de enunciação 
-mais que de discurso- se abrem a um imaginário maior, aquele que pode reunir não só 
palavras, letras -como imagens- quanto imagens de diversa tipologia -desenho, fotografias, 
ícones, sinalizações, etc-, como uma confluência de diversas manifestações artísticas que 
não mitificam seu método; no fundo, para resultar em novas estruturas, outras formas 
discursivas, equações texto-visuais de uma nova caligrafia sígnica em que a ampliação e 
modulação de recursos gráficos se manifesta.

Se como já sabemos, entre a realidade e a linguagem há o constitutivo litígio de nossa 
condição (ser no/com o mundo), leia-se uma inadequação atávica entre a pluralidade (real) 

e a unidimensionalidade (linguagem) de ambas instâncias, por outro lado, faz parte da 
aventura da poiesis, da origem da poesia e da criação artística por extenso (e da poesia 
visual), não só a recusa desta inadequação, como a criação de uma ficção linguístico-
pensativa que abriga a alteridade da imagem para a tarefa de representar o impossível. 
Sobretudo quando se sabe que nem tudo pode ser dito, mostrado, “porque o real jamais 
é completamente solúvel no visível” (segundo aponta Jacques Rancière). Com a diferença 
ainda de que a poesia visual (a arte) o sabe, e outros meios de comunicação aparentam o 
contrário (transparência, comunicabilidade, etc).

Este ponto é crucial, enquanto se possa identificar que “a imagem não é o duplo de uma 
coisa. É um jogo complexo de relações entre o visível e o invisível, o visível e a palavra, 
o dito e o não dito”, como aponta o filósofo francês. Assim como a conexão do verbal e 
do visual não deixa de ser um aspecto político, de perturbação do regime ordinário dessa 
conexão, segundo se desprende destas reflexões citadas. Na outra relação de formas visíveis 
e a palavra se encontra a possibilidade de uma nova mirada, uma configuração inaugural 
“do visível, do dizível e do pensável e, por isso mesmo, uma paisagem nova do possível. 
Mas o fazem a condição de não antecipar seu sentido nem seu efeito” -ratifica o mesmo 
Rancière-, como se estive falando do que acontece com a polissemia da poesia17 , com sua 
abertura a interpretações. O contrário, claramente, do que acontece com outras formas 
visuais da arte-panfleto, publicidade, propaganda, comunicação, etc., cuja semântica final 
está programada (ainda jogando com desvios narrativos e aspectos conotativos subliminais), 
obedece a um determinado fim produtivo.

No estabelecimento de uma lírica que gera dissenso -imagens-dissenso apontamos-, se 
deduz o desafio crítico da poesia visual, que depende de que se esteja longe da sociedade 
linguística que privilegia a palavra gregária, ou o beneplácito dos estereótipos para alimento 
da moralidade geral, de grande uso ou do grande costume, tudo formas de consenso. Assim 
o certifica o questionamento visual inerente desta poesia imagética e dos signos, que se 
coloca nesse “entre” comentado de fendas de linguagem e cognição. Ou dito de outro 
modo, as formas discursivas da poesia visual-experimental geram um despoder, outros 
sinais, e eles têm uma função tática no reino burocratizado da cultura, no engessamento 
semântico não só da poesia.18

É, portanto, contra a mera função referencial e a autossuficiência do sistema linguístico 
como totalidade, como elementos “pre-categoriais e a prioris” de significação onde 
coincidem todas as subversões da poesia visual-experimental: “...discutir a língua escrita, 
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o mal-estar que nos foi legado pela cultura de Gutenberg através dos seus signos abstratos, 
empobrecidos, do seu autoritário mecanismo de leitura da esquerda para a direita.”(Jochen 
Gerz) Ou então, “é trabalho de poetas: inventar escrituras que não sejam repertórios de 
pretendidos conhecimentos” (Ignácio Gómez de Liaño)19 Assim, a fala da poesia visual -seu 
novo dizer e sintaxe- buscaria uma nova relação consciência-sentidos, de uma “complexa 
união sensitiva”, uma leitura mais abrangente, acrescentando o objetivo: “a ruptura 
deliberada com o monopólio mimético da língua”20, como diria Alberto Pimenta. Dito 
de outra forma, estaríamos mais perto da escritura, de sua vocação de “extremidade do 
sentido” que da escrita, tida como geral, instrumental.21

“Com efeito, o caráter quase sacral da representação gráfica da língua, a necessidade de 
apreendê-la através de uma iniciação normativa e repressiva e, finalmente, a necessidade 
de usá-la em toda a comunicação não imediata, fazem da língua escrita o mais potente 
instrumento ideológico e apriorístico. Individualizar a língua escrita, manter na própria 
execução material da obra a presença individual, significa desprendê-la daquele caráter 
exterior fixo que pretende objetivá-la, significa atingi-la num dos seus pontos de maior 
autoridade.”22 O mesmo poeta português portanto se suma a esta interpretação crítica 
da condição de opressão e ratifica, contra ele mesmo, a necessidade de liberação em que 
se inscreve a arte poética mais experimental, como sendo a despragmatização de suas 
relações totalitárias, tantas vezes através do caráter lúdico, dos jogos de linguagem, assim 
como outorgando outra inteligência do olhar, uma compreensão perceptiva em que o 
olhar mais livre (aliás, “pessoano”: “Olho-o de longe sem opinião nenhuma”, segundo o 
heterônimo Alberto Caeiro) está pautado pela imaginação consciente, como outra forma 
de conhecimento de um real que não se satisfaz na definição “ideológica das coisas”. Pelo 
contrário, trata-se de chegar a outro nexo com a realidade (nova, maior ou melhor, mais 
maleável?), em qualquer caso, que não dependa exclusivamente do logos ou a doxa, e sim 
do assombro da experiência de cognição, seu lado inaugural, também como oposição e 
emancipação.

A razão estética da poesia visual-experimental repousa em sua subversão, na inquietude 
da linguagem e em consequência, o questionamento dos tipos de conhecimentos, das 
conceitualizações, das coisas-em-si. A poesia está mais a favor do nomear mais que de 
declarar essências subjugadas. Como contra-exemplo, enquanto a poesia poética sempre 
anseia aumentar sua quota de discursividade, de redundância, corre-se o perigo de perder a 
poesia no curso da expressão (ou como dizia o poeta argentino Edgardo Antonio Vigo num 
poema visual, “não queremos representar a expressão, senão ser expressão”.)

(IV) Obras-alfabeto-mapa-objeto-livro-partitura-envelope-caixa-som...

(1º andar)
Não deixa de resultar sintomático que nesta mostra de percurso histórico existam vários 
alfabetos declarados como mutantes (como o de Álvaro de Sá, por exemplo) e que 
funcionariam como peças visuais simbólicas. Pois elas chamam a atenção para um ponto 
cardeal que funciona como declaração de princípios, de partida: para a permanente 
desconstrução e conjugação -criação e leitura- das letras-base como células iniciais para 
atingir outro corpus da linguagem -que já pensa sobre a materialidade e a significação- ou 
então almejar outro repertório semântico do que são pontos iniciais: as letras-signos, antes 
que as próprias palavras. No caso de Álvaro de Sá, o alfabeto se reconfigura visualmente e 
produz o movimento contrário à configuração histórica da linguagem pela abstração, pois 
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linguagem imagéticos de A. M. Navas), habilitadas no terceiro andar; registros visuais-
conceituais, em suma, mas também vitais que aumentam a indeterminação da linguagem, 
a sua polissemia, em favor do intersticial, além do portátil e a pequena escala, contra o 
maximalista e sistêmico, outra geografia do objeto intervindo em relação, caraterística de 
origem situacionista.

Na verdade, resulta um destaque aqui a ideia expositiva de trabalhos-coleções em si 
mesmas, de trabalhos-variações, que se irmanam entre si. Neste contexto, as caixas 
paradigmáticas de Augusto de Campos e Julio Plaza -uma parceria emblemática- fala 
da “biodiversidade” poética com vários de seus livros-objeto-caixa dos mediados dos 
anos 70, Poemóbiles ou Caixa Preta, (além da presença da edição de Reduchamp), onde se 
põe em prática a ars combinatória desta poesia em várias direções formais e semânticas. 
Ficando à vista o sortilégio das soluções gráfico-versiculares, verbivocovisuais -conforme 
a terminologia concretista quando a ampliação de registro incluía a música-, ou o diálogo 
do espaço e os versos-letras em seu caleidoscópio formal em que a cromática não deixou 
de falar alto.

Outra relevância é o espaço outorgado a Pedro Xisto e Edgard Braga, os quais 
participando da proposta concretista com frequentes colaborações na revista Invenção, por 
exemplo, mostram uma autonomia de poética digna de menção no contexto da época. 
Seja com as caligrafias (livro Tatuagens, 1976), geometrizações de palavras ou o trabalho 
de signos-desenhos-carimbos de Braga, seja com edições eminentemente plásticas (caso 
de Algo, 1971, edição cuja capa já divide a palavra em algo mais com a metade de sua 
visualidade) ou o acasalamento da brevidade oriental e a metamorfose concretista de 
Xisto, sua indagação visual das vocais ou o uso de um magma escritural galático, de 
enxame verbal.

É assim que se inscreve outra voz sui generis, dissonante, neste panorama transversal: 
Franco Terranova. Aqui, presente com Fabulas novas (2010) poemas que partem das letras 
do alfabeto e ganham configuração e paráfrase inusitada em verso; pois ele é um poeta 
que trabalha num limiar instigante entre a caligrafia e o desenho, a tipografia e a plástica, 
o espaço versicular e o visual ao mesmo tempo, fazendo de seus livros e de suas páginas 
uma experiência diferente sem adscrição reconhecível nem ascendência prefixada. 
Trata-se de uma poética sempre autônoma em relação às coordenadas históricas não 
suficientemente reconhecida de seu ímpar e independente território imagético (muitos 
de seus heterodoxos livros não deixam de ser uma experiência performática de leitura).
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aqui se vai desde as letras estabelecidas para outros signos recodificados.

Obras que, no fundo, também são partituras visuais em si mesmas, como igualmente se 
reconhecem outras obras com a inscrição da tecnologia, caso das experiências pioneiras de 
Waldemar Cordeiro, holografias de Eduardo Kac, de novos meios do próprio Bruscky ou 
os mapas sonoros de Giorgio Moscati (quadrados aleatórios), feitos com microcomputador 
de 16 bits (1985), já contemplados no último andar. De fato, a confluência de artistas de 
diferentes áreas, que tanto se multiplicou no período de Fluxus, sempre foi uma constante 
de vinculação com a poesia visual, objetual (não em vão, além de uma atitude semelhante 
de ação e edições, propostas e volantes, precisamente os reconhecimentos tardios de ambos 
mundos -tanto a poesia visual-conceitual quanto Fluxus- também os aproxima)23.

Assim, e entre os dois andares do prédio do MAMAM, no curso das escadas, a presença 
de um armário cheio de objetos, garrafas, brinquedos e outros mini utensílios de vários 
artistas e poetas, é uma evidência desta ligação híbrida de elementos em aberto que a 
poesia expandida produz; como, aliás, acontece em algumas vitrines horizontais objetuais 
(caso das recentes placas metalinguísticas de Celina A. Neves ou também dos jogos de 
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Dentro de uma mostra que potencia tanto o valor das edições, o sentido original 
que uma biblioteca poética deste signo e porte promete, além das numerosas edições 
complementares, de publicações especiais ou dossiês dedicados aos movimentos mais 
célebres da poesia visual brasileira -a concreta em primeiro lugar de destaque nacional/
internacional-, também se encontram contribuições especiais raras: ora a psicografia 
desenhada de Décio Pignatari -poeta e ensaísta instigante com multifocais edições nesta 
História visual- de Oswald de Andrade, ora a sua vez o fac-símile de livro de presença deste 
último, O Perfeito Cozinheiro das Almas deste mundo (na grande edição de Ex-libris, 1987), com 
composição pioneira feita com carimbo e caligrafia com a palavra amar.

Também se pode somar neste conjunto avant-la-lettre, os exemplos históricos de Frei João 
do Rosário ou de Gregório de Mattos, nos quais se elaboram tramas visuais na própria 
estrutura poemática (como aliás fez muito o período barroco, com variáveis construções 
de verbo e geométrica); ou já dentro do andamento do século XX, a caligrafia skyline 
de Joaquim Cardozo ou uma página de Jorge de Lima, procedente de suas colagens 
fotográficos (fotomontagens), alguns dos quais fizeram parte do livro comum A poesia em 
pânico (1938), com Murilo Mendes. Assim como se soma uma exemplar página-partitura 
de Aloísio Magalhães, inscrevendo palavras em papel de pauta: um tipo de música visual 
que permitiu reconhecer na época das neovanguardas as colaborações abertas dos músicos 
como notação-escritura experimental (nexo a estabelecer com a poesia sonora do 3º andar). 

O que acontece com o poema de sinais soneto para navegar de Sílvio Roberto de Oliveira, 
também contemplado.

(2º andar)
Dos precursores históricos, a representação do modernismo, a poesia concreta, os 
homenageados (Vicente do Rego Monteiro, Wlademir Dias Pino), passa-se no segundo 
andar a um salto no tempo: a agitação rupturista das décadas das neovanguardas. Assim, 
além das edições reunidas de Práxis, o outrora movimento liderado por Mário Chamie a 
partir de 1962, também outra dissidência pós-concretista, mas que no caso se articulava 
ainda no âmbito do verso através de suas metamorfoses rítmicas e variantes semânticas, 
sem esquecer o lado social da palavra, ou então contemplar os exemplos emblemáticos de 
Ferreira Gullar, diversos em natureza e destino segundo sua trajetória -Formigueiro (1955) 
seria um ponto culminante desta visualidade construtiva mas também independente-, o 
que ganha uma presença proporcionalmente especial é a vanguarda do Poema/Processo 
justificando o grande leque de propostas icônico-verbais que desenvolveu este movimento 
rupturista em seu intenso período de ação de um lustro (1967-1972). Pois além das atividades 
públicas, vinculadas ao happening ou à intervenção pública (algumas de grande controvérsia 
na época como Rasgação, a feroz paródia sobre os livros de míticos poetas modernistas na 
porta do Teatro Municipal de Rio em 1967), a grande parte da produção passou pelas 
publicações periódicas, ou pela infinidade de colaborações diversas contidas nos envelopes 
como suporte de conteúdos (veja-se a revista programática Vírgula, de natureza horizontal).

Aliás, os formatos de envelopes quebravam o padrão convencional das edições, com 
folhas-colaborações autônomas (como na Argentina por sua vez praticava o poeta e editor 
Edgardo Antonio Vigo, sempre uma afinidade internacional com o Poema/Processo, diga-
se de passagem). Vai ser, portanto, uma constante este sistema solto de participação. Na 
mostra, o exemplo autônomo de trabalho de uma página de Joaquim Branco, como edição 
de dobras que transforma a isometria leitura-página é numa nova articulação de sentido: 
assim se lê por partes: “na interseção / de uma folha / pode estar o fim do túnel / das 
dobras”. (E resulta quase concomitante o que acontecia com a leitura fragmentada dos não 
objetos poéticos neoconcretos de Osmar Dillon). Aliás, outra formulação espacial da página 
encontra-se em Encantado, de Diego Dourado, adaptando-se a uma esquina (canto) do museu.

As experiências que o Poema/Processo potenciou com seu sistema de produção aberta, levou 
a página a outra dimensão, perto do tridimensional, assim como à certa diluição da autoria 
no magma da linguagem. Assim como a independência e ecleticismo de seus colaboradores 
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no Rio de Janeiro e no Nordeste (com Natal como polo importante), sobretudo, mas também 
Minas Gerais, abrigou um inventário quase infinito de propostas intersemióticas, em que 
a heterodoxia visual, imagético-verbal resultava inabarcável, híbrida em todos os sentidos. 
Carimbos, imagens de toda procedência, incorporação fotográfica, de desenhos, linguagem 
da mídia, do comic (poemics), tipografias, iconografias de todo tipo... falava mais de uma 
caixa de pandora imagética de grafias que de um movimento regulado por características 
estritas.

De fato, no curto período de atividade do movimento (outra questão é a continuação de 
parte de seus membros), esta polivalência e pluralidade se re-potenciou com uma extensão 
de autores e obras participantes nunca vista (superando as duas centenas, mas entre os 
quais se contava a participação significativa de Dailor Varela, Anchietta Fernandes, Falves 
da Silva, Marcos Silva, Nei Leandro, Anselmo Santos, Nei de Sá, Márcio Sampaio, Álvaro 
de Sá, Wlademir Dias Pino, Moacy Cirne, Arnaldo Tobias, Sebastião Nunes, Bosco Lopes, 
Jota Medeiros, P. J. Ribeiro, Paulo Bruscky, José Cláudio, Hugo Mund Jr., entre tantos 
outros, alguns já citados).

Em suma, um raio de ação artístico que ainda surpreende pela liberdade visual-
experimental. A alta dose de visualidade atingida, autônoma tantas vezes dos termos 
verbais, sempre permitiu considerar o movimento entre a poesia (visual) e as artes 
plásticas, como uma vertente semiótica plástica. E que o movimento do Poema/Processo 
faça em 2017, 50 anos de sua irrupção, e até agora não tenha recebido uma exposição 
monográfica e independente no Brasil à altura de seu valor histórico, justifica que ganhe 
uma das naves do Museu e converta-se numa parte paradigmática desta História da poesia 
visual brasileira.

Por outra parte, e dentro das várias aportações da coleção brusckyana que faz esta 
história, e se continuamos espacialmente a mostra, na dobradiça das salas, no hall das 
escadas, num lugar de passagem, encontra-se uma obra em trânsito: concretamente o 
reconhecimento de Torquato Neto, o anjo maldito do Tropicalismo, com quatro poemas 
em que as variáveis visuais são imensas: poesia caligráfica (Dio), poesia espacializada com 
versos (Arte & artefato), poema de tipos-fontes (Poeta mãe das artes...) ou de signos (Inimigo 
Medo). O poeta tropicalista esteve na valiosa interseção de vários mundos, entre a música, 
a literatura, as artes plásticas com a poesia como fundo denominador (como acontecia a 
partir de certo momento com Hélio Oiticica com a música), leia-se como signo regente 
de liberdade.

E já como uma consideração lateral mas oportuna, não deixa de ser contagiosa a equânime 
consideração de todo o material desta exposição, à medida em que cabem com igual 
importância obras específicas originais e cópias, primeiras edições e obras de tiragem 
comercial, livros de artista e páginas lambe-lambe, folhas e páginas avulsas ou séries, 
envelopes, sub-coleções, ou então revistas e publicações periódicas com materiais de jornais 
ou suplementos, além dos citados objetos, vídeos e gravações. De fato, a valorização de uma 
materialidade “pobre” (revistas, postais, obras em papel), sempre foi signo desta atividade 
poética, assim como sua circulação alternativa, pré-rede no caso da arte postal. 

Esta ampliação do arquivo da poesia experimental (visual, audiovisual) resulta tão 
significativa, tão ideológica quanto prática, pois não só reconhece o valor patrimonial 
da reprodução, das obras da indústria cultural da mesma forma que obras numeradas 
e assinadas. Como duas auras em simbiose, todo o material corresponde assim a outra 
leitura e valor, na qual se privilegia a ideia ou a imagem por cima até de suas circunstâncias 
formais ou registros de propriedade. E a obra se efetiva e se completa com sua própria 
recepção. Assim, há situações novas como as plotagens utilizadas (signs na fala certeira e 
semiótica de Recife), de exemplos em parede, em grande escala como affiches, quais páginas 
expandidas de poemas, ora de estrutura geométrico-versicular de Gregório de Matos, ora 
do logo icônico de Pedro Xisto ou de uma composição construtiva de Julio Plaza. E há 
obras-cartaz, fotografias aplicadas e outros exemplos de amplidão gráfica (concretadas nas 
paredes do terceiro andar).

Por outro lado (e aqui voltaríamos vertiginosamente ao primeiro andar), há inúmeras 
serigrafias e reproduções que desnorteiam ainda mais a aura da obra única: sejam os 
caligramas impressos de Vicente do Rego Monteiro sobre Lisboa (1956) ou o livro-mapa 
gráfico de O Dia da cidade (1948), sobre Cuiabá, de Wlademir Dias-Pino, duas traduções 
urbanas de distinta nomenclatura estética: uma tem a ressonância caligráfico-formal (pré-
Apollinaire) que já os gregos desenhavam e a outra é uma construção geométrico-versicular, 
em que as linhas e o versos se permutam numa dialética espacial que quebra a noção de 
livro e paginação tradicional. O Dia da cidade é um organograma poético cheio de conexões, 
enlaces, versos-nexo.

Sobre o próprio Wlademir Dias-Pino, além de sua participação indicadora nas vitrines do 
Poema/Processo (com destaque para o livro-poema de colagens da época, Brasil meia meia 
(1967), incluem-se também cartazes de sua primeira participação na Bienal de São Paulo 
ou de seu trabalho de design, os 6 volumes publicados nos anos 90 da infinita Enciclopédia 
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Visual, o antecessor dela, o chamado livro dos Logotipos (1974) ou o livro de artista, Numéricos 
(1964/1975) (assim como há uma janela de texto complementar a estas linhas). Já o caráter 
multifocal e rupturista do poeta pernambucano, tão habilitado sempre para o caráter lúdico, 
de jogo ou de poesia quase portátil, de bolso, explica que se passe por poemas em formas 
de baralho (a maravilhosa síntese de palavra e imagem de Cartomancie, edição atualizada de 
1999), o uso de garrafas como objetos poéticos, a pintura escrita configurada em suporte de 
tapete de tecido, o primeiro poema visual talvez do Brasil, Poema 100% nacional, com signos 
do jogo do bicho, ou as pioneiras audições de radio art.

Neste sentido, o lado expositivo gerado na História da poesia visual brasileira recorre a várias 
formatações, utilizando diferentes modos de apresentação, que se relacionam estreitamente 
não só com a diversidade de materiais reunidos, mas sobretudo com a valorização 
inerente deles, já que isso permite, como apontamos linhas acima, congregar original e 
cópia, reprodução, como se o valor não dependesse da unicidade e sim de sua exposição-
exibição. Da estratégia da recepção, como evidencia a plotagem de exemplos na parede, 
de páginas arquitetônicas, de poemas bidimensionais que ganham estatuto de grande 
escala. Obviamente, não se pode ignorar o grau de ruído ou impureza que esta História da 
poesia visual brasileira recolhe em todos os sentidos, transhistóricos, morfológicos, geográfico-
culturais... ou seja, como iconografia e imagética lírica expandida.

(3º andar)
Sem dúvida, é ilustrativo deste salto de condição perceptiva, o lambe-lambe numa parede 
do fundo do terceiro andar do MAMAM, com numerosos exemplos de poesia visual que 
estão em fotocopias -grande parte do Poema/Processo e do Nordeste representado-, como 
poemas que não perdem de modo algum a sua função lírica, comunicacional. Também o 
lugar prioritário que ocupam as vitrines, tanto para exemplos unitários em papel, livros-
objeto ou caixa ou para as coleções de poemas híbridos, envelopes, arte correio ou poesia 
marginal... serve para manifestar uma declaração de princípios enquanto ao valor dado 
às edições e livros, como arquivo, obra-documento, que mostram uma parte do iceberg que 
contém dentro. (Em resumo, uma chamada de atenção cativante que pode ser desdobrada 
em posteriores projetos expositivos, por extenso, visualizando ainda mais seu conteúdo 

latente).
Já no número respeitável de revistas representadas, não só se veiculava grande parte da 
produção de poesia visual (desde Ovum até Nuvem 33) como nos anos 70 e 80 mostrava o 
grau de comunidade artística da época, como em Qorpo Estranho, Almanaque Biotônico, On/
off, Poesia livre, Designos, Dimensão... já que, como obras mais definitórias do período, eram o 
suporte e o conteúdo ao mesmo tempo. Assim, a presença de diversos exemplos de poesia 
marginal também acrescenta esta vertente da poesia portátil, nômade, que aproximava a 
voz da rua com a contracultura, aqui também incluída.

Em outro percurso, a valiosa coleção de arte correio, de endereços postais disseminando a 
estratégia desta poesia conceitual (com a uma prolífica lista de exemplos, de Unhandeijara 
Lisboa a Paulo Bruscky ou Jota Medeiros) de novo reverbera a ideia da poesia em relação, 
em expansão, em movimento, inclusive internacional. Entretanto, neste inventário longo, 
cada vez mais eclético, impuro, podem ser encontradas tanto as páginas de grande formato 
de Glauco Matoso ou Xico Chaves, como experiências visuais de ALMandrade, Jomard 
Muniz de Brito, inscrevendo-se neste front poético das proposições, e no qual um livro 
de poemas visuais-gráficos como Grafemas (1991), de Alex Hamburguer, coloca-se no fiel 
instigante da balança.

Por sua vez, a presença do próprio Bruscky alimenta a coletiva, serpenteando-se em vários 
lugares, dada a proliferação de caminhos utilizados (poesia sonora, poesia objetual ou visual 
e gráfica, em vídeo-poema ou performática). Destaque para as obras novas: a situação 
espacial criada com espelhos escritos em que a textualidade e a nossa visão pessoal se 
confundem em rara performance visual (segundo reza: Eu faço o que não existe, Vocês não veem 
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o que eu vejo, Poema em trânsito e em todas as feições) e a própria performance da inauguração 
de Poema amassado (2016), que o artista e o público pisam literalmente sobre uma superfície 
cheia de páginas amassadas de jornais, uma camada informativa ironicamente contemplada 
(numa deriva longínqua e trocada de signo, como poema de superfície, o contrário do 
mítico Poema Enterrado de Ferreira Gullar).

Da mesma forma, há toda uma produção gráfica, pública, de affiche, de contrapropaganda, 
que ganha no mesmo 3º andar generosas dimensões, leia-se todas as suas paredes: trata-se 
de uma visualidade própria, autônoma, de obras em si ou relativas a eventos (que demostra 
a ubiquidade da poesia visual no país), que ganha outra escala e destino, como o evento 
dedicado à arte correio em Fortaleza ou como o festival de outdoors celebrado em Recife, 
em 1981, explicitou pioneiramente. Ao mesmo tempo, uma vitrine também traz a relação 
de ida e volta da poesia dos signos e os signos da comunicação, uma dialética que deu 
tantos frutos a um lado como a outro, mas que deve se reconhecer agora, com perspectiva, 
como a poesia do design criou sua enseada funcional, aplicada, seus próprios territórios. 
(Os exemplos trazidos na vitrine deste vai-e-vem de influências recíprocas recolhem, pois, 
o eco de soluções formais que ultrapassaram os territórios genéricos, talvez tocando num 
ponto nevrálgico da situação em que a poesia visual se encontra, como se aponta em outras 
linhas).

Se algumas contribuições da tecnopoesia já foram comentadas, sair também da página, 
da leitura silenciosa, e convocar para outra vivência as palavras em liberdade (e dos sons 
e dos ruídos), já estará enfatizada no manifesto La declamazione dinamica e sinottica (Milão, 
11 de março de 1916), como o disparo de saída para a poesia fonética -poesia musical, 
também chamou F. T. Marinetti- que abraçará a ruptura da sintaxe que Mallarmé só 
teria se aproximado ou descoberto. A incorporação de elementos, gestos desta vanguarda 
rupturista, virando pelo avesso o âmbito poético, chegaria ao resto das vanguardas históricas 
e aos seus desdobramentos posteriores.

Enfim, como já dizia posteriormente Fortunato Depero, na deriva futurista, esta poesia 
sonora “são licenças e verbalizações abstratas que, segundo penso, enriquecem a poesia, 
a eficácia rítmico-fonética e expressiva do poeta”.24 Os italianos, desde Luigi Russolo até 
Giovanni Fontana, por exemplo, têm enfatizado esta vertente a meio caminho entre a 
oralidade e o som, a música e o rumor, como outra dição do inexpressado, do indizível. 
Como conquista de campo desta poesia falada, “teatro da palavra” (segundo Arrigo Lora 
Totino), como poesia ampliada de registros, que supera o lado bucal, pois se religa com o 

corpo, como diz Fontana, “a poesia não está só com a voz e na voz, mas atrás da voz” e, em 
suma, é uma “poesia dilatada” 25 .

A revolução de linguagem que a poesia sonora aciona nos paradigmas da língua passa por 
reconhecê-la como sopro, rumor significante, por “coligar tudo: a experiência corporal, 
mental, estética, mas em um nível tão profundo que se pode conceber ainda um hálito de 
um nascimento”. O mesmo Zumthor fala desta poesia como strip-tease sonoro, por se abrir à 
performance, à “tentação do espaço”, que é “vontade de dança”, ser, portanto, um performer 
da linguagem - diríamos antes da linguagem - no rito do antes, do ancestral, quando havia 
gestos ou “semi-sentidos”, “sem sentidos” para chegar aos vozemas, grafemas... à poesia pré-
textual (G. Fontana). Se o historiador e linguista suíço fala precisamente da “sensorialidade 
conquistadora da poesia sonora” é pela sua abertura de experiências fônicas, suas sinestesias 
e porosidades como polipoesia (segundo a sugestiva expressão a sua vez de Enzo Minarelli).
   
Dentro, portanto da chamada poesia fonética, sonora deste projeto expositivo, há uma 
eclética seleção de trabalhos em várias direções e que mostra a amplidão de onda desta 
vertente, que nunca foi muito cultivada e focalizada no Brasil (Philadelpho Menezes aponta 
esta circunstância devido a vários fatores, entre eles, a existência de um predomínio musical 
notório, o que não deixa de ser uma ironia). De fato, a imbricação com a música, com 
seu uso, ora apropriacionismo ou construção, ora associação livre com o som, os ruídos 
e barulhos, onomatopeias, permeia muitas peças aqui incluídas. Até nas leituras ou 
sonorizações de poemas emblemáticos que se viram do avesso para outra escuta.
 
Nesta vertente, a obra de Augusto de Campos, sempre atenta ao lado sonoro (inclusive 
como ensaísta em Música de invenção) é fundamental. Nesta mostra está, logicamente, 
bem representado seu magistério com vários exemplos pessoais (Dias Dias Dias, 1953/1975, 
Cidade, 1963, Intradução, 1974, Quasar, 1975), incluindo colaborações, releituras ou traduções 
de obras de outros, com destaque para a Conferência sobre o Nada (1959) de John Cage, 
adaptação e voz de Carlos Valero, que sintoniza com O Espaço da Cen($)ura e/ou A Informação 
Inaúdivel (1978) de Jota Medeiros, homenagem a Cage ao mesmo tempo que ao silêncio 
metafórico da ditadura. (De fato, há várias interpretações-paráfrase de obras de Lewis 
Caroll, William Blake, Mallarmé ou Khlébnikov ou Maiakóvski aportando certo flashback a 
esta memória de outra poesia).
 
De fato, o trabalho paródico se alia com frequência neste repertório que dessacraliza 
cânones, estereótipos, ou imaginários da linguagem convencional (ironia de formas 
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culturais, tv, publicidade...). Como em Facturas (1977) de Omar Khuori, um curso supletivo 
de língua com neologismos críticos. Aliás, dentro destas aventuras experimentais em que o 
som está por cima da música, a oralidade por cima da escritura, o ruído sobre o discurso, 
sobressai também Jomard Muniz de Britto, sempre inquietante e cáustico, oferecendo um 
obra-signo, MIXturações (1978). E de novo, a obra de Bruscky aqui acrescenta outro acervo 
sui generis, com intervenções, interferências, trilhas inusitadas como novas paisagens sonoras 
(desde Poazia, 1985, Música para eletroencefalograma (1979), até o recente Paisagem sonora 
paralagerio, 2010).

Em todo caso, o que se produz são numerosas aproximações do som e da oralidade como 
linguagem primogênita, como acontece com os isomofismos sonoro-visuais de 12 Sonemas 
(1993), de Alex Hamburguer, ou a peça minimalista de 10 segundos de Sombras (1974), de 
Villari Hermann, construída só sobre a composição fonológica dos fonemas som e bra. A 
decomposição e reconstrução das unidades de sentido feita através de células de linguagem 
enriquece o leque da poesia experimental, se associa de forma heterodoxa à poesia visual 
que quer ver com olhos livres, como pedia Oswald de Andrade.

Para finalizar, dizer que o percurso de uma mostra destas características ultrapassa qualquer 
roteiro, e aponta mais às conexões livres das divisões efetuadas. Em suma, são mais de 100 
nomes presentes de uma forma ou outra, com maior ênfase ou então de forma colateral, 
mas que indica claramente que o escopo deste inventário poético, que inclui presenças 
históricas obrigatórias e também menos comuns, é igualmente exemplificador. O inventário 
nominal responde, portanto, a um gesto de inclusão artística tão magna, que fica claro que 
o recado crítico desta História, sobretudo no período mais balizado do século XX que é 
o meio século e as três décadas seguintes é, como já foi apontado, enriquecer as vias de 
acesso a toda forma poético-visual. Assim, ao lugar dos citados ao longo do texto se unem 
exemplos ou participações únicas de Manuel Bandeira, Ronaldo Azeredo, Bené Fonteles, 
Caetano Veloso, Walter Franco, Hugo Mund Jr., Walter Carvalho, Carlos Ávila ou Vera 
Chaves Barcelos, Montez Magno, Regina Silveira, Guilherme Mansur, Kátia Mesel, Erthos 
Albino de Souza, Lenora de Barros, Luis Ângelo Pinto, Márcio Almeida, Márcio Sampaio, 
Pedro Lyra, Raul Córdula, Paulo Leminski, Lula Wanderley, Newton Goto, Eudes Mota, 
entre tantos outros.

Finalmente, e como outro desdobramento inusitado desta mostra, deve-se contemplar a 
importante participação no setor educativo-cultural da mostra da inclusão do coletivo de 
cegos através de COM (empresa de Recife que trabalha a acessibilidade comunicacional); 

não só com visitas específicas orientadas -através de um roteiro de audiodescrição 
pormenorizada das obras- como sobretudo realizando adaptações sensoriais para o tato, 
como é a tradução em braile de poemas visuais contemplados na mostra, ganhando uma 
dimensão sensorial insuspeitada. Uma reverberação sígnica de 360 graus, pois o poema 
visual ressuscita para ser de novo visual-tátil.

Este conteúdo de tradução intersemiótica realizado, a partir dessa baliza paradigmática que 
é o poema Anti-céu de Augusto de Campos - metade em fonte gráfica e metade já em braile -, 
é também desenvolvido por inteiro pela COM, efetiva-se em poemas de Gregório de Matos, 
Ferreira Gullar, de Dias Pino ou de Alberto Cunha Melo, e faz parte de uma estratégia que deve 
ser alimentada, inclusive de forma ambiciosa, como parte de um projeto educativo-cultural 
de âmbito federal (diga-se enfaticamente esta necessidade de ampliação). Toda uma metáfora 
é o trasvase do poema-alfabeto de Álvaro de Sá -comentando no início deste capítulo-, sendo 
orientado aqui para uma leitura a mais... (A lembrar, inevitavelmente, os trabalhos em braile 
de León Ferrari, as inscrições de código Unicode sobre fotografias de nus femininos de Man 
Ray, por exemplo, utilizando poemas de Jorge Luis Borges ou de André Breton) pois tudo 
resulta em outras escrituras tão conceituais quanto sensoriais, contraescrituras. 
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(V) A terceira margem da imagem

Depois das diversas considerações reconhecidas sobre as sintonias temporais ou afinidades 
de linguagem e poética entre grande parte da poesia visual e da arte conceitual, pode-
se ressaltar que talvez o estágio híbrido e comum da época para a evolução da poesia 
rupturista e experimental -na qual entra a poesia visual como referente terminológico 
principal, propulsor- seja essa terceira margem da imagem atingida, em que a poesia 
está embrenhada nas artes visuais por extenso, como poesia conceitual e plástica, sem 
feudo definido, e sobretudo como prática de linguagem que atravessa seu antigo recinto.

Não em vão, as referências históricas já facilitavam este transvase. A confluência de 
poetas entrando nas artes visuais e a expansão da poesia dentro delas não só é um fato 
no Brasil como na América Latina (leiam-se as experiências prévias de Simón Rodríguez 
no século XVIII, e já nos começos do XX, Vicente Huidobro, José Juan Tablada, 
Oswald de Andrade, Carlos Oquendo de Amat, Nicanor Parra... até a explosão poética 
concreta do meio do século). O artista e teórico uruguaio Luis Camnitzer assinala como 
a poesia como dimensão de linguagem “foi um fator fundamental no conceitualismo 
latino-americano”.

E, contrariamente a outras leituras críticas (referindo-se às palavras de Benjamin 
Bucholch, quem vaticinou que o elemento poético “desfigura a precisão com que os 
artistas conceituais intervêm nos meios da linguagem nas convenções da visualidade”,26 
no caso de América Latina, e longe, portanto, do mainstream artístico, a hibridação com 
a poesia não foi heresia, foi um modus operandi onipresente. E até uma realidade mais 
profunda, pois “seria muito artificial discutir as estratégias conceitualistas como algo 
reduzido às artes visuais”, ratifica o mesmo Camnitzer. Da mesma forma, “há que 
registrar que a obra de muitos escritores prefigurou o que mais tarde se classificaria 
como conceitualismo, e que as definições estritas de “poeta”, “escritor” ou “artista 
visual” estão sempre condicionadas pela percepção particular de cada época.”27

Dentro das características significativas que a poesia visual promoveu está seu caráter 
a-narrativo, o abandono das formas sequenciais e absolutamente verbais -o sentido 
histórico da discursividade-, também se reconhece o culto de composições que 
quebraram a lei das associações estabelecidas, de seus códigos e referentes tradicionais 
e, ao mesmo tempo, o reconhecimento do lugar intersticial que esta lírica experimental, 
“intermeios”, manteve entre a escritura da poesia e as artes plásticas, compartilhando 

a convivência da imagem dos tropos e figuras e da imagem como signo, visualidade, 
mas sobretudo mantendo-se a uma distância equidistante de ambas instâncias criativas.

Os componentes plásticos, gráficos e icônicos são a evidência desta nova materialização 
do poético, que arrasta a necessidade de reflexão, de metalinguagem, que infere outro 
lugar da escritura, a reinvenção de outro espaço. Como aponta o poeta espanhol 
Fernando Millán, lembrando a McLuhan, com a poesia visual -e leia-se também 
experimental- passa-se “das formas lineares de comunicação a formas icônicas ou 
ideográficas”, acrescentando por sua vez, “a ênfase na origem material da poesia 
(produto das possibilidades combinatórias e do uso atípico da linguagem”.28

Vendo a natureza híbrida deste gênero visual que se faz assim mesmo transgênero, 
resulta sintomática a afinidade com as propostas de Ítalo Calvino para o próximo 
milênio -no qual já estamos febrilmente. Lembrando aquelas Lezione americane (1988), na 
verdade cinco, o escritor italiano apontava para a leveza, rapidez, exatidão, visibilidade 
e multiplicidade, como valores epocais em alta, o que, curiosamente, apesar da troca de 
destino, se entroncam perfeitamente com o que representa a poesia visual, e não só com 
ela, mas com a comunicação, os meios, a proliferação dos signos, a web. O romancista 
italiano frisou estas caraterísticas como valores gerais -enquanto posteriormente Paul 
Virilo estigmatiza a velocidade como mal da época-, mas aqui pode-se ler em sintonia 
com a poesia que nos ocupa, sempre associada à recepção veloz de um golpe de vista e 
em qualquer contexto que supera o recinto clássico da obrigatória página.

Por outra parte, não só a situação da arte virou um território interregno, complicado, em 
certa situação de labirinto, ou de Triângulo das Bermudas do mercado-estetização geral- 
institucionalização cultural, como a situação da chamada poesia visual e experimental 
entrou num limiar abissal, encontra-se entre “a espada e a calderinha”, ou seja, entre o 
design-publicidade e as artes plásticas, e por esse motivo talvez tenha deixado de ser um 
front estético específico e tenha-se diluído no magma de ações artísticas que se pautam 
pela indefinição territorial. De fato, a confluência de caminhos se apresenta como 
estratégia vinculante, pródiga de desdobramentos29. A exemplo da própria web, que veio 
a acrescentar algumas possibilidades de comunicação em rede que a arte postal e correio 
batizou e potenciou a partir dos anos 70, e que o Fluxus anteriormente sinalizou com 
suas produções portáteis e transitórias. Atualmente, a produção de numerosos artistas 
plásticos tem incorporado tanto o sentido de poesia visual -e das textualidades visuais- 
quanto ou mais que os autores considerados poetas ou autores literários.
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Ainda assim, é conveniente destacar o óbvio: que o sentido de poesia almejado nas artes 
plásticas, tantas vezes utilizado como bordão, frase feita, eufemismo ou engodo verbal, 
costuma não traduzir o que se vende (usa-se o imaginário ambíguo da tal poesia de 
forma política, instrumental, como fazem institucionalmente os políticos ou o sistema de 
marketing, substratos simbólicos de baixa definição, mais perto de um kistch poético que 
de outra coisa).

Se a poesia é difícil de atingir na própria lírica -apesar das modas de poesia narrativa que 
insinuam “normalizar” a dição e sentido do gênero, ou então a inércia da versificação 
standard-, no caso da poesia visual deve se reconhecer um debilitamento do frescor, 
do lado inaugural de suas propostas -muitas vezes mais ingênuas e denotativas que a 
propaganda, com pobreza plástica e redundância de títulos, etc. Logicamente, a arte 
visual por extenso, seja o território que seja, também apresenta a mesma dificuldade. Que 
se quer dizer com poesia? Que representa chegar a ela? (como algo então substantivo ou 
meramente adjetival)? Algum outro lado de experiência?

O grande número de obras com este déficit -falta de alumbramento poético, de fenda 
linguístico-espiritual, de alvo sui generis de cosmovisão- não só é o mais corriqueiro, como 
faz parte do costume banalizado da época (que fomenta mais os artistas do verso que os 
criadores de uma lírica imprescindível em seus achados de linguagem e mundo). Charadas, 
produções, design, estilizações insinuam esta querência poética -este desejo peremptório 
de asas, voo- mas sempre de forma superficial, convencional, proforma, protocolar. Como 
outra versão do simulacro. Aliás, não deixa de resultar irônico que muitas obras recentes 
de poesia visual mantenham uma certa retórica visual em sua produção ou também uma 
naif redundância semântica nos títulos, como se aquela ruptura linguística tivesse virado 
escolástica sígnica, pobreza semiótica, retórica visual.

Neste contexto, pode-se vislumbrar o crescendo de textualidade para ser vista, cuja 
dimensão gráfica pertence ao universo do design tanto ou mais que à poesia visual 
(inclusive a mostra que nos ocupa dedica uma vitrine à essa dialética de influência não 
tão simétrica em seus resultados e intenções). Entra numa problemática atual, portanto a 
circunstância aludida da confluência da linguagem poética e comunicativa. Daí que algum 
teórico tenha já cifrado o estágio da poesia visual e suas criações como algo metabolizado 
na sociedade: “hoje talvez a única maneira de diferenciar algumas criações de ambos 
campos [poesia visual e design] seja mediante a análise de seus objetivos finais”30, já que 
os meios linguísticos correram em paralelo e às vezes em convergência. Considerações 

que não fazem outra coisa que situar o momento histórico da poesia visual em sua 
abissalidade sociocultural, pois só como meio que trabalha as margens da palavra e a 
imagem pode oferecer uma situação conceitual valiosa, crítica em todos os sentidos.

No entanto, e vendo o contexto estetizado da época, o mundo proliferante da iconosfera, 
do império das imagens, assistimos a uma nova época em que o capitalismo é visual, é 
artista31, dada sua necessidade de criatividade e tradução iconográfica a qualquer preço 
e como mero acessório da vida ordinária: o triunfo da dimensão estética do fútil e do 
supérfluo incluído. Um estado transestético, “bulímico de novidades”, que se consume 
a si mesmo e, como apontam alguns teóricos, não pararia de aumentar o paradoxo 
de que “consumimos cada vez mais belezas, porém nossa vida não é mais bela”32, 
colocando o dedo na ferida da ética-estética hipermoderna, de não ter uma existência 
harmoniosa apesar de sua obrigatória visualidade e design total, como outro moto-
contínuo ambiental. Pois como aponta Franco Berardi “Bifo”, de forma mais crítica, o 
semiocapitalismo obriga a trabalhar submetidos “conscientemente ou não, ao processo de 
produção de valor e de mercadoria semiótica”.33

É precisamente o comércio dos signos (e leiam-se estas observações como um adendo a 
acrescentar ao capítulo anterior Além da servidão dos signos) o que reconhece “a semiologia 
dos fluxos linguísticos-econômicos”. Não são poucos os sintomas patógenos de nossa 
colonizada atenção ou de nossa condição de trabalho mentalizado, seus desfases 
e atritos. “Para acelerar e fazer fluída a circulação das informações é necessário, de 
fato, eliminar das autopistas comunicativas toda ambiguidade, e não há significado 
sem ambiguidade”34 (enfatiza o mesmo teórico italiano). O que induz a pensar que o 
combate linguagem-realidade ganhou mais que nunca uma importância transcendental, 
tão ontológica quanto poética. Não será nestas coordenadas tão imbuídas do positivo, 
de seu cansaço, onde a poesia visual e experimental, a arte, representa o negativo, a 
possibilidade ainda de alteridade?

Neste âmbito de semiotização geral ao gosto do capital, ironicamente, a necessidade da 
poesia visual e experimental recobra seu élan vital de alteridade -não mais em seu feudo 
interno ou isolado-, pulsando seu Leitmotiv de significantes críticos, seus signos mais 
vivos, de imaginário mais livre como experiência de linguagem, exemplo para toda a 
produção artística: poesia no sentido originário de criação, poiesis. Ou como diria um 
poema icônico de Ugo Carrega: “Una fiamma arde in ogni signo” (1968): uma chama arde 
em cada signo.
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(Coda)

O que pode prometer ainda a poesia visual, sua história mirabolante de signos cruzados 
que sempre inventaram outra forma de entender a visualidade que nos rodeia, quando esta 
última ainda não era entendida nem como tal? Ou então, o que entendemos como poesia 
fora dos versos, da obrigação restringida de um certo tipo de páginas encadernadas? Como 
uma das escritas ampliadas que defendeu a liberação da própria linguagem unidimensional, 
inventando certo grau zero de novas significações, o raio de ação da chamada poesia visual 
reinventou algo que tinha alguns precedentes milenários, mas que se converteu num novo 
espaço de enunciação politeísta, de nomear as coisas -aquela tarefa que nos transcende até 
agora como uma quimera.

Portanto, a criação de uma sintaxe que desenhava um território ímpar, sui generis, continua 
sendo aquele outro dizer que as palavras não almejavam atingir, pelo menos nunca mais 
sozinhas. De fato, a ligação de textualidade e visualidade nunca foi a mesma desde as 
aventuras desta lírica expandida que soube abrigar inumeráveis registros, conceitos (nuances, 
semânticas). Esta abertura histórica de outras aproximações semióticas, paralela em parte 
ao período do conceitualismo, ainda está latejante, viva, porém tenha transmigrações e 
assentamentos em curso na dialética flutuante das interfaces de poesia-arte-comunicação. 
De fato, e ironicamente, talvez nunca a visualidade da sociedade estetizada tenha precisado 
tanto de interlocuções críticas como hoje, em suma, de outras imagens.

Nesse aspecto, resulta cada vez mais instigante -e difícil- reconhecer a poesia visual -aquela 
que trata da ênfase poética como mistério na visualidade- como um exclusivo campo 
próprio ou especialidade e não linguagem de linguagens: leia-se até “apropriação” de 
outros territórios transversais, sejam de nobre litígio (as artes plásticas por extenso lidando 
com a palavra, os signos escritos ou a procura de uma imagética contra a doxa do sentido) 
ou sejam de funcionamento mais instrumentalizado (publicidade, design). Assim, fora do 
universo legislado, totalizado, a chamada poesia visual sempre se apresentou como uma 
deriva transversal que refletia sobre a percepção, como uma saída especular a certa prisão 
do mundo categorizado. E este empenho homérico e ao mesmo tempo fragmentário sempre 
desenhou a possibilidade de uma outra cartografia e entendimento, ou melhor, a tentativa 
de, não só mudar de discurso, mas nossa relação contratual com a linguagem, o contrato 
com as imagens.

Como a promessa deste outro aberto, quando se sai das tautologias formais e interpretativas, 
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a celebração gerada pela poesia visual nunca perdeu o hábito das metamorfoses, ser o exílio 
de certa escritura. Sendo assim, a sorte de contar com uma nova História da Poesia Visual 
à vista, no caso relatada desde um acervo generoso (o fundo brusckyano), mas também 
ele inscrito numa geografia que simbiotiza o local com o nacional e o global, promete já uma 
ambiciosa mirada nova, a produção de outras coordenadas que re-equacionam poéticas/obras, 
movimentos/ações, campos/disciplinas como uma leitura de aportações e valores, flashbacks e 
projeções indispensáveis para ter outro olhar mais livre, além da história mais oficial do que 
é entendido como tal gênero no Brasil. Longe, pois, de uma hermenêutica classificatória, já 
ortodoxa em seus paradigmas, aqui se pode respirar o mistério da inusitada diferença.

(julho de 2016)

Obs. (de última hora)

“100.000 palavras passam frente a nossos olhos e ouvidos num período de 24 horas”
Nick Bolton (em 2009)

Caberia pensar ainda em outro horizonte para a textualidade visual, para outra forma de 
poesia, olhando a tela, as veredas da web? A escritura -sempre muito mais que a escrita- e 
a imagem e até o som, vem se aliando ultimamente, como se as novas figuras na internet 
aparecessem como inscrições digitais de outra poesia, que já foi chamada de poesia 
conceitual (Craig Dworkin), além de identificar-se como uma posição adversa à chamada 
expressão (canônica ou não). Pois trata-se de reconhecer a cultura digital como ferramenta, 
e, no caso, de reconhecer uma nova escritura de signos e visual ao mesmo tempo. 

Uma situação inter-sígnica, vaticinada em vários momentos da poesia visual -e da arte 
por extenso-, em atenção às massas de linguagem que agora proliferam e que proclamam 
cada vez mais a transformação -”a linguagem que atua sobre outra linguagem”, como 
aponta o poeta Kenneth Goldsmisth, defensor da “escritura não criativa”, no sentido de 
converter a apropriação, opatchwriting, a organização como o mais importante na “máquina 
de escritura” que somos cada vez mais e que a contemporaneidade da internet subministra 
e alimenta mais que nunca como possibilidade de revolução digital (outra coisa será sempre 
nossa tarefa, objetivo e criação).35

Trataria então de um novo ato de “escrever” (entre aspas), e que segundo o poeta 
norte-americano citado “é literalmente o ato de mover linguagem de um lado a outro, 

proclamando com ousadia que o contexto é o novo conteúdo´.” 36 Neste sentido, escolher, 
manipular, recontextualizar significaria também reconsiderar a leitura, a percepção, 
porque o que se produz é tanto uma ruptura textual (mudança de paradigma) quanto outra 
interação (outra dialética de comunicação), também visual, icônica. Uma arte da recepção 
plausível de ser convertida em emissão. Ou uma manipulação e administração textual, que 
sintonizaria com a ideia de ilha de edição que falava Waly Salomão num célebre verso (a 
memória é uma ilha de edição). Ou em outra estética da recepção e câmara de ecos: Penetrar até 
o âmago e desprogramar bulas e posologias prévias.37

A linguagem vista assim como material e significação em curso no contexto digital ainda 
tem muito a dizer, assim como seus recursos imagéticos recém começados. Se há novas 
peças de escritura, outras formas textuais que dão lugar a outros objetos de escritura, se 
deve em parte ao grau de transformações -talvez, melhor, mutações- que a troca ou conexão 
de códigos gera, ao número de intermediações acionadas, à reorientação dos destinos das 
coisas, da produção textual. Como outros sinais em pauta, na pista.

Reconhece-se como a linguagem digital em si mesmo ampliou tanto os suportes quanto 
os processos, os desvios, as derivas, as intervenções, as contaminações... E resulta curiosa 
a sintonia alertada com o Poema/Processo (desconhecido para o poeta norte-americano 
citado) quando esta escritura se apoia na falta de versão definitiva ou final, porque “o fluxo 
é inerente ao digital” (K. Goldsmisth). Aliás, a produção de novas situações textuais só 
podem surpreender se há capacidade de subverter o que se recebe, a imensa quantidade 
de conteúdo à vista, disponível, o quase inflacionário acervo de dados e informações, 
como uma nova arte da recepção (daí a semelhança apontada já por certa crítica com 
a experiência duchampiana de selecionar e dimensionar conceitualmente o objeto de 
linguagem em questão, digamos neutralizar sua aura para outra função e destino, e outra 
forma significante).

Independentemente de que a escritura analógica como produção possa ser colocada no 
caminho do passado ou interpretada em perspectiva, comparada com a efervescência in 
crescendo das coisas em rede, da internet, só às táticas e estratégias que visam redescobrir as 
camadas da linguagem cabe oferecer percursos e conteúdos novos. Ainda, em curso, está 
o desenho imagético de escrituras. Obras e produtos que podem ser, mais que literatura, 
outra poesia, também visual...

(Agosto de 2016)
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Notas

1| Diga-se de passagem, como a natureza da mostra ilustra o lado bifronte que a poética brusckyana 
mantém em tensão mas sem contraindicações, o olhar para o presente e para as novas experiências 
rupturistas de linguagem e o olhar para a memória que a cultura do arquivo promove. Duas 
instâncias que talvez funcionem não só como contrapeso como forma de viver o contemporâneo 
com a consciência de suas sombras, do passado, como aponta Giorgio Agamben (O que é ser 
contemporâneo, 2013).

2| Além da mostra retrospectiva no MAR de Rio de Janeiro, O Poema-infinito (2016), tem sido 
convidado para a próxima Bienal de São Paulo, depois de mais de 30 anos de sua primeira 
participação.

3| Só também recentemente se explicitou a possibilidade de visionar esta produção, e nunca com 
nome próprio, pois se inscreve como um segmento dentro da atual mostra de Wlademir Dias-Pino do 
MAR, anteriormente citada, e anteriormente, uma seleção se contemplou na mostra Rio experimental 
(El poema y la acción), em Fundação Botín, Santander (2012) em cuja realização também participei.

4|  Coleção Neide de Sá, Rio de Janeiro.

5| Algumas aproximações cardinais a W.Dias Pino, palestra, MAR (Museu de Arte de Rio) / Escola do 
olhar, Rio de Janeiro, 21 de maio de 2016.

6| Folder Poéticas oblicuas, Modos de contraescritura y torsiones fonéticas em al poesía experimental (1956-2016), 
Fundación Osde, Buenos Aires, 2016.

7| Rodrigo Duarte, “Imagem e escrita no confronto entre ideologia e emancipação”, em Varia 
aesthetica, Relicário, Belo Horizonte, 2014, p.

8| Vilém Flusser (Medienkultur), citado por Rodrigo Duarte, op. cit., p.61

9| E resulta inevitável não associar a história do surgimento das escritas no Oriente Médio, caso 
da Mesopotâmia ou do Egito, à condição de locais bélicos que a história contemporânea concede a 
estas culturas milenares.

10| Hans Belting, “La idolatria hoy”, em Iconoclastia, la ambivalencia da mirada, (Carlos A. Otero, ed.), 
La oficina de arte y ediciones, Madri, 2012, p. 91.

11| “La idolatria hoy”, op. cit.,p. 92.

12| Mário Perniola, Pensando o ritual: sexualidade, morte, mundo, Studio Nobel, São Paulo, 2000, p. 133.

13| T.W. Adorno,Teoria estética. 

14| A lista é infinita, seguem alguns nomes dessa fronteira: Waltercio Caldas, Alexandre Dacosta, 
Jochen Gerz, Rogelio López Blanco, Jaume Plensa, Marcel Broodthaers, Barbara Kruger, Jenny 

Holzer, por exemplo.

15| Rodrigo Duarte, op.cit. p.67.

16| Roland Barthes, Aula, Cultrix, São Paulo, 2013, pp.13-36. Reconhecem-se algumas observações 
sobre literatura-semilogia utilizadas aqui como interlocuções críticas.

17| Jacques Rancière, “A imagem intolerable” em El espectador emancipado, Manantial, Buenos Aires, 
2010, pp. 94, 96 e 103.

18| É bem recente o pensamento político -e depois midiático, depois social, nessa ordem- que 
vitimiza o estético como inútil ou coisas de vagabundos. O recente livro manifesto do Nuccio Ordine, 
A utilidade do inútil, Um manifesto (Zahar, Rio de Janeiro, 2016), sabe colocar o valor transtemporal que 
sempre tiveram as humanidades e mais concretamente, a literatura na formação do espírito das 
pessoas e nações.

19| Jochen Gerz, emText-Bilder. Visuelle Poesie International, org. K.P.Dencker, Colônia, 1972, p.115, 
recolhido em Alberto Pimenta, op. cit., p. 144; Ignacio Gómez de Liaño, “Abandonar la escritura” 
(1968), em Palabra y terror. Ediciones La idea, Madri, 1987, p...

20| Alberto Pimenta, O silêncio dos poetas, A Regra do jogo, Lisboa, 1978, p. 137.

21| “Toda escritura é portanto uma escrita; mas nem toda escrita é uma escritura, no sentido 
barthesiano do termo”, aponta Leyla Perrone-Moísés, “Lição de casa”, em Aula, op. cit. ,p. 88

22| A. Pimenta, op. cit., p. 148.

23| “Os Fluxus e os poetas visuais inclusive têm conseguido dar continuamente um passo ao lado, 
talvez em prejuízo de um reconhecimento tardio e ainda não pleno, sobretudo no que se refere à 
Poesia Visual.” Marco Bazzini, “Primer plano: !Viva mi tiempo!”, em Palabras, imágenes y otros 
textos (org. Laura Bucellato), Asociación de amigos del Museu de Arte Moderno, Buenos Aires, 
2012, p. 11.

24| Fortunato Depero, “Onomalíngua”, em Poesia sonora: poéticas experimentais da voz no século 
XX, (Org. Philadeplho Menezes), Educ, São Paulo, 1992, p. 19.

25| Paul Zumthor, “Poesia do espaço”, em Poesia sonora: poéticas experimentais da voz no século 
XX, op. cit., p. 141 . (O resto de citações pertencem a este mesmo texto).

26| Luis Camnitzer, Didáctica de la liberación, Arte conceptualista latinoamericano, Cendeac, 
Múrcia, 2009, pp. 206, 205.

27| Luis Camnitzer, op. cit., p. 170

28| Fernando Millán, La poesía experimental y su método, El Urogallo, n. 19, Madri, 1973.

29| Revistas como Artéria, de São Paulo, ou o site Errática.com, mostram esse leque de atuação 
cada vez mais aberto e poroso de defender a poesia visual como território fronteiriço.
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30| Galder Reguera, El texto visual, Lápiz, n. 202, Madri, 2002, p. 45.

31| Gilles Lipovetsky & Jean Serroy, A estetização do mundo, Viver na era do capitalismo artista, 
Cia. das Letras, 2015. Outra aproximação mais crítica do estilo do mundo está contida em O 
capitalismo funeral, de Vicente Verdú, Anagrama, Barcelona, 2009.

32| Gilles Lipovetsky & Jean Serroy, op. cit. p.33. O sucesso e o fracasso do capitalismo artista se dão 
as mãos, porque o buraco é sempre mais embaixo que epidérmico.

33| Franco Berardi “Bifo”, La fábrica de la infelicidad, Nuevas formas de trabajo y movimiento 
global,

Traficantes de sueños, Madri, 2015, p. 13.

34| Franco Berardi “Bifo”, op. cit. , p. 45-46. “O capital é uma modalidade de semiotização 
do mundo que tem permeado irreversivelmente as formas cognitivas, os comportamentos, as 
expectativas, as motivações” (p. 61).

35| Recentemente, no Brasil, um livro recente de Alex Hamburguer, Doctypes, 2016, se inscreve 
nessa frente semiótica que assume o universo paradoxal dos signos eletrônicos como um magma 
textual.

36| Kenneth Goldsmith, Escritura no creativa: gestionando el lenguaje en la era digital, Caja 
Negra, Buenos Aires, 2015, p. 24. Recentemente, apareceu texto sobre a brecha criativa deste poeta 
nova-iorquino (Freeport, Nova York, 1961), O autor como apropriador, de Leonardo Villa-Forte, Serrote, 
23, São Paulo, julho, 2016)

37| Waly Salomão, 1998.
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LANGUAGE UTOPIAS
PRACTICAL NOTES
ADOLFO MONTEJO NAVAS

“Poetry comes beforehand. And either it exists, or it 
doesn’t.”
Juan Eduardo Cirlot

“In every sign there sleeps this monster: a stereo-
type…”
Roland Barthes

“I’m not even a poet: I see.”
Alberto Caeiro

(I) Another signage

Almost as an aesthetic frontispiece, the graphic tag 
chosen to represent this exhibition projects its broad-
er sense from the outset, for, apart from the typogra-
phy itself, that is, the chosen font (which is practically 
iconographic, straddling the border between viewing 
and reading ), the title is also embellished with numer-
ous arrows pointing in different directions (seven ar-
rows and a pointing index finger, to be precise), which 
immediately convey the scope and magnification of  
different viewpoints here prompted and encouraged, 
as well as allowing for the creation of  fresh ones. That 
the process in question involves the calling into being 
of  new targets, promoting a new signage, is evident 
from the outset, such as the possibility of  invoking 
different interfaces within a creative context which, 
historically, has been more repressed than assessed. 
The arrows indicate movement, exits and entries, di-
alectics, intersections, multi-focal frames of  reference. 
The exhibition is at all times inclusive and open-end-
ed, resisting the temptation to consider the history 
of  visual poetry in Brazil as over and done with, or 

worse, as something already categorized, if  not as a 
historical collection restricted to an interpretative 
model or narrative imperative which -- apart from 
the more explicit surface readings of  the obligatory 
mainstream variety -- leaves no scope for other less 
dilated spectral zones, shadow-works. Meanwhile, we 
anticipate another outcome, more assorted and less 
restrictive; the possibility of  building another corpus 
from this inter-semiotic poetics of  the image, one that 
resists the constraints of  the literary canon.

Consequently, it is not only the collective parameters 
of  the Bruscky collection that are of  importance here,  
with its inevitable choices and crosscurrents of  tem-
poral orientation1, as though nothing else mattered in 
this highly eclectic and heterodox repertoire, with its 
generous dedications, movements and works, which, 
on balance, a repertoire that has too often been dis-
regarded  by literary critics and denied greater rec-
ognition despite its importance as an art form on the 
threshold between text and image. Far from a unilin-
ear reading, calcified as a temporal archetype, tamed 
and pacified, what really matters in this History of  Bra-
zilian Visual Poetry -- thus ambitiously titled according 
to the dictates of  a  broader-ranging register  -- is a re-
newed attention to a greater number of  poetics, signs, 
and gestures; the polarities and detours of  an entire 
history, promising, as a result, some needed change to 
the established cultural hierarchy. In some way, this 
sui generis history interferes with the repertoire of  this 
inter-linguistic production and reaches out to other, 
fresh connections and relations, opening itself  out to 
more points of  the compass (with a greater number of  
arrows at its disposal). History can always be started 
afresh, perhaps because it is never born just once, and 
can thus “begin time and time again” (according to 
the spirit of  Aby Warburg whom Georges Didi-Hu-
berman defends: “We risk this: historical discourse is 
never ‘born’. It is always begun anew.”) It becomes 
therefore obvious that the conventional view of  an 
existing asymmetry between some forms of  poetics 

is thus imploded, always in favour of  another critical 
constellation that balances assessments, contexts and 
history. The moments and situations of  this history 
call for an itinerary with new lyrical ports of  call. 

In this sense, two revealing symbolic aspects come to 
the fore: first, that the two poets and artists to whom 
the exhibition pays homage are practically outsiders 
-- albeit cult outsiders -- estranged from the Brazil-
ian cultural scene, particularly from that of  the visual 
arts: the first by order of  biographical inclusion, Vi-
cente do Rego Monteiro, painter and multi-artist, as 
well as poet, who divides his time between Recife and 
Paris -- as in the case of  Cícero Dias -- did not have to 
pay the cultural toll charge normally imposed by the 
two metropolitan poles, Rio and São Paulo, unusual 
particularly at a period that was much less de-territo-
rialised than the present. The second artist, Wlademir 
Dias-Pino, still fully active at the ripe age of  89, after 
decades of  being marginalised, is currently receiving 
the recognition and accolades2 he deserves. His inclu-
sion justifies the critical worth of  the exhibition as well 
as its contextualising importance, even more so as it 
places the two artists alongside other adventures with-
in the concrete movement, always highly emblematic 
(thus helping to further their recognition, from essen-
tial artists such as the Noigandres to lesser-known poets 
such as Pedro Xisto and Edgard Braga, of  whom bio-
graphical representation is at best scant.)

Another noteworthy consideration here is the segment 
that one might describe as foundational or of  histori-
cal research, which allows for a yet wider opening of  
the genealogical coordinates of  the kind of  writing 
that test its own limits, with the inclusion of  works by 
the likes of  Gregório de Matos, Frei João do Rosário 
e Sousândrade, representative of  the pioneering spirit 
of  visual poets from the 17th century to the 19th centu-
ry.  Also taking part in the exhibit are later artists such 
Oswald de Andrade, Joaquim Cardozo and Jorge de 
Lima. Taken all together, these offer a clearer per-

spective of  this art form which half  a century later 
would come to such great fruition.

An ample portion of  the exhibit is dedicated to Po-
ema/Processo3 -- the poetic raison d’être of  the more 
radical, breakaway vanguard of  the time. Occupying 
an entire room, it creates a new historical configura-
tion of  the exhibition’s leitmotif, a different pathos, and 
its presence is a novelty (with the exception of  the 
recent inclusion of  works by Wlademir Dias-Pino as 
an addendum to the collective order4), chosen here 
for its affinity with work produced in the north-east 
of  the country, which has proved so essential to the 
movement as a whole. Falves Silva, J. Medeiros, José 
Claudio, Almandrade, and Paulo Bruscky himself, are 
among the many artists taking part. And it is impor-
tant to highlight here once again5 how this movement 
paves the way  for a visual-symbolic research project 
the likes of  which Brazil has never seen, such is the 
scope and variety of  images and signs of  every kind 
involved in its production, creating an ars combinato-
ria of  sorts, whose numerous aspects include comic 
books, onomatopoeia, signposts, stamps, codes, icons, 
photography, graphics, typography, photocopies, cal-
ligraphy, in a quasi-pandemonium of  signification at-
tuned to the best experimental poetry of  the period, 
practised by authors and artists from a wide range 
of  linguistic and cultural backgrounds. It becomes 
increasingly evident that the freedom as well as the 
linguistic and geographic spread of  the iconic-verbal 
movement as a whole has perhaps projected itself  on 
the wealth of  channels it explores.

As an exhibition of  amplified poetry, reaching be-
yond the two-dimensional limit of  conventional verse, 
we find here examples of  language being used over 
and above the norm, stretched in accordance with 
the nature of  the material itself, which seeks to ex-
plore the audio-visual boundaries of  the text, renew-
ing and re-forging the identities of  both the writing 
and reading processes themselves (i.e., creation and 
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reception). Oblique operations that alienate and dis-
tort the established consensus, that diverge from its 
pacified semantics employing images of  dissent and, 
as it were, “dis-sense”. Linguistic limit-breakers that 
deal with noises, with the “in-between”, with cracks 
and chinks; the fractures and fissures that lie between 
language and reality. And it is in this critical mobility, 
so often meta-linguistic, that so-called experimental 
poetry makes “throb the question of  the possible or-
ders of  the senses” (as well as, tangentially, that of  the 
invention of  new worlds), which can be imagined or 
brought into play when they disrupt the established, 
accepted norms of  language.”6

Be it through aspects of  the object -- some displays 
hold examples (including a personal one) of  works 
that subvert the page, its flatness or planarity, such 
as the object-book or the artist-book -- or through 
three-dimensional examples on the wall (technolog-
ical gadgets, luminous objects or simply mirrors), or 
inside furniture with numerous object configurations, 
a micro-world of  small-scale proposals that announce 
a new and important aspect of  this art form open to 
the poetical, which also knows how to reduce the or-
dering or maximising scale of  things; which expands 
the poetic to the question-invention of poiesis, reach-
ing beyond the realms of  poetry itself. Likewise, in 
their turn, lie other fields such as that of  sound poetry 
-- another fertile ground for experimentation where 
poets, musicians and artists converge -- or film, or vid-
eo-poems, with animated images, all pointing to the 
matrix of  poiesis as the creative source of  language, of  
the cosmo-vision of  the world. In all of  these we find 
the passwords and poetics of  counter-writing.

(II) The writing of  the image and vice-versa

If  there is one single atavistic and immemorial start-
ing-point, it is that of  the division between writing and 
the image as two essentially distinct forms of  register, 

each with its own separate history, though the impor-
tance of  sound as preceding vision is duly recognised. 
In this archaeology of  the senses particular to the 
species homo sapiens, made so explicit in the numerous 
biographies of  the human brain and studies of  the 
development of  our neural connections, the whole of  
experimental visual poetry is linked to that of  sound 
poetry experiments, corresponding at the same time 
to a pre-stage and to a post-stage of  language. Hence 
the significant presence of  another score of  experi-
ments here anthologised, which combine sound and 
noise with the word, the musical score, or oral poetry 
and thought-sounds as universes that share more like-
nesses than they present differences. Thus is resumed 
not only the broad-ranging scope of  the fundamen-
tals of  language, but also its synergy as a form of  ars 
combinatoria.

The elimination of  the dissociation of  the senses and 
of  registers, so encouraged and fomented by visual po-
etry as a whole, through the establishment of  its praxis 
and new forms of  reception, receives in sound poetry 
another layer or aspect, a three-dimensional code to be 
added to that employed by images (two-dimensional) 
or writing (one-dimensional). Not in vain has the cross 
between phonetic and sound poetry with visual poet-
ry, performance poetry, or that seen as inter-media, 
pointed the way to future paths in video, computing 
and modern technology. This brave new world is also 
represented here: video-poems whose interfaces create 
a new form of  poiesis, as poetry in motion.

According to Vilém Flusser -- as discussed by Rod-
rigo Duarte -- “the first [code employed by images] 
is the oldest, and it is characterised by the fact that 
the information is disposed on a surface, while in the 
one-dimensional code the information, as well as its 
decoding, is linear and undertaken from a given single 
direction.”7 It is important to note how visual poetry 
finds itself  adrift from this observed polarity, inasmuch 
as  -- despite the use of  the word, in the case of  the 

use of  the metamorphic emphasis employed by the 
concrete poets -- it re-establishes another relationship 
between these two “founding cultural codes” (accord-
ing to Flusser’s terminology); what is recognised as 
writing is the textual image, the image -- which most 
of  the time has no beginning and no end -- whose 
strategic paradigm is to escape the linear course.

This lack of  obligatory direction, of  narrative, reveals 
above all the possibility of  another, more open read-
ing, in which space manifests itself  over and above 
time, since the scenes and situations presented employ 
another sense of  time altogether: “For those people 
who have been programmed through images, time 
flows in the world as an eye wanders over the surfaces 
of  images: the process is diachronic, ordering things 
as a succession of  situations,”8 and the Czech theo-
retician himself  does not hesitate to associate the cir-
cular concept of  time of  primitive societies with the 
sense of  magic in their inter-personal relationships as 
well as in their relation with nature.

An interesting conclusion, given that the course of  
visual poetry, since its birth with the first vanguard 
movements of  the early 20th century, traces a return 
to the written image, where elements, signs, instead of  
merely denoting a single, delimited sense, point rather 
to a broad constellation of  meanings. And this is a re-
turn made even more significant when one takes into 
account the fact that the first forms of  writing, which 
have their source in the world of  images, were picto-
graphic (appearing around the year 3000 BC in the 
Middle East), with hieroglyphs, alphabets and codes9. 
It is also interesting to compare this with the world 
we live in today, which since at least the second half  
of  the 20thcentury has relied more and more on the 
power of  the image, calling into question the faith we 
place in it, be it for iconoclastic ends or as a means of  
fomenting idolatry. 

This opposition between iconolatry, on the one hand, 

and the demystification or deconstruction of  the im-
age now takes precedent over previous historical hall-
marks, the various turning points of  culture: Plato’s 
diatribe against images and their power for evil is ech-
oed later in the Bible with the story of  Moses and the 
stone tablets. The illusion and deceit inherent in the 
images of  idols, as mimetically deficient interpreta-
tions of  the truth, have always proved insufficient for 
those for whom reality is governed by reason. It is not 
only a question of  the degree of  lying, or the scale of  
the inaccuracy, but also one of  the spell that is cast, 
of  the problem of  watching another “nomination” 
whose mediation was made possible by a magical, im-
age-imbued weltanschauung. And it is regarding this wa-
ger of  the language of  imagery, and its consequences, 
that the various religions take their respective stances 
(whether in terms of  prescribed limitations or pro-
hibitions, be they Catholic or Protestant, Muslim or 
Jewish, for instance.) The quality of  writing, of  imag-
es and words, as either sacred or profane, will prove a 
watershed in the history of  civilization.

Evidence of  the complexity of  the times we live in 
is our advance to another level of  seeing, in which 
iconoclasm and idolatry, paradoxically, become con-
fused. In fact, through different pathways, this ironic 
situation is made manifest. The neuralgic point in our 
culture hinges on the degree of  adoration of  false im-
ages (eidola) or dead images we are urged to share or 
consume, in this consumption of  images preferably as 
false technical artifices in order to better mask their 
semantic paucity, as Hans Belting says. According 
to the German historian, “the idolatry thus invoked 
is the surest guarantee against the risk of  our seeing 
through them.”10 This seeing through or between (the 
crack between reality and language) forms an integral 
part of  our most exciting, most vibrant, visual poetry, 
whether in the two-dimensional space of  the page or 
as a three-dimensional object, or as something else 
entirely. This is especially true when the distance be-
tween the real and its increasing fictionality, or the 
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semantic paucity of  signs as tools, forecast that idola-
try will be transformed, in this sense, into iconoclasm 
with a changed sign. Illustrated iconoclasm, says Belt-
ing, “since we know the images are hollow, we delight 
in the fiction of  those that glow.”11

On the other hand, Mário Perniola’s argument that 
we experience iconoclasm and idolatry simultaneous-
ly rests on the fact that “hyper-reality is too halluci-
natory an image to be real, and hyper-vision is too 
pedestrian a visual reality to be in any way prophetic. 
Hyper-reality and hyper-vision resemble one another 
because they share the pretension of  being more than 
images, of  representing a present or future substance, 
an original.”12 at the core of  the Gordian Knot of  
contemporary seeing, stemming from this hallucina-
tory observation, visual poetry -- art -- places itself  
on another level of  linguistic awareness, of  the use of  
signs and images in a way that is neither deluded nor 
naive, because it recognises its own condition as a sim-
ulacrum, as true linguistic fiction (and not as images 
in strict relation to objects in the world).

Even so, the situation in which amplified visual po-
etry places itself  is bi-frontal. Since it is inscribed in 
the manner of  seeing of  the time, as image-piece or 
product while at the same time partaking of  a coun-
ter-aesthetic quality -- as part of  art still strives for -- it 
is a poetical iconoclasm in a time of  visual idolatry. 
To the time of  the upheaval of  signs and semantic 
systems brought about by the vanguard movements 
with whom visual poetry is closely linked, there now 
follows a more functional era, favouring an enhanced 
apprehension of  codes and registers, though perhaps 
not another understanding of  things (in the sense of  
establishing a free imaginary world in exchange for a 
subservient, disciplined, political one). Taking, then, 
alterity as the foremost referent, it is not so easy to 
discern languages and contexts, means and media-
tions. The unstoppable visual process -- both general 
and particular -- relocates the place of  images as the 

preferred raw material of  the times. Hence the rea-
son why the anthropological sense of  the image has 
generated such widespread interest these days, taking 
precedence even over the coordinates of  art (in terms 
of  an amplification and predominance of  visual cul-
ture that incorporates numerous image-elements, 
reaching as far as the mere limits of  appearance as 
value, of  that which is not so much an image with 
a symbolic perspective, but rather a consumer com-
modity, entertainment).

Without a doubt, another noteworthy issue to be con-
sidered here is the contextualisation of  visual poetry 
nowadays, since two important circumstances have 
affected the space it has occupied heretofore. Perhaps 
because it is part of  an accomplished aesthetic con-
quest, like so many separatist adventures in art. On 
the one hand, there is the development of  design and 
of  applied imagery in advertising and propaganda, 
the images of  the media, multiplying in an exponen-
tial crescendo, in which many acts of  visual creation 
(graphics, visuals, in movement) anchor their mean-
ing to some trade-linked or otherwise instrumental 
order. (There exists a specific display amid the pan-
orama here presented highlighting this constant to-
and-fro of  influences.) On the other hand, the plastic 
arts have increasingly made roadways into the poet-
ry-poiesis field, delving in visual textuality and in the 
concept of  writing as image.

The space of  visual poetry, of  the artist-book or ob-
ject-book, of  the object-poem, of  the poem as a plau-
sible object with any kind of  support, of  this restless 
working with written signs, textualities, which has 
been gaining in volume since its conceptual move-
ment -- always running parallel in time alongside con-
ceptual art and the process of  adventure with visual 
and experimental poetry, in such a way that now the 
work of  many artists is falling into this non-category 
of  a linguistic lack of  definition as a genre, allowing 
visual poetry a scope outside its own strict field. We 

are here talking not only about the search for occur-
rences of  poetry in works of  art, but also of  the inclu-
sion of  the work qua writing, as a written work of  art. 
It is opportune to recall here a remark by T.W. Ador-
no claiming that “works of  art are a form of  language 
only in the form of  writing.”13 The extension of  this 
aspect in the plastic arts overcomes the previous con-
fluence of  poets and artists, of  the text, of  the word as 
image and matter in the shape of  numerous hybrids, 
so much a part of  our times, as well as being an echo 
of  the particular insights inherent to visual and exper-
imental poetry. 14

The dilemma over whether to be image-writing 
or writing of  another kind is always based on the 
choice over maintaining a level of  ambiguity accord-
ing to an unalterable quota of  enigma, or represent-
ing instead a cultural commodity that is in keeping 
with the established semantic powers that be, the 
status quo of  seeing, of  visuality. The conversion of  
images into commodities can be traced back to the 
middle of  the 20th century right down to its present 
peak. And it is a part of  a compromised situation, 
the fact that “current ideology finds itself  precisely 
at a crossroads between the image and writing, one 
in which the former usurps the specific message of  
the text, even to the point of  substituting it,” as R. 
Duarte15 points out.

This siege of  the text by the image is precisely one of  
visual poetry’s more outstanding aspects, inasmuch 
as it recognises, openly, that no predominance (or 
absorption of  writing by the image) is possible un-
less a dialectic of  affinities is established along the 
seams of  language (in such a way that precludes the 
correspondence between written and visual signs as 
mere illustration and pre-text, so common in mass 
media).  An open work by definition, in no way im-
perative, and far from being mere commentary or 
a visual by-product, image-writing answers the de-
mand for ontological liberation through aesthetic 

compositions that never forecast or delimit any given 
meaning as their final target. 

(III) Beyond the bondage of  signs

If, as Roland Barthes says, language is the legislation 
and speech is the code, to detect oppression in an ex-
pression itself  (“speech is simply fascist,” as the French 
semiotician says), and which coincides with the pris-
on observed in the alphabet by Wlademir Dias Pino, 
among others, literature, especially poetry -- and, we 
would add, visual and experimental poetry in par-
ticular -- represents a questioning of  these limits and 
confinements, inasmuch as it places the bondage of  signs 
pointed out by Barthes in check. The expanded web 
of  meaning that visual poetry can generate, as is well 
known, harbours new forms of  utterance -- of  nam-
ing, but with oscillations, other situations and figures 
-- other language games that do not seek to fetishise 
standard knowledge, thanks precisely to the shifts of  
language and its constituent matter.

Indeed, one can recognise in this specific production 
a high degree of  meta-language being employed (of  
ongoing reflection, running almost parallel to the cre-
ative act) which forms an integral, inextricable part 
of  poems as constructs, as works inscribed within a 
given poetics. In fact, Barthes himself  was being ex-
tremely political when he recognised that only by 
cheating language can one hear language apart from, 
or outside power.16 Thus, when language sets its limits 
-- reaches a certain point or situation -- no knowledge 
or power can remain in a stable, oppressive position, 
since the topoi of  established culture are suspended, 
the topology of  concepts/forms/ends administered 
as identical.

It is always the appearance of  another text, or of  a 
visual textuality, or of  a new iconography, on whose 
horizon a mirage (an unknown and unrestrained rec-
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ognition of  what we euphemistically call the real), 
a certain a-topical beyond. We would find ourselves 
once again in the realm of  writing, of  another writ-
ing -- or inscription, as Wlademir Dias Pino would 
say -- but close to the written gesture where signs or 
the utterance-objects -- more than those of  discourse 
-- open out to a wider scope of  the imaginary, one 
which can unite not just words, letters -- qua images 
-- but also images of  differing typologies: drawings, 
photographs, icons, signposts, and so on, as a conflu-
ence of  numerous artistic manifestations that do not 
mystify their method; in the end, to forge new struc-
tures, other forms of  discourse, visual-textual equa-
tions of  a new calligraphy of  the sign in which the 
amplification and modulation of  graphic resources 
manifests itself.

If, as we already know, between reality and language 
there falls the shadow of  the litigious constitution 
of  our condition (being in/with the world), that is 
an atavistic inadequacy between plurality (the real) 
and the one-dimensional (language), in both instanc-
es, on the other hand, it is part of  the adventure of  
poiesis, of  the origin of  poetry and, by extension, 
of  artistic creation (as well as of  visual poetry), not 
only the refusal or denial of  this inadequacy, as the 
creation of  a fiction of  thought-language capable 
of  harbouring the alterity of  the image in order to 
represent the impossible. Overall, when one accepts 
that not everything can be said, shown, “because the 
real is never totally soluble or visible,” as Jacques 
Rancière points out. With the difference that visual 
poetry (art) knows this, while other means of  com-
munication appear not to (transparency, communi-
cability, etc.)

This is the crucial nexus, while it is possible to realise 
that “the image is not a double of  something else. It 
is a complex game of  relations between the visible 
and the invisible, the visible and the word, the said 
and the not said,” as the French philosopher says. In 

this way the connection between the verbal and the 
visual still bears a political aspect, disrupting the or-
dinary regime of  this connection to the extent that it 
frees itself  from these quoted reflections. In the other 
relation between visible forms and the word lies the 
possibility of  a new perspective, a fresh configura-
tion “of  the visible, of  the sayable and of  the think-
able, and, for this very reason, of  a new landscape 
of  the possible, on the condition that neither its ef-
fect nor its sense are anticipated,” affirms Rancière, 
as though he were speaking of  what happens in the 
polysemy of  poetry.17 This is the opposite, of  course, 
of  what happens in other visual forms such as pam-
phlet-art, advertising, propaganda, communication, 
and so on, whose  ultimate semantics is programmed 
(still playing with subliminal narrative detours and 
connotative aspects).

In the establishment of  a form of  lyricism that can 
generate dissent -- dissent-images, as it were -- one 
perceives a challenge to visual poetry, which relies on 
being at a remove from the linguistic society which 
grants special privilege to the gregarious word, or the 
approval of  stereotypes to feed general morality, of  
widespread or customary use, all forms of  consent. 
Thus the visual questioning inherent to this image- 
and sign-poetry is certified, which places itself  in this 
in-between position in terms of  commentary on the 
fissures in language and cognition. In other words, 
the discursive forms of  experimental visual poetry 
generate a de-powering, other signals, and they have 
a tactical function in the bureaucracy-dominated 
realm of  culture, in the semantic constraint not only 
of  poetry. 18

It is therefore against the merely referential func-
tion and the self-sufficiency of  the linguistic system 
as a whole, as pre-categorical, a priori elements of  
meaning where all the subversions of  visual-experi-
mental poetry converge: “... To discuss written lan-
guage, the unease which was bestowed upon us by 

the Gutenberg culture through its abstract signs, im-
poverished, through its authoritarian mechanism of  
reading from left to right.” (Jochen Gerz.) Or else, 
it is the work of  poets: “to invent writing that is not 
a series of  repertoires of  intended knowledge” (Ig-
nacio Gómez de Liaño.)19 Thus, the speech of  visual 
poetry -- its new utterance and syntax -- seeks a new 
relation between conscience and the senses , a com-
plex sensitive union, a wider-ranging reading, in-
cluding the objective: “the deliberate rupture with 
the mimetic monopoly of  language”20, as Alberto Pi-
menta would say. In other words, we would be closer 
to writing in the sense of  the Barthesian écriture, of  
its vocation as an extremity of  meaning, than in the 
sense of  écrit, taken as general and instrumental.21

 “In effect, the almost sacred character of  graphic 
representation of  language, the need to apprehend it 
through a normative and repressive initiation, and, 
finally, the need to employ it in all non-immediate 
forms of  communication, make written language the 
most powerful ideological a priori instrument. To in-
dividualise written language, to maintain within the 
material execution of  the work itself  an individual 
presence, means to free it from that fixed outer char-
acter that objectifies it; means to strike it in one of  its 
points of  greatest authority.”22 The same Portuguese 
poet includes himself  in this critical interpretation 
of  this oppressive condition and confirms the need 
for freedom inherent the most experimental poetry, 
as the shunning of  a pragmatist approach to its to-
talitarian relations, through play, through language 
games, as well as granting another form of  visual 
intelligence, a perceptive comprehension in which a 
freer observation (in fact, Pessoa-like: “I look at him 
from afar with no opinion whatsoever,” as he wrote 
under the heteronym Caeiro) is scored by the con-
scious imagination, as another form of  knowledge 
of  a reality that is not satisfied with the “ideologi-
cal definition of  things”. On the contrary, it is about 
reaching another connection with reality (new, larger 

or better; more malleable?) , in any case, one which 
does not depend exclusively on the concepts of  the 
logos or doxa, but rather on the haunting of  cognitive 
experience, also as opposition and emancipation.

The aesthetic reason of  visual-experimental poetry 
rests on its subversive character, or not, in the rest-
lessness and unease of  language and, consequently, 
its questioning of  the types of  knowledge and knowl-
edge acquisition, of  conceptualisations, of  things-in-
themselves. Poetry is more in favour of  naming than 
declaring subjugated essences. As a counter-exam-
ple, while poetic poetry always aims at increasing its 
quota of  discursiveness, of  redundancy, we run the 
risk of  losing poetry during the course of  expression 
(or, as the Argentine poet Edgardo Antonio Vigo 
said in a visual poem: “we don’t want to represent 
expression, we want to be expression”.)

(Coda)

What does visual poetry still hold in store for us, with 
its wondrous history of  crossed signs which have al-
ways invented a new way of  understanding the sights 
and images that surround us, when these weren’t yet 
even understood as such? Or what do we make of  
poetry beyond verse, of  the obligatory restraint of  
the bound page? As one of  the amplified forms that 
defended the liberation of  one-dimensional lan-
guage itself, inventing a degree zero of  new mean-
ing, the scope of  action of  so-called visual poetry has 
reinvented something that has precedents thousands 
of  years old, but which became a new ground for 
polytheistic utterance, of  naming things -- that task 
which transcends us still, like a chimera. Therefore, 
the creation of  a syntax able to draw an unequalled 
territory, sui generis, is still that other speech, that 
other utterance, that words do not target, at least 
not unaided. Indeed, the link between seeing and 
text, or visuality and textuality, has never been the 
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same since adventures in the field of  this expand-
ed lyricism were undertaken, able to accommodate 
countless registers, concepts (nuances, semantics) si-
multaneously. This historic opening to other semi-
otic approaches in part runs parallel to the period 
of  conceptualism, which is still flourishing, though 
it has experienced transmigrations and settlements 
in the course of  the flowing dialectic of  the poet-
ry-art-communication interfaces. Indeed, and ironi-
cally, perhaps seeing within our aestheticised society 
has never been in such need of  critical interlocutions 
as it is today, has never needed other images as now.

In this aspect, it is increasingly stimulating -- and 
difficult, -- to recognise visual poetry -- that which 
deals with poetic emphasis as a mystery of  sight -- as 
an exclusive field in its own right, or as a speciality, 
and not as a language of  languages: that is, a “taking 
over” of  other cross-sectional territories, whether as 
a noble dispute (the plastic arts as a whole -- dealing 
with the word, written signs, or the search for image-
ry as opposed to the doxa of  meaning), which is to 
say, its more instrumental applications (advertising, 
design). In this way, outside the totalised, legislated 
universe, so-called visual poetry has always present-
ed itself  as a cross-sectional castaway reflecting its 
own perception, like a mirrored exit from a given 
prison of  the categorised world. And it is this Gar-
gantuan -- and, at the same time, fragmentary -- ef-
fort which has always traced the possibility of  an-
other cartography or understanding; the attempt not 
only to change discourse, but to alter our contractual 
relation with language itself.

As the promise of  this other opening, once formal 
and interpretative tautologies are left behind, the 
celebration created by visual poetry has never lost 
the custom of  metamorphosis, of  being the exile 
of  a certain kind of  writing. As such, the promise 
of  a new History of  Visual Poetry is indeed a piece of  
good fortune, able to rely as it does on a large and 

broad-ranging collection (the Bruscky collection), as 
well as being inscribed within a geography that es-
tablishes a symbiosis between the local, the national 
and the global, heralding an ambitious new outlook, 
as well as the production of  fresh coordinates which 
create new equations for pairings such as poetics/
works, movements/actions, fields/disciplines; it is a 
reading of  insights and values, flashbacks and pro-
jections, without which a freer seeing is impossible, 
standing quite apart from the more official history 
of  what is understood as comprising this genre in 
Brazil. Far from a classificatory hermeneutics, al-
ready orthodox in its paradigms, here we can freely 
breathe the air of  mystery surrounding unexpected 
difference.

(July 2016)

****

Notes

1. Let it be said in passing that this exhibition reveals the 
two-fronted side which Bruscky’s poetics manages to keep 
taut (albeit with no ill side-effects), a looking both to the 
present and towards new rupturist experiences in language, 
as well as a looking back to the memory promoted by the 
culture of  the collection. Two instances that perhaps serve 
not only as counterweights as ways of  living the contempo-
rary with an awareness of  its shadows, of  the past, as point-
ed out by Giorgio Agamben (O que é ser contemporâneo, 2013).
2. Apart from the retrospective shown at the MAR (the Rio 
de Janeiro Art Museum), O Poema-infinito (2016) was invited 
to take part at the next Bienal de São Paulo, more than 
thirty years after its first participation.
3. Again, only recently has the possibility of  envisioning 
this project been made explicit, and never under its prop-
er name, but rather as a section of  the current exhibition 
at the MAR of  works by Wlademir Dias-Pino, mentioned 
above, and before that ,a selection was contemplated for 
the Rio experimental exhibition (El poema y la acción), at the 
Botín Foundation, Santander (2012), in which I also took 

part.
4. Neide de Sá collection, Rio de Janeiro.
5. Algumas aproximações cardinais a W. Dias Pino, lecture giv-
en at the MAR/Escola do Olhar, Rio de Janeiro, 21 may 
2016.
6. Poéticas oblicuas, modos de contraescritura y torsiones fonéticas en 
la poesia experimental (1956-2016), Fundación Osde, Buenos 
Aires, 2016.
7. Rodrigo Duarte, “Imagem e escrita no confronto entre 
ideologia e emancipação, in Varia aesthetica, Relicário, Belo 
Horizonte, 2014, p.
8. Vilém Flusser (Medienkultur), quoted by Rodrigo Duarte 
(see above).
9. So it is impossible not to associate the history of  the ap-
pearance of  writing in the Middle East, as in the case of  
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precursores

Poemas pré-concretos de Gregório 
de Matos (1636-1696)

Ao lado: Composições acrósticas 
de Frei João do Rosário (1726-1761), 
datadas de 1753 

Isso é Aquilo, Carlos Drummond de 
Andrade, 1962
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Miramar, Oswald de Andrade, 1924

O poema da bolsa, Benedito Monteiro

Graf Zeppelin, Ascenso Ferreira, 1930

Rêde, Jorge Fernandes, 1927
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Aventura da linha, Aloísio Magalhães, 1957

Vitrine Precursores 

Poesias Foto-Plásticas, Jorge de 
Lima, 1941
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Biopsiconogino, Vicente do Rego 
Monteiro, 1940

O Avião Místico e Publicitário, 
Vicente do Rego Monteiro,  1940

Vitrine Vicente do Rego 
Monteiro

Concrétion - 2ª edição - Bruscky 
Edições, Recife, 1996

vicente do rego monteiroHISTÓR IA  DA POES IA  V ISUAL BRASILE IRA
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VICENTE DO REGO MONTEIRO
Poema Tipográfico - 1941

HISTÓR IA  DA POES IA  V ISUAL BRASILE IRA vicente do rego monte iro

Poema 100% Nacional, Vicente 
do Rego Monteiro, 1941

Poema postal, Vicente do Rego 
Monteiro, 1955
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Caligramas de Vicente

Na parede, o tapete com caligrama de Vicente do 
Rego Monteiro. A obra foi idealizada por Paulo Brus-
cky de forma a realizar uma vontade de Vicente, que 
numa entrevista de 1969, comentou que gostaria 
de ver seus trabalhos em tapeçarias, inspirado 
pelo trabalho do artista francês Lurçat. As peças 
foram produzidas durante o período de pesquisa do 
livro Vicente do Rego Monteiro: Poeta, Tipógrafo, 
Pintor (org.: Paulo Bruscky, Edmond Dansot, Jobson 
Figueiredo e Sylvia Pontual - CEPE - Recife, 2004) e 
compostas manualmente por artesãs em uma série 
de 12 individualmente produzidos, numerados e 
assinados pelos autores. 
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O Dia na Cidade, 1948
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Wlademir Dias Pino - Numéricos 
(1969)
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Paulo Bruscky e Décio Pignatari, 
São Paulo, 1984
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Auto-retrato tipográfico - Raíza Bruscky, 2004
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Celina Almeida Neves, 2016

Ao lado: Adolfo Montejo Navas, 
2016
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OBJETOS POÉTICOSTECNOPOESIA
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EDUCATIVO

Trabalhos produzidos pelos alunos das oficinas “Poesia Visual: faça a sua” - ação educativa da exposição História 
da Poesia Visual Brasileira, realizada no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães - MAMAM - Recife - PE, no 
período de 01.06 a 31.08.2016. Participantes: Escola de Referência em Ensino Médio de Beberibe - Recife/PE;  
Escola de Referência em Ensino Médio Amaury de Medeiros - Recife/PE; Escola de Referência em Ensino Médio 
do Cabo de Santo Agostinho - Cabo de Santo Agostinho/PE; Escola Estadual Manuel de Bastos Tigre - Paulista/
PE. As oficinas foram ministradas pelos artistas Paulo Bruscky e Yuri Bruscky. Todos os trabalhos realizados pelos 
alunos integraram a exposição, formando um enorme painel afixado no primeiro andar do museu, conforme 
primeira foto publicada no verso.

EREM Beberibe
Professora responsável: Lílian Kelen Sousa 
Pinto

Joana Beatriz de Franca Costa
Maria Eduarda da Silva Gouveia
Thais Drielly Andrade da Silva
Tâmara Félix Ribeiro
Cleyson Glauber da Silva Ferreira
Noely Luana Macedo De Araujo
Rafael Ricardo Cabral da Silva Cunha
Magno Paulino da Silva
Eliziane de Freitas Pontes
Willian Matheus Batista de Oliveira
Beatriz Rodrigues de Lucena
Stanley Lino Alencar Vieira da Silva
Iris Fernandes da Cruz
Alexsandro Silva de Lima
Marcio Jose da Silva Cristiano Gomes
Mayra Mendes da Silva
Gabriel Lima Monteiro dos Santos
Adeilton do Nascimento Passos Martins
Sara Gabrielly Bispo dos Santos
Adriano da Silva Gomes
Carlos Andre da Silva Junior
Andressa Silva dos Santos
Milena Vitoria Lima dos Santos
Fabrício Souza dos Santos
Leonardo Cesar da Silva Souza
Vinicius Ricardo Andrade de Paula
Marcos Antonio Medeiros da Silva
Alyson Guilherme Cabral da Silva
Mariana Ribeiro de Almeida
Bianca Regina Silva Celestino

PARTICIPANTES

OFICINA
POESIA VISUAL: 
FAÇA A SUA

EREM Amaury de Medeiros
Professora responsável: Janea D’arc Santos de 
Araújo

Jailson Jackson da Silva
Diego Kelven da Silva
Ingridy Maria A. Vasconcelos
Lais Vanessa Santos
Pauliana Alves Ribeiro
Vitória Suelen Rocha Veloso
Inaldo Pinheiro de Araújo Filho
Gabriel José de França
Anderson da Silva
Carlos Alberto de Albuquerque
Jairo Cucas Canuto Leite
Luana Bispo
Adriane Kariny Andrade de Oliveira
Maiana Stefany P. de Santana
Stefane Soares Balbino da Silva
Ana Flávia da Silva Santos
José Geovane Siqueira Santos

EREM– Cabo de Santo Agostinho
Professores responsáveis: Carmen Aurélia 
Lima de Oliveira Andrade Aguiar e Fábio Aguiar 
Albuquerque

Allana Morais Gomes de Oliveira
Emely Batista da Silva  
Sandro Alves do Nascimento 
Vanessa Moreira Belchior
Karen Albuquerque B. Pereira
Yasmin Maiara da Silva
Lavínia Melo da Silva
Williana Maria Oliveira da Silva 
Ana Vitoria Rodrigues da Silva
Júlio Cesar de Oliveira Costa 
Gabriel Luiz da Silva
Marjorie Cavalcante L. da Silva 
Maria Eduarda da Silva Ferreira 
Maria Wendrya G. de Vasconcelos 
Sandy Caroline das Chagas
Ingrid Giselly Costa do Nascimento
Victor Dasmasceno Nascimento 
Wermeson Bruno Freitas da Silva
Ana Clara Aniceto Lima 
Amanda Vitória da Silva Elias 
Pâmela Franciely S. dos Santos
Caio Richardson Pereira B. Da Silva
Jonatas Antônio Chaves 
Fábio Guilherme C. de Lima Filho 
Raiellen Oliveira da Silva 
Anne Elise Maria da Silva
João Matheus de Melo Wanderley 
Clarice Maria Vieira
Bruna Gomes Barbosa 
Renan Edson Campêlo dos Santos 

Escola Estadual Manoel de Bastos Tigre
Professora responsável:  Márcia Maria da Silva

Alexsandra Pereira da Silva
Alisson do Nascimento Xavier
Bruno Candido Lima dos Santos
Deyvid Ferreira Costa
Dyego Romero Siqueira dos Santos
Elizabeth Gonçalves da Silva
Fabrisa Monique Ferreira de Oliveira
Gabriel Alves de Lima Silva
Gabriel Rodrigues Galvão da Silva
Gabriella Kethilly da Silva Santos
Hiago Alexandre Batista da Silva
Joao Vitor Batista de Lucena
Karinne Milena de Souza Lopes
Karolayne Nogueira Rodrigues
Kayo Aleckssander Ventura Lopes
Laisla Thalita Rabelo de Melo
Luan Henrique Silva Santana
Lucas de Azevedo Correia
Lucas Vinicius de Miranda
Maria Augusta Batista de Lucena
Maria Clara Alves da Silva
Melquisedec Alberto da Silva
Nathalya Albuquerque de Andrade
Ramires Chaves da Silva
Suzana da Silva Gonçalves
Tayna Kevilyn da Silva Araujo
Thaislane Ramos Vicente de Oliveira
Tiago Fernandes do Nascimento Oliveira
Vitoria Ferreira da Silva
Weydson Eric da Silva Santos
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O POEMA E A ABERTURA ELETRÔNICA
ÁLVARO DE SÁ

É então que o computador deixa de significar sua própria realidade de canal e torna-se 
copista de outra realidade. Cada linguagem de computação é um processo; a progra-

mação é a sua redundância.

A memória do computador acentuou a separação entre a leitura e a escritura. Radicalizou 
um fato que surgiu com a invenção da escrita: a memória da escritura é linear, artesanal e 
não simultânea. A memória eletrônica, pela velocidade com que dispõe o dado, apresenta 
simultaneidade de uso, a não linearidade.

Para a vanguarda a memória do computador mostra a diferença fundamental do ato cria-
tivo. Antes do computador o importante era resolver problemas, demonstração de virtuo-
sismo. Atualmente o importante é formular problemas.

O botão é a oferta da ação eletrônica e da informação imediata: contato direto.

“A imagem na área da comunicação se mantém figurativa, mas no nível da informação ela 
se abstrata como se tentasse inventar uma nova grafia”.

A memória é a comunicação do estilo: a informação situa-se no nível da linguagem eletrônica.

A atitude dos poetas dirige-se à máquina como instrumento de leitura de seus trabalhos. O 
computador como descodificador, em oposição às opções tradicionais de fazerem do com-
putador mais um instrumento de escritura.

Novas pesquisas deverão ser feitas (e parece que algumas já estão em andamento) para a 
criação de máquinas específicas de leitura.

Um poema com inúmeras leituras, de acordo com cada máquina: abertura eletrônica. A 
máquina eletrônica como novo instrumento de lazer. O cérebro abandonando sua condi-
ção de elemento mecânico de leitura, para tomar sua posição de gerador de processos.

HISTÓR IA  DA POES IA  V ISUAL BRASILE IRA

Texto publicado em: Álvaro de Sá,  “Vanguarda - Produto da Comunicação”. Petrópolis: Editora Vozes, 1977. 
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Os poemas de Wlademir Dias-Pino apresentados neste artigo são de leitura para a máqui-
na. Uma primeira apresentação, resultado de uma pesquisa iniciada em 1956.

O discurso da escritura está ligado aos intervalos tipográficos.

A pesquisa de Wlademir Dias-Pino iniciou-se numa tentativa de leitura sem intervalos: A 
AVE (1956), SOLIDA (1956), ELEMENTOS (1960), SOLIDA (1962).

A Ave (1956)

O livro recebeu um tratamento de máquina, com suas folhas soltas, perfuradas, cortadas, codi-
ficadas em séries etc., quase ao ponto de ser um computador de bolso. Trata-se, na verdade, de 
um livro que se explica ao longo do uso e do manuseio, e se divide em várias partes. A leitura 
é conseguida pela transparência do papel, desenvolvida até a transparência total que é a perfu-
ração. Ao tratar do problema da transparência atinge-se a uma problemática oposta de super-
posição de informação: isto impede a figuração pelo excesso de ruído que causaria. Somente 
é possível a geometrização gráfica como metacódigo (elemento descodificador para a leitura).

Intenção de afirmar que o válido é o processo que ele encerra e não o poético. Sua semân-
tica é a leitura física que as séries autônomas canalizam. Assim, a primeira ocorrência serial 
controlada é composta de 12 folhas independentes, divididas em papel transparente (branco) 
com palavras inteiras ou fragmentadas em diversos níveis, e mais outras seis, opacas (papel 
cópia amarelo), com gráficos (afins/frequência relativa de ocorrência/alturas desiguais/valor 
direcional/circuitos funcionais/simplificação de condutores gravados) que orientam e cons-
troem a lógica da leitura.

As folhas receberam um tratamento de conjunto e formam um par de sinais em sincroniza-
ção: polarização. A intenção foi criar uma leitura sem intervalos e mostrar um propósito de 
velocidade de leitura além da leitura de vértices.

A proposta dessa série-disparos (horizontal = o virar da páginas/verticais = vértices) é criar o 
fragmentado do slogan: 1) A AVE VOA RETO CO 2) MO UM 3) CORTE 4) A ALTURA 
5) DE 6) SEU GOSTO.

Por sua vez, as séries são separadas por folhas-cor(tes) como desaceleradores por comando 
de cores chapadas ou texturas táteis, uma espécie de intervalo caracterizado pelo findar do 
circuito da série: variável única/soma dos favoráveis.

ESGOTAMENTO DAS MAIÚSCULAS

A 2ª ocorrência serial: voa até a MORTE ALTA DO GOSTO 

ESTIMATIVA DE INTERVALO

Já na 3ª ocorrência serial a cor se transforma em alfabeto/palavra: Ta teto TO.

LIMPEZA DE GRAVAÇÃO COMO UMA FITA

As cores comandam como um código em processo. Aceleração/uso de inversores/Re-uni-
ficação.

Solida (1956/1962)

Poema cibernético, movimento de uma função que se aprende. Uma sucessão agitando os 
sinais. Cartões (19 cm X 19 cm), um empilhamento permutável de signos multiformacio-
nais contidos em uma caixa e que seguem numa apresentação didático-visual.

SOLIDA, palavra geradora de seis letras (número triangular), capaz de formar outros nove 
vocábulos. 9 quadrados de páginas soltas compondo outro quadrado maior. A palavra SO-
LIDA, apenas como matriz, na capa, fora das «páginas». Livro/poema.

Depois de submetida aos quadrados latinos (permutação de letras) o critério de escolha foi 
a lógica usual da língua que consagrou palavras com possibilidades de usos no poema. Não 
há função semântica preferencial ou mensagem subjetiva. A apresentação inicial impressa 
explora a característica da tipografia, organiza as letras em colunas e linhas, localizando-as 
no espaço proposto para o papel.

A repetição do “O” na direção horizontal produz o vazio e assinala o início da dinâmica 
decomposição/articulação da palavra inicial.

A palavra matriz não se recompõe e o movimento permanece desnucleado. O momento da 
formação da palavra inicial é substituído por um novo serial.

A localização das letras em níveis e colunas permite que elas sejam substituídas por sinais, 
captando a informação desejada. O código criado se opera por sinais e signos. A palavra 
é signo pertencente a um código paralelo (a língua) e sua função principal no novo código 
passa a ser a probabilidade estática em qualquer ponto do espaço. A fragmentação atomiza 
a palavra até a letra e esta não tem carga informacional paralela situando-se no nível de 
sinal e, consequentemente, tradutora de dados diretos em relação ao espaço. A operação do 
código por sinais é um estágio didático. O próprio código é um retardador para preparar a 
leitura geométrica do processo.

ÁLVARO DE  SÁ O POEMA E  A  ABERTURA ELETRÔNICA
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A localização das letras transformadas em pontos sugere a sua ligação. O poema passa a ser 
expresso por curvas estatísticas: instrumental não tipográfico. Silk-screen.

A natureza probabilística da geração do poema automaticamente abre a possibilidade do 
emprego do gráfico, pois as posições atingidas pelos sinais são a estatística de seu emprego: 
versão estatístico-gráfica de barras.

POEMAS À ESPERA DE MÁQUINAS QUE OS POSSAM LER, COMO “A AVE”, 
JÁ PREVIAM, EM 1956, OS TRILHOS MAGNÉTICOS DO COMPUTADOR. Os 
poemas de grafia global (leitura sem intervalos) operam justamente na diferença entre o 
ordinal e o cardinal, numa grandeza e que tem de se manter constante e infinita onde não 
existe o sentido de complexidade crescente, uma espécie de contra-resposta à estimativa de 
intervalos. Esses poemas não pretendem provar, mas demonstram a diferença entre jogo e 
opção livre. O jogo, ao contrário da opção, tem pontos fixos e se baseia no ato de conferir 
o certo ou o errado.

Versões da AVE

Versão: No Poema/Processo, a opção (estética) informacional do leitor/produtor diante de 
um determinado projeto: opção como leitura.

“Um novo poema a partir do projeto dado: opção que pode ser gráfica, sonora, ambiental 
etc., independente do estágio material do poema como projeto. A versão socializa o ato de 
consumo: por uma leitura radical e materialista.” Moacy Cirne.

“A fisionomia gráfica de ‘A AVE’, poema livro de Wlademir Dias Pino, é extraordinaria-
mente inventiva. Poucas vezes desenho e palavras estiveram tão bem entrosados. Mas não 
se trata de ilustrações de poemas.” Augusto de Campos. 

FORMAS BRASILEIRAS DE ESCRITURAS
ÁLVARO DE SÁ

BARROCO: Primeiras manifestações.

ROMANTISMO: Reconhecimento da presença de índios e negros através da ideologia do 
branco. 

SIMBOLISMO: O negro, assimilando formas europeias, funda uma escola e exprime sua 
negritude.

MODERNISMO: 

1. Uma língua brasileira a partir da prática oral (urbana + rural urbanizado);

2. Apropriação burguesa da mitologia nacional;

3. O atualizar com a Europa;

4. O assumir da realidade social brasileira;

5. Ideologia do desenvolvimento.

1922: Centenário da Independência / Semana de Arte Moderna / Início do Tenentismo / 
Fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

1924: Manifesto Pau-Brasil — Oswald de Andrade... “Pela invenção e pela surpresa”... 
1928: Movimento e Manifesto Antropofágico — Oswald de Andrade... “Somos concretis-
tas”... / Macunaíma, Mário de Andrade.

1930: Revolução Burguesa-populista / Fase dos romances sociais e da poesia intimista / 
Engajamento político dos intelectuais.

1952/5: Experimentos tipográficos. Contatos com a vanguarda europeia.

1956: Poesia Concreta.

1960: Inauguração de Brasília. Consagração de uma arquitetura modernista: Lúcio Costa 

Texto publicado em: Revista de Cultura Vozes, n.1. Petrópolis: Editora Vozes, 1978. 
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e Oscar Niemeyer.

1962: Ascensão das forças populares.

1964: Encerramento do ciclo criativo do Modernismo. As forças militares assumem o poder. 

Poema/Processo: Um corte qualitativo na poemática brasileira.

1967: Lançamento nacional do Poema/Processo. Manifesto e início do intercâmbio inter-
nacional. 

1968: Poema-coletivo — happening de protesto ao silêncio da intelectualidade acadêmica e 
da imprensa, em relação ao movimento recém-lançado. 

Rasgação de livros na Pça. da Cinelândia / Rio de Janeiro (escadarias do Teatro Municipal) / 
passeata dos 100.000 (comícios nas escadarias do Teatro Municipal / Rio de Janeiro).

1972: Manifesto de parada tática do movimento do Poema/Processo.

Poema / Processo

O movimento do Poema/Processo surgiu formalmente em dezembro de 1967, com as ex-
posições nacionais realizadas, ao mesmo tempo, nos estados brasileiros do Rio de Janeiro 
e Rio Grande do Norte. Vinte e cinco poetas, de nove estados, participaram da mostra, 
inaugurando assim um movimento nacional.

O Poema/Processo nasceu de condições históricas e sociais dominantes no Brasil e no 
mundo da época, que criaram no país uma linguagem revolucionária/racional própria das 
tendências de renovação que ocorriam, as quais mostravam a necessidade de uma abertura 
nos diversos caminhos da comunicação brasileira.

As pesquisas poéticas no Brasil com a Poesia Concreta e, principalmente, com A Ave, de 
Wlademir Dias-Pino (1956), causaram amplo debate e um desenvolvimento teórico para-
lelo.

A teoria e a prática poéticas atingiram um estágio que proporcionou um fundamento válido 
à opção de novos poetas pela vanguarda. Ao mesmo tempo, isto permitiu que a teoria e a 
prática avançassem, com as novas pesquisas decorrentes desta opção.

Foi mantido o fluxo de criação e uma continuidade de experimentação na poética brasilei-
ra, desde aquela época preparando a ruptura qualitativa do Poema/Processo.

A partir de 1963, os membros do Grupo Noigandres, justificando-se no fato de serem, 
juntamente com outros, também fundadores da Poesia Concreta, conseguiram, por ma-
nobras políticas nacionais e internacionais, dominar uma área da poética brasileira que 
eles procuraram identificar como a vanguarda. Por esta apropriação passaram a silen-
ciar/rejeitar/vetar as novas propostas que questionassem sua posição. Institucionaliza-
dos, os poetas do Grupo Noigandres (Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio 
Pignatari), pararam de pesquisar, iniciar do lentamente seu retorno ao discurso. Isto ge-
rou uma parada no movimento de vanguarda brasileiro, embora existissem poetas pes-
quisando individualmente.

Em 1967 havia uma vanguarda latente que assomou com o Poema/Processo. Portanto, é 
compatível a atitude agressiva do Poema/Processo tanto contra o Grupo Noigandres, como 
contra a tradição verbalística. O consentimento dos poetas-discursivos, em produzir sob a 
ação de uma censura ideológica e de utilizar procedimentos poéticos comprometidos e ul-
trapassados, levou os integrantes do Poema/Processo a abrir uma guerra declarada contra 
a poesia e seus defensores; tentou forçar também a radicalização da luta contra a censura:

•   Poema coletivo de rasgação dos poetas discursivos nas escadarias do Teatro Municipal, 
Rio de Janeiro;

•   Hoje, a censura proíbe signos que possam ser utilizados para comunicação anti-ideológica: 
palavras como “passeata”, “greve” e suas fotos documentais são proibidas.

O manuseio ideológico das linguagens gerou a necessidade de denunciar este uso. O poeta 
experimenta pesquisa, nega e cria linguagens a fim de desnudar tal fato e mostrar novos 
meios e instrumentos da comunicação.

O desdobramento da comunicação internacional indicou a necessidade de linguagens uni-
versais: com a difusão dos meios de comunicação, viu-se um fenômeno mundial em torno 
do visual – “Cada época tem a sua escrita” (Fernando Guimarães).

O aprimoramento e a explosão abundante dos métodos gráficos, a imagem da TV, a po-
pularização do cinema, a divulgação do uso de códigos, como por exemplo, os do trânsi-
to, tudo isto criou condições – desenvolveu o uso da visualidade como linguagem. Assim, 
exigiu que os poetas pesquisassem códigos para ultrapassar a primazia do visual levando a 
criação ao plano dos processos semióticos: saindo do sensorial/emocional para o racional.

O envelhecimento das artes nascidas, geradas e/ou desenvolvidas no sistema capitalista, 
causou o restabelecimento do uma escala de valores fletidos ou arbitrários que obriga a 
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criatividade dos poetas a romper exatamente com estes valores predeterminados.

•   Entende-se como linguagem, além do fenômeno linguístico, isto é, a linguagem verbal 
usada por um povo; a que é cinema (visual) ou matemática (técnica).

•   O Poema/Processo não está preocupado com o estado poético. Os dados estão dentro do 
poema: nada de fora interessa para aumentar ou diminuir a informação.

Posições teóricas

•   O Poema/Processo abre caminhos para a pesquisa semiótica – inaugura novos proces-
sos informacionais (comunicativos), operando ao nível das estruturas e criando linguagens 
novas. Explora signos não-verbais: “poemas se fazem com processos e não com palavras” 
(Wlademir Dias-Pino).

•   Os poetas se voltam para a problemática do processo. A estrutura está em função do 
processo, subordinada a ele. Só há criação com novos processos.

•   O Poema/Processo inaugura uma nova fase a partir de uma ruptura com a poesia tipográ-
fica (Poesia Concreta etc.). Opera-se a separação definitiva entre língua (a palavra = estrutura: 
uso da grafia) e linguagem (visualização do projeto = processo: expressão do material usado).

Língua                x       Linguagem 

Poesia               x      Poema 

Regional                  x      Universal 

Especialização         x      Global 

Estrutura               x      Processo

•   A preocupação com o processo põe fim à distinção do tipo poeta x paginador, poeta x 
desenhista, poeta x projetista.

•   Não se trata de combater gratuitamente o signo verbal, mas de uma exploração planifi-
cada das possibilidades encerradas em outros signos não-verbais.

•   Não há poesia/processo: o que há o Poema/Processo, porque o que é produto é o poe-
ma. Quem encerra o processo é o poema.

•   Poema/Processo é aquele que, a cada nova experiência, inaugura processos informa-

cionais. Essa informação pode ser estética ou não: o importante é que seja funcional e, 
portanto, consumida. 

O processo: núcleo da criação 

Tudo apresenta uma constante evolução no tempo e quando se dão mudanças ou trans-
formações diz-se que há um processo: processos são as relações de devenir necessárias 
inerentes a uma dada estrutura, a seus componentes ou as que existem entre diversas 
estruturas. A realidade é a matriz que contém todas as possibilidades de evolução do 
processo. O processo ocorre em diversos níveis (histórico, semiótico imediato etc.) abran-
gendo, entre outras coisas: as transformações físicas dos objetos e seu desencadear-se no 
tempo de consumo social; o conjunto de atos pela qual se realiza uma operação; a manei-
ra de operar e a série de fenômenos que é ligada por relações de causalidade global. Isto 
implica que se tenha uma visão de toda a realidade em processo.

A correlação do processo com o tempo não envolve linearidade: não há sequência fixa de 
eventos, pois o mesmo abre a cada instante uma multidão de novos encadeamentos que 
se realizam simultaneamente. O movimento do Poema/Processo traz por meio de seus 
produtos a consciência exata de que o valor e o núcleo da invenção situam-se na criação 
de novos processos. Com ele, pela primeira vez, a vanguarda deixa de ser uma atitude 
linguística de rebeldia, para se tornar uma posição e um compromisso consciente e obje-
tivo do artista na luta, em seu campo, contra a imobilidade das estruturas pela invenção 
de novos processos: “fundar probabilidades criativas” (Moacy Cirne).

As comunicações de estruturas são substituídas por comunicações de processos realizadas 
em nível mais alto.

“No poema a realidade passa a informar não mais conteúdos, mais o seu próprio proces-
so dinâmico de atualização” (Anselmo Santos). Assim, o Poema/Processo cria um novo 
leitor-produtivo, que deixa de ser um espectador passivo, para tornar-se um explorador 
das probabilidades do processo: “soluções operacionais e possibilidades estruturais” (Mo-
acy Cirne).

O poema é ao mesmo tempo uma informação ao consumidor e um problema que ele 
deve resolver para ultrapassá-la – passando de receptor (contemplativo) para uma po-
sição de fonte (quando ao agir sobre o poema cria, ele mesmo, uma nova informação).

No ato do leitor-produtivo é que o poema se resolve e não na sua interpretação ou justi-
ficativa.
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Versões: uma solução para o consumo

O leitor-produtivo mobilizará o seu próprio repertório para recriar racionalmente o que se 
lhe apresenta: linguagem universal que o torne também poeta. A versão mostra a funcio-
nalidade do poema e sua adaptação às novas realidades, negando, assim, exclusividade ao 
poeta.

O objeto único ou a mágica do espetáculo mantém uma das características fundamentais 
do privilégio, o consumo especial, e contesta toda uma estrutura social que gera e necessita 
destes privilégios.

O Poema/Processo resolve a contradição entre reprodutibilidade e criatividade: por um 
lado a reprodutibilidade é mantida e, por outro, cada leitor-produtivo ao explorar o proces-
so cria ele próprio versões. Todas as versões são de igual valor. As versões, equalizadas em 
qualquer nível social, possibilitam o uso instantâneo do processo, destruindo a mitologia da 
qualidade e colocando inventor e leitor-produtivo no mesmo plano da invenção. O aspecto 
artesanal perde toda a significação pela reprodutibilidade (o serial e o industrial são antiar-
tesanais) e pelo ato (atuação do consumidor sobre a matriz). Desmistifica-se o reprodutível 
da comunicação de massas e desmistifica-se o ato.

O conceito abstrato valorativo (bom e ruim) é substituído por um ato do homem: uma cul-
tura de massa, livre de padrões. A cada um é dada a opção criativa exata.

Projeto: do individual ao coletivo

O criador é livre e desobrigado de veicular os seus processos através de estruturas acabadas. 
Para isto ele utiliza o projeto, cabendo ao leitor-produtivo a construção/realização de sua 
versão, a partir de materiais reprodutíveis adequados ou de ações planejadas. Do mesmo 
modo que um arquiteto hoje cria o projeto da obra que será executada, assim será criado o 
poema. O projeto libera o poeta das limitações materiais e possibilita que ele utilize todos os 
meios técnicos disponíveis, o que é atualmente impossível face a soma de recursos a serem 
mobilizados. A comunicação atinge obrigatoriamente um caráter social, pois a realização 
do projeto torna-se obra da sociedade: um antiindividualismo ao exigir trabalho coletivo, 
onde cada um mobiliza-se para fora dos limites de sua especialidade.

Contra-estilo: estratégia de soluções
O estilo situa-se no campo do repertório conhecido. É o maneirismo que surge da mani-
pulação de dados existentes em busca de uma combinação singular (relacionamento estru-
tural): uma extroversão individualista ou classista proclamada como suprema manifesta-

ção do repertório total, que pertence a toda a sociedade — é uma “tática de soluções”, o 
oportunismo e a reação no setor da comunicação. O contra-estilo, observado teoricamente 
por Wlademir Dias-Pino, nasce com o próprio Poema/Processo. E uma “estratégia de so-
luções” (Moacy Cirne) que se realiza na esfera da semiótica (universo de signos como um 
todo) fixando “diferenças processadoras que marcam os diversos poemas, permitindo que 
vejamos em cada poeta o seu particular coeficiente informacional” (Moacy Cirne). O con-
tra-estilo é uma “anti-redundância de soluções: a despersonificação” (Wlademir Dias-Pino) 
e fixa a funcionalidade dos processos — o importante não é a ociosidade estética que mate-
rializa o estilo e sim a funcionalidade informacional que marca o contra-estilo, seu caráter 
analógico intrínseco e não permutacional.

O contra-estilo impede uma leitura de figuração ou de repetividade estrutural para estabe-
lecer a necessidade de informar processos.
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A ORIGEM DO LIVRO - POEMA
ÁLVARO DE SÁ

A velocidade de transformação da arte nos últimos tempos tem sido tão grande que, 
altas vezes, o consumidor recebe as informações de maneira superposta, confundin-

do-se os diversos conceitos que as alimentam formalmente. A crítica, a quem caberia uma 
ação didática de esclarecimento, sofre também o mesmo impacto.

As tentativas de inauguração de poemas e a reformulação por que passou a poesia mundial 
na primeira metade da década dos 50, trouxeram uma série de contribuições consubs-
tanciadas na Poesia Concreta brasileira. A falta de repertório da crítica da época fez com 
que este movimento passasse à história da literatura através do que escreveram alguns de 
seus fundadores. Como os que mais publicaram teoria foram os componentes do Grupo 
Noigandres, o consumidor tornou a teoria deste grupo como sendo a teoria oficial do mo-
vimento. Para isto eles também concorreram, pois nunca procuraram diferenciar a sua 
atuação daquela de todo o movimento.

De uma perspectiva informacional mais completa, torna-se nítido que o movimento con-
creto respondeu a um estágio do desenvolvimento da sociedade brasileira, constituindo-se 
de uma frente ampla poética, aglutinadora de três vertentes totalmente distintas:

1. A fenomenológica, cujo principal representante foi Ferreira Gullar, e que desembocaria 
no neoconcretismo.

2. A de rigor estrutural, compreendendo os integrantes do Grupo Noigandres – atuando 
dentro do concretismo – e seus continuadores. Este rigor, que o tipo futura documenta, 
levou à repetição e ao fechamento, trazendo mais tarde, como segunda reação, a poesia 
práxis.

3. A espacional, apresentada por Wlademir Dias Pino, precursora do Poema/Processo e 
dividida em dois livros/caminhos: 

A Ave: o ordinal – linha de continuidade / a sucessão ordenada / origem do unitário / 
Numéricos.

Solida: o cardinal – geometria / coleções estrutura(s) / empilhamento (opacidade) / super-
posição / Elementos.

Assim, podemos dizer que a preocupação da corrente fenomenológica era a expressão; a 
da Noigandres, a construção; e a de Wlademir Dias Pino, a função. Esta é a base com que 
as três vertentes atacaram o problema do livro, sendo pela primeira vez no Brasil conside-
rado como uma parte inseparável do trabalho intelectual, e que é, em última instância, a 
diferença existente ente a poesia-livro, o poema-livro e o livro-poema...

O livro-poema tem o seu primeiro exemplo conhecido n’AVE, de Wlademir Dias-Pino, 
elaborado a partir de 1954 e lançado em abril de 1956. O que caracteriza o livro-poema é 
a fisicalidade do papel como parte integrante do poema, apresentando-se como um corpo 
físico, de tal maneira que o poema só existe porque existe o objeto (livro). A intenção do 
livro-poema não é a produção de um objeto acabado, mas, através de sua lógica interna, 
formar o poema durante o uso do livro, que funciona como um canal que, no seu manuseio, 
limpa a leitura fornecendo a informação, possibilitando assim um novo explorar em nível já 
de escrita, sobre o livro limpo: recuperação criativa dos dados informativos (versão).

A função do livro é ser gerador de informações através de seu processo. Enquanto numa 
poesia fenomenológica ou em um poema “estrutural” a leitura esgota a comunicação do 
poeta com o consumidor, no livro-poema a comunicação primeira inicia um novo universo 
para o consumidor, levando-o à posição de criador e distinguindo radicalmente a leitura da 
escrita, ou seja, o ato mental de captar a intencionalidade do poeta, do ato físico explora-
tório do consumidor.

O livro-poema não pode perder a característica de livro para ser filme ou cartaz. As pro-
priedades físicas do material impedem esta transposição. O livro-poema exige a exploração 
simultânea ou isolada de:

 Transparência / opacidade

 Perfuração / relevo

 Vinco / dobras

 Brilho / cor

 Corte / desdobragem
 Elasticidade / flexibilidade
 Textura / dureza

Texto publicado em: Álvaro de Sá,  “Vanguarda - Produto da Comunicação”. Petrópolis: Editora Vozes, 1977. 
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A AVE: UM LIVRO QUE SE 
EXPLICA AO LONGO DO USO 
ÁLVARO DE SÁ E MOACY CIRNE

A lógica de A Ave é a de um objeto para ser gasto. Apresenta uma rede de funcionalidades, 
em vez de linearidade descritiva, explicando-se ao longo do uso que o transforma conti-
nuamente através do virar de páginas. Assim, relaciona-se todo o livro, acabando com a 
existência de princípio e fim, sem ser circular e sem propor uma adaptação de recomeço. 
Por isso as páginas são soltas e sem número, valendo apenas os grupos seriais.

A lógica do livro, entretanto, impede que a seriação das páginas seja aleatória: o acaso é 
controlado pelo processo e a margem de aleatório situa-se somente na escolha inicial das 
palavras componentes que são fornecidas à matriz (frases/fragmento área da língua). O 
importante é a visualização da estrutura do poema, composta de gráfico (linhas de interli-
gação) e de ideia (estrutura serial/eixo de leitura), armada dentro de seu arcabouço formal.

O gráfico é simplesmente uma linha de ação, construção auxiliar de leitura, forçando o 
trabalho do olho, do pensamento, e proporcionando a memorização dos níveis das pala-
vras e de sua posição na página. Não se trata, de modo algum, de uma figuração do voo de 
uma ave, pois que, com a mudança das frases/fragmento, a palavra ave — causadora da 
associação — desaparece.

O vértice dos gráficos atua por transparência, indicando a escolha das letras e compondo 
a leitura das frases/fragmento. O poema não para: está em permanente estado de projeto, 
havendo uma marcação da distribuição espacial através do gráfico com o sentido de justa-
posição. O material usado adquire personalidade: há o sentido duplo de página. O gráfico 
não é mais uma linha poliédrica interligada. Pela transparência da página, torna-se uma 
série de trilhos que conduz verticalmente as letras da página anterior, quando necessário, 
para o local adequado de formação de novas palavras. Após a “alimentação” das frases/
fragmento na pré-origem, forma-se uma matriz de cor azul (função de marco) e matrizes 
auxiliares: amarelo e rosa.

A partir daí são exploradas possibilidades dessa matriz: o numeral contradizendo a quan-

e, como organização de livro, de:

 Capa / contracapa

 Níveis / cantos

 Numeração / inter-relação material das folhas

 Posicionamento formal / ajuste.

Texto publicado em: Álvaro de Sá,  “Vanguarda - Produto da Comunicação”. Petrópolis: Editora Vozes, 1977. 
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do produto, desenha-se a participação do consumidor em função de novos discursos (e 
não apenas da simples manipulação). Daí, ato: operação das probabilidades. (Os grifos 
indicam alguns pontos referentes à proposição do movimento, publicada em dezembro 
de 1967).  Moacy Cirne

ÁLVARO DE  SÁ E  MOACY C IRNE A AVE :  UM L IVRO QUE SE  EXPL ICA AO LONGO DO USO

tidade indefinida; o aproveitamento específico de cada palavra-controle, agora já através 
da perfuração que descobre signos linguísticos na matriz central.

O processo do livro põe a descoberto o intraduzível: a probabilidade limitada da língua. 
A letra componente da palavra só pode ser selecionada em sua realidade. A unidade 
matriz funciona como eixo-página, alimentada por codificação posicional pelas páginas 
anteriores, até ficar completa, redistribuindo de forma programada as informações rece-
bidas. Cada gráfico sobre a folha matriz possibilita uma nova página tipográfica, forne-
cendo meios ao leitor para criar novos gráficos de leitura.

Neste ponto se inicia toda uma programação codificada através de transparências, níveis, 
sinais bicolores, perfurações e cortes no papel, que distinguem as séries e permitem o 
controle do canal e o autoconsumo do poema. As letras são substituídas por cores com 
manutenção de seu nível na escala matriz, e as palavras e/ou letras consumidas no pri-
meiro serial correspondem à localização da pré-origem. O principal, como informação, 
é a ocorrência identificada pela manipulação.

No segundo bloco serial, e nos subsequentes, a textura, a cor, o brilho, a flexibilidade e 
outras propriedades do papel são utilizadas para códigos-programa que proporcionam o 
esgotamento físico das maiúsculas, a transformação da cor em alfabeto e/ou vocábulo, 
havendo a retroalimentação (feedback) quando a matriz deixa de ser casual. A perfuração, 
com o preenchimento da cor, na página seguinte perde este caráter e se transforma em 
elemento de positivação (cor) ou negação (branco da página) do espaço. Igualmente, 
a perfuração é uma tábua de consumo do espaço negativo, engendrando a formação 
de uma nova matriz, em outro nível, realizando-se fora do poema. Isto proporciona a 
separação entre o livro-poema e o pensamento do leitor. Para completar A AVE, uma 
possibilidade de novas séries é apresentada ao consumidor.

Mas por que A AVE foi tão importante assim para o processo? Em parte já o vimos. 
Ou melhor: sabemo-lo na totalidade, desde que apreendamos suas lições. E são lições 
cristalinas: a) trabalhando-se a(s) especificidade(s) do livro ou de qualquer outro objeto, 
explora-se suas potencialidades. Daí, novas possibilidades para cada novo material; b) 
limpando-se o espaço concreto dos signos verbais, indica-se uma opção icônica a ser pre-
enchida quando útil e/ou necessária para a lógica do poema. Daí, as imagens cotidianas 
transformando-se em siglas: poesia para ser vista e sem palavras; c) gerando-se as séries 
gráficas, pesquisa-se a estrutura da obra no interior do seu próprio processo. Daí, a visu-
alização da estrutura ‘leitura do processo; d) manipulando-se, se for o caso, a fisicalidade 
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A
ANTROPOFAGIA Da ingenuidade de Montaigne 
propondo um índio ideal, que retomaria no ato antro-
pófago raízes Ontológicas de comunhão, às propostas 
oswaldianas do Movimento Antropofágico, decorre o 
tempo em que a burguesia passa de progressista a re-
acionária. “To be or not to be” era o dilema de Hamlet, 
do homem emergindo do Renascimento e querendo, 
dentro de uma perspectiva humanista, locar-se no 
centro do drama que sua ação gerava. “Tupy or not 
tupy” é uma tentativa de retomar este humanismo, 
mas já agora fora daquele drama, em um novo espa-
ço que surgiria da digestão da cultura mediterrânea pela 
selva: cada um assumindo o seu lugar de selva, para assu-
mir o que o colonizador digerido tinha para ser tomado 
e Pau-Brasil fora um entre-lugar a busca de um espaço 
utópico intermediário. A Antropofagia procura ser 
uma superação onde a deglutição cultural teria cor-
respondência social. Se o Manifesto é literário, tem 
também palavras de ordem sociais bastante claras 
e de valor atual: “Contra todos os importadores de 
consciência enlatada”. “Queremos a revolução Ca-
raíba”; “Contra a realidade social, vestida e opresso-
ra, cadastrada por Freud...”

O ato antropofágico, por exemplo, aceita Freud em 
seus princípios mas antepõe às suas conceituações 
edipianas, as mitologias próprias do “país da cobra 
grande” e coloca a “transfiguração do tabu em to-
tem”, como uma vivência antropofágica.

Como linha principal Oswald rejeita a lógica e as 
ideias que representem paralisia, declarando: “Somos 

concretistas”. “Pelos roteiros”. “Acreditar nos sinais, 
acreditar nos instrumentos e nas estrelas”. “A alegria 
é a prova dos nove”.

Como movimento, a Antropofagia marca um terceiro 
tempo do Modernismo, o mais radical, que possibili-
tou de modo direto ou indireto os seus desdobramen-
tos até a Poesia Concreta, que realizou como prática 
e como teoria a Antropofagia no seu mais profundo 
sentido: levou o tabu da palavra poética ao estágio da 
palavra dicionário, totêmica; o discurso poético subs-
titui-se por um “roteiro”, com a palavra sendo o sinal 
que desencadeia a leitura.

É também ela, a Antropofagia, que dá um lastro te-
órico a outras atuações no campo da Comunicação 
tais como a da primeira fase dos baianos Caetano, Gil, 
Bethânia, Gal, e o que estabelece a ligação entre fenô-
menos aparentemente tão díspares como esta atuação 
e a do Grupo Noigandres, paulista, “unidos pela antro-
pofagia” no “matriarcado de Pindorama”.

A Antropofagia é, sem dúvida, uma leitura produtiva 
da maior importância sobre a realidade sociocultural 
brasileira e as relações dela com o saber que chega da 
Europa. (AS)

AURA A partir da divisão social, estabelece-se um dis-
tanciamento entre os homens, e, mais, um distancia-
mento entre os atributos destes homens. Este distan-
ciamento, que é uma forma específica de alienação, 
fixa valores ideais tais como a bravura dos cavalheiros 
e nobres medievais, a beleza das senhoras. Ele trans-
porta também para os objetos de classe, por um me-
canismo similar à totemização, atributos que não são 
inerentes aos mesmos e dependem somente de sua 
locação e função na vida social. Assim estabelece-se o 

DO MODERNISMO AO POEMA/PROCESSO 
E AO POEMA EXPERIMENTAL: TEORIA E PRÁTICA 
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Mais um dicionário crítico e informativo em Texto, voltado para os mais diversos pro-
blemas teóricos e práticos que alimentam a vanguarda brasileira e sua relação com 

outros setores e outras áreas da produção e do consumo.

O processo crítico e produtivo que marca o desenvolvimento da vanguarda literária e (anti)
literária no Brasil, assim como sua relação com outras formas artísticas (musicais, plásticas 
etc.), nasce no interior de uma complexidade política e social capaz de extrapolar os limites 
conteudísticos de uma leitura simplesmente formalista. Este dicionário, ponto de partida e 
avaliação inicial para um empreendimento de maior fôlego, discute e problematiza as ques-
tões diretamente ligadas à prática da vanguarda e do experimental, assim como, de igual 
modo, problematiza e discute as questões que dizem respeito à prática social da arte e da 
linguagem: significações & semiotizações. 

Não se trata, portanto, de um dicionário viciado criticamente em suas bases primeiras: ele 
é fruto de uma leitura fundada no real e no social, que analisa a vanguarda enquanto tal 
(antropofagia, Poesia Concreta, Poema/Processo), seus procedimentos e técnicas (projeto, 
versão, matriz, série, contra-estilo) e sua relação com a concretude do mundo (prática, ide-
ologia, linguagem, informação) e com outros meios de comunicação (quadrinhos, literatura 
de massa). Poder-se-ia dizer que se trata de um dicionário que se projeta no espaço semio-
lógico de uma prática social.

Glossário publicado em: Revista de Cultura Vozes, n.1. Petrópolis: Editora Vozes, 1978. 



218 219

mito da intocabilidade, do respeito, enfim a condição 
iluminista da aura, que exige para objetos cultural-
mente definidos, valores culturais associados à beleza, 
à unicidade, à autenticidade.

Adorno e W. Benjamin foram os primeiros críticos 
que tentaram especular em torno da natureza da aura 
e das possibilidades de seu desaparecimento, com a 
evolução das forças produtivas. Benjamin atribuiu in-
clusive à reprodutibilidade (no caso específico, o ci-
nema), onde a unicidade e a autenticidade perdem 
significado imediato, o poder de extinguir a aura.

Benjamin não viu que a indústria da comunicação 
produz formas próprias de unicidade e autenticida-
de, dando a Pato Donald e a Barbarella o poder de 
assinar camisas (autenticando-as), ou se repetir infini-
tamente únicos.

Se bem que a reprodutibilidade e a extinção do obje-
to único (e da produção limitada socialmente), sejam 
condições necessárias, elas não são, contudo, suficien-
tes. Para desmistificar a aura, torna-se necessário que o 
leitor-produtivo estabeleça para com o objeto (poema, 
programa de televisão etc.) um tipo de relacionamento 
integrado.

A ação da vanguarda é entregar o novo à prática hu-
mana e é seu trabalho integrar o consumidor para 
que ele participe ativa e criativamente da comunica-
ção, dinamizando o uso da versão (ver) e tentando 
desenvolver e generalizar o uso dos instrumentos de 
produção e de informação.

Para lutar contra as limitações impostas, a vanguarda 
produzirá um comunicante suficientemente aberto, de 
modo que o consumidor possa modificá-lo e recriá-lo. 
A versão é um direito democrático de acesso à criativi-

dade - tão importante como o ensino. (AS)

B
BOM E RUIM O poder que alguém se outorga de 
estabelecer o que seja bom ou ruim corresponde à 
confirmação de relações de domínio, mais amplas, e 
coonesta o direito de exercer o “dictat” cultural. De 
certo modo, de forma pouco violenta, a crítica de 
juízo, que julga e atribui méritos de uma escala que 
mediria valores ligados aos conceitos de belo e bom, 
feio e ruim, é uma manifestação repressiva e censora 
funcionando no universo da ideologia.

O consumo do objeto pelo sujeito se faz pela intera-
ção do primeiro com o repertório deste sujeito. Daí, 
críticas estabelecendo valores ideais ultrapassam essa 
interação real e transferem-se para o próprio repertó-
rio do sujeito, censurando-o e posicionando-o dentro 
de uma escala correspondente à estratificação social.

A interação do sujeito com o objeto é o momento da 
realização da informação como tal: é neste instante 
que o sujeito exerce sua opção no relacionamento 
com o objeto, estabelecendo o valor vivencial efetivo 
que este tem para ele. 

A vanguarda, empenhada no sentido de mover os 
repertórios, de gerar a informação nos mais diversos 
níveis, rejeita prefigurações ideológicas do tipo bom e 
ruim, estabelecendo para o leitor produtivo o direito 
à opção. (AS)

C

A imagem na área da 
comunicação se mantém 

figurativa, mas no nível da 
informação ela se abstrata 

como se tentasse inventar uma 
nova grafia

(Wlademir Dias-Pino)
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CAFONÁLIA Quando as classes populares digerem 
antropofagicamente o produto cultural proveniente 
das classes dominantes, utilizando este produto cultu-
ral como um dos componentes do seu contexto infor-
macional, ocorre o fenômeno da cafonália. De resto, 
nenhum conceito particularmente novo, na medida 
em que a designação do cafona já existe e é até antiga 
(exceto que deve ser destacado como um dos proces-
sos comunicacionais inseridos na dinâmica social e 
ainda que há uma abundância do uso pejorativo, que 
tende a desgastar o termo e a localizá-lo quase a nível 
de ofensa).

A cafonália tem uma natureza similar ao sincretismo 
religioso. Nela também as mitologias cultas e os valo-
res cultuais próprios à erudição são retomados den-
tro do universo informacional das classes populares 
e deglutidos a partir das possibilidades repertoriais 
da mesma. Enquanto âmbito do Kitsch é um procedi-
mento metonímico, ligado à reprodutibilidades ana-
lógicas pela quantidade ou pela cópia transfigurada, 
a cafonália situa-se em torno de um procedimento 
metafórico, ligado à construção de novos sentidos a 
partir da apropriação realizada. Quando uma letra 
de samba traz uma frase rebuscada, quando uma 
imagem de São Jorge é colocada numa caixa ver-
melha que imita televisão, imersa em purpurina, ou 
quando uma mulata rebola bruscamente seu traseiro 
vestido de paetê e náilon, ocorre que o rebuscamen-
to, televisão com purpurina e o paetê constroem uma 
posição nova dentro da própria camada popular. E 
nesta construção, utiliza-se a propriedade destes ele-
mentos transportarem um código de particularidade 
e de dignidade legível para sua própria classe - o ter-
mo popular até esclarece: “é uma mulata de classe”. 
“é um samba de classe”.

“kitschização” da cafonália, numa tentativa de apro-
priação ideológica do produto popular, de modo a 
posicionar o artista como um leitor privilegiado, e 
por isso destacado em sua classe como um vidente 
que já é capaz de estabelecer contribuições definiti-
vas da cafonália à Cultura. Os tropicalistas utiliza-
ram-se de roupas e procedimentos cafonas. (AS)

COLAGEM No dadaísmo e na pop-art, a colagem – 
que visa(va) romper com os cânones pictóricos da 
pintura clássica e/ou acadêmica – tinha um desen-
volvimento aleatório e, muitas vezes, espontaneísta. 
No Poema/Processo, já em pleno domínio de uma 
(anti)literatura experimental, tinha e tem um sentido 
planificado, rigoroso, codificado: a colagem trans-
forma-se em montagem. (MC)

CONSUMO Sabe-se que “Só no consumo o produto 
conhece a sua realização última” e que “O consumo 
cria a necessidade de uma nova produção” (Marx). 
Para a vanguarda, o consumo deve ser desmistifi-
cado ao nível da crítica, do mercado (veiculador) e 
da prática. Para o Poema/Processo, só o consumo é 
tópico, isto é, só a leitura radical de um dado poe-
ma, objeto artístico e/ou discurso (anti)literário leva 
à produção cultural e às linguagens experimentais 
contemporâneas. Este consumo, portanto, pela lógi-
ca de uma leitura crítica e produtiva, faz-se o deto-
nador de novos poemas. (MC)

CONTRA-ESTILO Uma das conquistas teóricas 
e operacionais do Poema/Processo. O estilo seria 
a marca redundante de um determinado autor. 
Assim sendo, falamos no estilo bergmaniano, em 
cinema; no estilo drummondiano, em poesia; no esti-
lo faulkneriano, em literatura etc. Já o contra-estilo, 
“anti-redundância de soluções: a despersonifica-

ção” (Wlademir Dias-Pino), serve para definir — 
ao nível da linguagem — o particular coeficiente 
semiológico-informacional de um autor que seja 
ligado à vanguarda mais produtiva. Enquanto o 
estilo existe como uma tática de soluções formais, 
o contra-estilo existe como uma estratégia de solu-
ções estruturais. (MC)

CORPO Num período histórico mais recente do 
Ocidente, o corpo foi confundido com o pecado e a 
carne; era a própria metáfora da traguem e da lubri-
cidade humanas. E por isso era coberto. E por isso 
os movimentos eram brandos e medidos, transpor-
tando a racionalidade para o comportamento. As 
pinturas de nus eram escondidas como portadoras 
que eram do mal.

No século XIX, logo após Manet e Millet darem ao 
trabalho simples do camponês uma dimensão épica, 
Toulouse-Lautrec, com a deificação do corpo pros-
tituído de La Goulue e de Jane Avril, retoma para o 
Ocidente a valorização do corpo em seu estar coti-
diano.

O início do século XX abre ao uso do corpo novas 
perspectivas e todo este século tem assistido ao seu 
despojar lento, de trastes e acessórios: do maiô lis-
trado ao biquíni; da casaca ao jeans. Este redimen-
sionamento da visão do corpo abriu a perspectiva 
para que o seu uso fosse incorporado ao produzir da 
informação. E com isto os artistas passaram a utili-
zá-lo como um instrumento a mais, que, ao lado do 
ambiente e de outros objetos, compunha um bloco 
informacional para ser lido produtivamente. Como 
disse Frederico Morais a respeito de certa fase da 
arte: “O corpo é motor da obra”.

Curiosamente a leitura que se dá em outra classe mais 
erudita é depreciativa em primeira instância: o samba 
é tido como pernóstico, a mulata é assanhada, a te-
levisão é grotesca, horrível em suma, é cafona. Num 
segundo tempo, a classe erudita consome a cafonália 
como folclore, como “cultura popular”, como espe-
táculo. Finalmente, e ocasionalmente como efetiva 
contribuição ao seu universo cultural: como exemplo 
aí estão o samba, o choro, o carnaval, a dança, a co-
zinha. Kitsch e cafonália têm pontos em comum. São 
dois polos de consumo da redundância, como se fosse 
informação. Cabe notar que as camadas populares 
consomem a cafonália dentro de uma vivência exis-
tencial inerente ao seu universo de repertório, como 
parte necessária e integrante de suas vidas.

O consumo do Kitsch por outro lado veste-se de um 
ritual de reposicionamento social, a partir de iden-
tidades culturais expressas pela analogia das formas 
possuídas.

As possibilidades de um relacionamento mais efeti-
vo com a vanguarda, com a produção do novo, estão 
mais do lado da cafonália, pois é nela que se soltam 
a criatividade, a interação dos repertórios e cada pro-
duto cafona tende a ser uma versão composta pelos 
vetores popular e erudito.

O desenvolvimento da produção seriada tem produ-
zido objetos cafonas em série, o que não é de grande 
valor teórico, pois não é próprio da cafonália a aura 
da unicidade e até, normalmente, estes objetos são 
“re-enfeitados”, “retrabalhados” de modo a caracte-
rizarem-se como versões de seus proprietários.

A apresentação de artistas eruditos, em exposições e 
bienais, com temas e figuras cafonas, representa uma 
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Os usos mais radicais do corpo surgiram nos artistas 
e poetas que passaram pelo neoconcretismo (ver). De 
fato, Hélio Oiticica, Lígia Clark, Ligia Pape, cada 
um a seu modo, foram precursores da ação corporal 
a nível de informação, dando-lhe uma profunda sig-
nificação simbólica.

O uso do corpo, integrado ao ambiente, gerou o 
“happening” (ver), já de certo modo realizado de 
modo precário e sem grande conscientização teórica 
pelos artistas neoconcretos nos anos de 59/61 (Poe-
ma enterrado de Ferreira Gullar etc.).

O Poema/Processo realizou o uso do corpo como 
expressão da ação social conjunta (passeatas, desfi-
les, deglutição do pão-poema); codificando-o a sig-
nos e como instrumento poético próprio (projeto-su-
gestão de espetáculo); em ações de luta poética (ação 
do poeta Samaral, no final da Poemação, destruindo 
seus trabalhos expostos) e finalmente destacando as 
amplas possibilidades que o corpo, como um todo, 
oferece como instrumento ativo de leitura produ-
tiva (poemas comestíveis, poema-gesto momento, 
de Neide Sá, poemas de leitura tátil — de textu-
ra, forma, peso etc. — como a pedra, de Wlademir 
Dias-Pino, apresentada na Bienal). Nestes últimos, 
o principal aspecto poemático é destacar uma nova 
possibilidade de uso do corpo, como Instrumento de 
leitura. (AS)

CRÍTICA Sabe-se da existência de diversas modali-
dades e/ou tendências críticas, que se aplicam, a par-
tir de regras preestabelecidas, ao juízo valorativo de 
obras e produções. Para a vanguarda — que implica a 
transgressão ou o desvio das normas “estéticas” — só 
interessa a crítica que também, ao nível de sua espe-
cificidade literária ou artística, seja produtora: uma 

do homem: “o lápis é a ponta grafitada de seu dedo”. 
Por isso a individualidade do desenho. O computador 
utilizado como lápis é a memória que reproduz e, nes-
te caso, deixa de representar a sua realidade de canal, 
a sua particularidade. Cada linguagem de computa-
ção é um processo; a programação é a sua redundân-
cia. A memória do computador acentuou a separação 
entre leitura e escritura pois desde a invenção da es-
crita estava claro que a memória da escritura é linear, 
artesanal e não simultânea. A velocidade eletrônica 
confunde-se à não linearidade.

Para a vanguarda, a memória do computador e suas 
pirotécnicas indicam o que o ato criativo tem de fun-
damental. Não se trata mais de manusear, de forma 
individualmente diferente, as habilidades e os dados 
disponíveis do repertório, um exercício estilístico do 
ego: resolver problemas não é a importância; é de-
monstração de virtuosismo. O importante é formular 
problemas, gerar informação e ampliar o repertório.

O botão é a oferta da ação eletrônica e da informação 
imediata: contato direto. (AS)

ENVELOPE O uso do envelope como veículo “po-
bre” para a divulgação do poema sistematizou-se 
através do movimento/processo a partir de 1968, 
como forma alternativa de veiculação de materiais 
produzidos no âmbito da experimentação (anti)literá-
ria. Mas já em 1967, Unhandeijara Lisboa, em João 
Pessoa, PB, lançara o seu poema Seria em envelope, 
como também em João Pessoa, no ano seguinte, o po-
eta e compositor Marcos Vinicius de Andrade lança-
ria o seu Idolatrina em envelope. Os dois poetas ligar-
-se-iam ao Poema/Processo. O emprego regular do 
envelope, pelo movimento, começou em 1968, atra-
vés de publicações paralelas às revistas: Processo (Rio 

de Janeiro, 1968), Etapa (Pirapora, MG, 1968), Projeto 
(Natal, 1970), Levante (Campina Grande, PB, 1970), 
Vírgula (Rio de Janeiro, 1972). O envelope Projeto, já 
em seu 22º número, persiste até hoje, sendo editado, 
a partir de 1975, também no Rio de Janeiro em seus 
números ímpares (a começar do 13). O poeta e jor-
nalista paraibano José Nêumanne Pinto, hoje em São 
Paulo, radicalizou o uso do envelope com Faça seu poe-
ma utilizando este envelope, em 1972: o próprio envelope 
como signo da informação poematizante, exigindo 
a participação do leitor. Os poetas que, no terreno 
específico da vanguarda, despontaram em 1973/74, 
também lançaram um envelope: Experiências (Rio de 
Janeiro, 1975). Outros envelopes, com trabalhos iso-
lados ou não, foram de igual modo lançados, inclusive 
pelos poetas da “marginália” ou “lixeratura”. (MC)

ESPAÇO O espaço que integra o comunicante é um 
dado fundamental à sua leitura. No ato de falar, a voz 
compõe-se, com o emissor, dentro de uma ambiência 
que faz do espaço físico o espaço suporte do comuni-
cante oral, servindo-lhe de contexto amplificador de 
significação. No ato de grafar, o espaço é pré-selecionado 
pelo produtor e o comunicante integra-se neste espaço.

A consideração de que as escritas teriam a única fun-
ção de reter o discurso falado traz subjacentemente 
duas ideias sobre o espaço gráfico: ou ele seria uma 
mimésis da ambiência real onde se passa a fala, ou 
ele serviria de um elemento neutro, que substituiria 
esta ambiência remetendo toda a informação para 
o texto, que seria seu próprio contexto. A primeira 
opção parece ter prevalecido nos códices medievais, 
iluminados, nos primeiros livros artesanais e caligrá-
ficos, onde as letras capitulares e o espaço eram ilus-
trados com figuras às vezes relacionadas ao tema do 
texto, às vezes referentes aos hábitos e costumes de 

crítica aberta ao novo e às linguagens mais experi-
mentais. (MC)

E
ELETRÔNICA Novos conhecimentos científicos vie-
ram a responder por técnicas capazes de satisfazer, de 
modo mais adequado, às necessidades da comunica-
ção mais ampla entre os homens. Depois da invenção 
da imprensa, foi a eletrônica o segundo grande avan-
ço que beneficiou a comunicação. Rádio, televisão, 
computadores e a fita eletrônica (tapes) são a decor-
rência de seu desenvolvimento. A abertura eletrônica 
trouxe novos instrumentos, popularizou outros e deu 
também possibilidades de reprodutibilidade da re-
dundância, a tal ponto que há que ser considerado o 
papel desta reprodução na alienação humana. Rádio, 
televisão e computador, como instrumentos, abrem 
opções criativas particulares, podendo de muito ultra-
passar a posição de veículo da mensagem que lhes é 
destinada, em primeira instância histórica.

“A imagem na área da comunicação se mantém fi-
gurativa, mas no nível da informação ela se abstrata 
como se tentasse inventar uma nova grafia” (WDP). 
Daí, admirar as habilidades do computador na con-
fecção de desenhos figurativos, revela até que ponto 
certo tipo de arte tornou-se uma manifestação de vir-
tuosismo mecânico do homem.

Programas que fazem o computador produzir pin-
turas, sinfonias ou textos (aleatórios ou figurativos) 
reduzem as possibilidades que a eletrônica oferece à 
pesquisa de vanguarda.

O uso contínuo de um instrumento torna-o extensão 
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uma época e de um lugar. Com o advento da impren-
sa, se os primeiros livros ainda recebiam a ilustração 
manual após a impressão do texto, logo as técnicas de 
complementação manual foram abandonadas e tudo 
restou feito pela máquina. A partir daí foi tomando 
corpo a opção de uma ideia de neutralização do es-
paço tipográfico, que se universalizava para receber o 
que lhe era imposto pela máquina. E mesmo neutro, 
vez por outra recebia ilustrações temáticas, vinhetas de 
fidalguia e capitulares rebuscadas, como que recupe-
rando para a página impressa o viver da nobreza laica 
ou eclesiástica.

A primeira opção mimética assemelha o espaço gráfico 
ao espaço pictórico e onde a caligrafia atinge o nível 
de arte, ou de especialidade artesanal, ela prevalece até 
hoje: tal como no Oriente (China, Japão), quando os 
instrumentos comuns (pincel e tinta-nanquim) ajuda-
ram a fundir grafia e desenho. Lá, ideogramas e tre-
chos escritos simbioticamente com a ilustração, sobre 
tecido ou tabuinhas, são pendurados como ornamento.

Na segunda opção, quando é responsabilidade do texto 
ser o seu próprio contexto, a massa gráfica tem sido 
colocada sobre o espaço neutro prefigurando a con-
textualidade, redundando-lhe o sentido e recolocando, 
implicitamente para a leitura, a problemática da po-
larização do espaço que nesta situação abandona sua 
neutralidade. A tentativa de extravasar o contexto para 
o escrito leva aos caminhos do figurativismo, sendo 
atribuídos aos sinais tipográficos valores similares ao 
que a retícula tem na formação de figuras impressas. 
Mas também pode resultar numa fisionomia própria 
do comunicante, tal como colocou a Poesia Práxis na 
conceituação e na prática do espaço-em-preto. A neu-
tralidade do espaço pode ainda ser aproveitada com 
aspectos particulares: como em Mallarmé, no Grupo 

zação vivencial do momento poético, a nível de lingua-
gem: Ferreira Gullar e poemas neoconcretos.

•    Espaço Físico para Inscrever - Espaço físico, social 
e semiótico, para inscrever as semias: A Ave e Solida de 
Wlademir Dias-Pino, poemas/processo. (AS)

ESPAÇO CONCRETO (BRANCO – Estrutural; 
BRANCO -  Fenomenológico; FÍSICO – Para ins-
crever).

A Poesia Concreta desenvolveu novos valores para o 
uso do espaço, lançando as bases para o poema sem 
poesia.

As diversas vertentes da Poesia Concreta deram con-
tribuições particulares e totalmente originais sobre o 
uso do espaço, com opções diferentes e posições ide-
ológicas distintas.

•    Branco Estrutural - O Grupo Noigandres, ao abo-
lir o verso, procurava construir uma nova sintaxe que 
amalgamasse a palavra-coisa, livre da gramática e da 
retórica para construir o objeto verbivocovisual. Esta 
nova sintaxe foi a sintaxe visual, onde o espaço é o 
elemento relacional de estrutura. Ao estruturar o poe-
ma, ele gera entre as palavras uma tensão de proximi-
dade e semelhança (visual e sonora), tendo em vista a 
simultaneidade, para uma organização ótico-acústica 
no espaço gráfico. O branco que separa as palavras é 
parte do poema, também unindo-as, sendo por isso 
elemento fundamental da estrutura do poema. 

•    Branco Fenomenológico - Ferreira Gullar e os ne-
oconcretos na busca de uma poesia-pura e da comu-
nicação do não-dito no silêncio linguístico, procuram 
construir uma nova sintaxe também visual. Nela, o 
branco como silêncio ultrapassa a função simbolis-

ta de pausa à oralização e, em nível de linguagem, 
confunde-se com o silêncio de realização vivencial do 
momento poético: a palavra-material (sensorial, dada 
à percepção sonora e visual) valoriza e é valorizada 
pela palavra-sentido. Ele é o espaço existencial que 
a palavra exige no poema, para que o branco gere 
o tempo e a tensão capazes de ativar uma vivência 
emocional na leitura. Ligado à emoção, que se com-
põe na própria vida, os poemas neoconcretos às vezes 
assemelham-se à figuração, sem, contudo, poderem 
ser confundidos com ela.

•    Físico para Inscrever - Tendo a palavra existência 
física, o poema, realidade gráfica, e sendo o livro um 
objeto, o espaço do poema é a realidade a ser traba-
lhada, como o local onde se dá a vida dos homens e a 
comunicação entre eles. O espaço é físico, é social e é 
semiótico: é o espaço para inscrever as semias. É um 
tempo-espaço físico-semiótico.

A leitura ultrapassa a contemplação e o ato intelecti-
vo, e exige a ação do leitor que testemunha o caráter 
físico do espaço onde houve a inscrição - virar de pá-
ginas, manusear cartões. O poema é não-som, porque 
a inscrição não tem correspondência sonora. (AS)

EXPERIMENTAL Toda e qualquer vanguarda é ex-
perimental em relação aos signos da linguagem, mas 
nem sempre será experimentalista. Entende-se expe-
rimental, aqui, em seu sentido mais radicalizante: um 
projeto semiológico de escrita (gráfica, visual, sono-
ra, ambiental, cinética etc.) fundado na pesquisa e na 
invenção. Em Portugal, os poetas E. M. de Melo e 
Castro, António Aragão, Ana Hatherly e outros deno-
minaram seus produtos vanguardísticos, inicialmente 
- em 1962-63 - sob o signo da Poesia Concreta, de 
poesia experimental. No Brasil, a leitura efetuada por 

Noigandres, ou no Neoconcretismo (ver espaço con-
creto).

Considerada a palavra como objeto e o poema como 
realidade física, o seu espaço torna-se em espaço real: 
no caso do papel são texturas, espessura, forma, corte, 
perfurações etc. Em tal condição de produção/leitu-
ra surge a possibilidade do livro-poema (ver) tal como 
a concebeu Wlademir Dias-Pino e como faz parte da 
prática dos poemas/processo. O uso do espaço na co-
municação gráfica, e nos poemas, poderia ser resumi-
do como abaixo:

•    Espaço Mimético - Poema ilustrado; cancioneiros 
medievais; cádicas.

•  Espaço Neutro - Homogêneo: versificação metrifica-
da, rimada ou livre; poema-em-prosa; poesia moder-
nista e pós-modernista.

•    Espaço Neutro Simbolista - O branco como ele-
mento poético, intervalo de leitura oral e regulador de 
dicção: Mallarmé no Un Coup de Dés, Cassiano Ricardo 
em Jeremias Sem Chorar, com o ritmo visual comandado 
pelo som e/ou pelo sentido.

•    Espaço Neutro Polarizado, Figurativo - Techno-
paianion, grego; Carmem figurata, latina e medieval; 
Apollinaire; Dylan Thomas etc. 

•  Espaço Neutro Polarizado em Preto - O bloco de 
palavras, particular a cada poema, imprimindo uma 
fisionomia e um geometrismo característico.

•    Espaço Branco Estrutural - Que une e separa as 
palavras do poema estruturando-o: poemas do Grupo 
Noigandres e outros concretos ortodoxos.

•    Espaço Branco Fenomenológico - Silêncio de reali-
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Sérgio Amaral (Samaral), João Carlos Sampaio, Pau-
lo Bruscky e outros - leitura esta sobre as produções 
oswaldianas, concretas e do Poema/Processo, prin-
cipalmente - levou, e tem levado, às propostas (anti)
literárias que têm sido denominadas de poemas expe-
rimentais. Estes poetas, depois de um período marca-
do pela lixeratura, empreenderam um salto qualitati-
vo e se ligaram (direta ou indiretamente) ao Poema/
Processo, à arte postal, às novas formas de produção 
cultural. Pode-se dizer que, entre nós, este novo po-
ema experimental adquire substância produtiva em 
1973-74. Pode-se dizer também que, hoje, temos 
cerca de 80/90 poetas no Brasil pesquisando experi-
mentalmente a linguagem, sem falar naqueles (40/50) 
que produzem poemas concretos e poemas/processo. 
No último caso (processo - experimental), porém, não 
existem praticamente fronteiras semiológicas e pro-
dutivas em muitos e muitos exemplos. Alguns livros, 
envelopes ou poemas que atestam a importância do 
experimental hoje, no Brasil: Outra Pedra de Rosetta, 
de Paulo Bruscky & Daniel Santiago; Linguagem, de 
António Luiz Andrade; Margem, de João Carlos Sam-
paio; Suor du Corpo, de Samaral; os cartões-postais de 
Unhandeijara Lisboa, Vânia Lucila, J. Medeiros, Fal-
ves Silva (um dos fundadores do Poema/Processo), 
Paulo Bruscky, Leonhard Frank Duch etc. (MC). 

EXPORTAÇÃO (POESIA DE EXPORTAÇÃO) O 
passado colonial, o estágio primitivo em que foram 
encontrados os habitantes indígenas na chegada do 
português e o modo brutal como estes foram extermi-
nados, geram uma predominância concreta da civili-
zação portuguesa, reforçada inclusive pelos impedi-
mentos de indústria gráfica local.

Tais condições, entre outras, criaram dois vetores que 
têm sido uma constante nas ideologias que circula-

Processo, no final dos anos 60 que, também ele, apre-
sentou contribuições internacionais seja através de 
poemas, seja por meio de conceitos teóricos.

Partindo da Poesia Concreta, em suas três vertentes 
(Física, Noigandres ou Neoconcreta) e somando-se 
à contribuição do Poema/ Processo, o fazer poético 
brasileiro fixou-se como um dos mais importantes, em 
nível internacional. (AS)

F
FORMALISMO Ato de privilegiar (estético-)ideo-
logicamente os componentes formais de um dado 
discurso artístico. Toda e qualquer vanguarda, para 
o realismo socialista, por exemplo, seria formalis-
ta, hermética e “incompreensível para as massas”, 
uma vanguarda mais produtiva (exemplos históricos: 
Maiakovski, Vertov, Brecht), contudo, supera a dua-
lidade forma/conteúdo, e a dicotomia significado/
significante a partir da formação artística que impul-
siona estruturalmente o processo de cada objeto ou 
poema. O formalismo, desde a segunda metade dos 
anos 60, não é mais o centro “estético” das pesquisas 
intersemióticas que norteiam as linguagens experi-
mentais da América Latina. (MC)

H
HAPPENING O happening teve modernamente, na 
atividade precursora de Marcel Duchamp e dos da-
daístas, um fundamento que o ligou à agressividade 
(anti)arte, (anti)establishment. De uma forma romântica 

e desordenada foram atacados os museus, a pintura, 
os salões de exposição e premiação. 

No final dos anos 50, o neoconcretismo deu nos ritu-
ais de consumo dos poemas (principalmente o poe-
ma-enterrado de Ferreira Gullar e os projetos de Hé-
lio Oiticica), uma prévia do que seriam os happenings 
atuais, do tipo vivencial-artístico.

Retomando de forma mais consciente a problemáti-
ca da agressividade, os happenings atuais entraram em 
grande evidência a partir dos anos 50/60, na Europa 
e nos Estados Unidos, e a partir de meados desta últi-
ma década no Brasil.

O fundamental do happening é estabelecer a ação 
como informação, dando independência ao ato cria-
tivo no que se refere à subordinação do artista ao jugo 
da valorização social (agrada ou não), do mercado, 
da exploração e da censura. Procurando uma rela-
ção mais íntima entre o produtor e os consumidores, 
geralmente populares de rua que se incorporam ao 
acontecimento.

A ação é produção de consumo imediato e não discri-
minado. Esta é a função vanguardista do happening e 
este seu único caminho e tempo de existir.

“O consumo imediato como anti-nobreza - Ato: ope-
ração das probabilidades / Permutação sem suas fa-
cilidades”.

Os happenings conspícuos ou de consumo retardado, 
que se realizam em ambientes socialmente estrati-
ficados e selecionados ou que geram produtos (tipo 
expansões de César e quadros de Mattieu), são reacio-
nários. Surge deles uma obra única, com o agravante 
de estar incorporada de uma aura adicional, devida à 

ram entre nós, em todos os nossos períodos históri-
cos: uma tentativa profunda de integração à Europa 
e um desejo contínuo de sobrepujar a esta. A ideolo-
gia da exportação do produto cultural, em que pese 
ser principalmente a manifestação da maturidade de 
nossa prática cultural, insere-se também nesta corren-
te. Quando Oswald de Andrade lançou o Manifesto 
Pau-Brasil, propunha a exportação de poesia desde o 
seu lugar utópico, formado pelos brasileiros da época, 
entre a Floresta e a Escola. Esta sugestão, entretanto, 
permaneceu como mais uma abertura entre as tantas 
a que Oswald se propôs.

Em 1956, com o lançamento do movimento da Po-
esia Concreta, pela primeira vez o Brasil produzia 
efetivamente informação em caráter absoluto, isto é, 
capaz de ampliar o repertório poético mundial e pela 
primeira vez, também, surgiam as condições concre-
tas para que houvesse uma “exportação” efetiva de 
ideias e poemas brasileiros.

Pelo grande esforço feito pelos poetas do Grupo Noi-
gandres, integrantes do movimento da Poesia Con-
creta, em final dos anos 50, ideias e poemas brasi-
leiros foram expostos em diversos países do mundo 
como originais e importantes ao desenvolvimento po-
ético mundial. Esta “exportação” de poesia atendeu 
também a uma estratégia deste grupo: ao ver a Poesia 
Concreta atacada e mal compreendida no âmbito in-
terno, pretendeu, e conseguiu, que o reconhecimento 
internacional viesse a alquebrar as reações internas e 
colocar aquela contribuição no lugar que lhe cabia na 
cultura literária do país.

Iniciada com a Poesia Concreta, nos idos 50, a “ex-
portação” poética não mais parou, continuando e 
recrudescendo-se a partir do movimento do Poema/
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unicidade do ato e à ampliação contínua do intervalo 
temporal entre o produzir e o consumir, entre o ato 
vivido e o ato cristalizado no objeto.

Entre os happenings brasileiros de importância realiza-
dos, situam-se precursoramente os de Flávio de Car-
valho. Já em tempo mais recente os de Hélio Oiticica, 
Lygia Clark, Ligia Pape, Roberto Moricosi, Antônio 
Manuel e Décio Pignatari.

A Rasgação de Poemas, nas escadas do Teatro Munici-
pal do Rio, a Passeata de Pirapora e o Pão-Poema de 
seis metros deglutido coletivamente em Olinda são os 
principais poemas/processo públicos sob versão de 
happenings. (AS)

I
IDEOGRAMA Desde a abertura do Japão ao Oci-
dente, este tem procurado incorporar a orientalidade 
a seu repertório, reconhecendo com isto alguns pon-
tos de empobrecimento a que foi levado pelo mecani-
cismo aristotélico-cartesiano, pelo positivismo e pela 
tradição discursiva mediterrânea. No final do sécu-
lo XIX e princípio do XX, esteve muito em voga o 
consumo da arte japonesa da gravura e da estampa: 
aguçou-se a curiosidade em torno da escrita oriental 
e principalmente do ideograma.

O ideograma é um caractere próprio à escrita ideo-
gráfica chinesa, adotado parcialmente na escrita ja-
ponesa, que é o signo representativo de palavras ou 
conceitos. Na escrita ideográfica, a semelhança for-
mal de um objeto não remete somente a ele próprio, 
mas também a propriedades e fenômenos (naturais 
ou sociais) que podem ser associados a eles. Um círcu-

totalmente contrária à da justaposição discursiva... 
Resolução: porque é preciso que nossa inteligência se 
habitue a compreender sintético-ideograficamente, 
em lugar de analítico-discursivamente”. Pound, via 
Fenollosa, também aproveitou-se dos princípios ide-
ogramáticos. Fenollosa afirmava que a poesia chinesa 
“fala simultaneamente com a veracidade da pintura 
e com a mobilidade dos sons”. “Como a natureza, 
as palavras chinesas vivas e plásticas, porque coi-
sa e ação não estão formalmente separadas”. Neste 
procedimento de composição, “duas coisas reunidas 
não produzem uma terceira coisa, mas alguma rela-
ção fundamental entre ambas”. Propõe, enfim, ler o 
ideograma como discurso, a partir de seus elementos 
básicos. Pound enfoca também o método ideográfico 
chinês, pelo lado do relacionamento semântico fun-
damental, adicionando-lhe um componente sonoro. 

Enquanto a base ideológica para Eisenstein era a pos-
sibilidade de dar à linguagem visual meio de repre-
sentar conceitos abstratos; enquanto para Apollinaire 
a base ideográfica era importante por seu lado de sín-
tese e de apresentação visual, em Pound era o aspecto 
de conseguir novos relacionamentos semânticos que 
interessava. Ou seja, a possibilidade poética gerada 
pela leitura analítico-discursiva de um ideograma. 
Este é um dos pontos onde Pound mostra o seu lado 
reacionário e antivanguarda, freando as tendências 
visuais da poesia, que já se manifestavam, desviando-a 
para os malabarismos preciosos da busca do sentido 
poético raro. 

A Poesia Concreta do Grupo Noigandres, embora 
refira-se a Pound constantemente, na prática e na 
teoria aborda a problemática ideográfica dentro da 
linha de Apollinaire, tendo inclusive transcrito parte 
das observações deste no Plano Piloto da Poesia Con-

creta, que sintetizou os princípios noigandristas. Seus 
poemas concretos são ideográficos porque síntese e 
sintaxe visual, contribuindo com sua estrutura para 
a leitura de significações novas: exige o pensamento 
sintético-ideográfico e é instrumento eficaz, para co-
locar no seu devido lugar social pensamento e ação 
analítico-discursiva. (AS)

IDEOLOGIA Situada como instância da superestru-
tura, a ideologia é um sistema de ideias e represen-
tações cuja “existência material” (Althusser) domina, 
em níveis diferentes, todas as atividades do ser hu-
mano. Gramsci distinguia “entre ideologias histori-
camente orgânicas, isto é, que são necessárias a uma 
determinada estrutura, e ideologias arbitrárias, racio-
nalistas, ‘desejadas’. Na medida em que são histori-
camente necessárias, as ideologias têm uma validade 
que é validade ‘psicológica’: elas ‘organizam’ as mas-
sas humanas, formam o terreno sobre o qual os ho-
mens se movimentam, adquirem consciência de sua 
posição, lutam etc. Na medida em que são ‘arbitrá-
rias’, elas não criam senão ‘movimentos’ individuais, 
polêmicas etc. (...)” (Concepção dialética da história). 
Althusser avançou a questão da ideologia teorizando 
sobre os Aparatos Ideológicos do Estado. Os discur-
sos artísticos, sejam de vanguarda ou não, reduplicam 
ideologicamente os interesses das classes sociais - ou 
suas camadas mais avançadas - que os geraram. (MC)

INFORMAÇÃO O fluxo da comunicação existe 
como decorrência (e auxílio) da vida social dos ho-
mens. A matéria para estabelecer este fluxo é a troca, 
que entre si fazem, de comunicantes constituídos de 
elementos noticiantes da realidade social imediata, da 
ideologia, do mito, da ciência, da natureza e constitu-
ídos também de informações. O fluxo destas comuni-
cantes estabelece as possibilidades de que os homens 

lo tanto pode representar sol, como calor, luz, brilho, 
a palavra dia, ou designar um deus associado ao sol.

São conhecidos seis métodos de formar os signos bási-
cos e que devem ter sido usados também para os mais 
complexos: 1) figuração, por analogia gráfica com a 
forma; 2) estruturação ideográfica, associando a es-
trutura do signo à uma noção abstrata; 3) combinação 
ideográfica, onde dois signos unidos induzem à signifi-
cação de um novo sentido - homem + palavra = crer; 
4) analogia fonética, utilizando signos similares para 
representar palavras distintas com pronúncia pareci-
da; 5) combinação de forma e pronúncia, significado 
e som [Kung (trabalho manual) + uen (coração) = 
K’UNG (impaciência) e Kung (trabalho manual) + 
yen (palavras) = Kung (luta)], pelo qual se formam 
cerca de 60% dos signos chineses; variações signos 
chineses; 6) variações sígnicas, onde palavras que 
se assemelham por pronúncia e significado corres-
pondem a signos quase idênticos  - heng (prosperar) 
converte-se em Wang (desfrutar) pela simples adição 
de um traço. Artistas de vanguarda aproveitaram de 
modo diverso os métodos ideogramáticos, em diver-
sos ramos da comunicação. No cinema, Eisenstein 
identificou-os com os princípios de montagem, pois, 
tal como nesta, no ideograma “pela combinação de 
dois representáveis conseguiu-se representar algo que 
não podia sê-lo graficamente”. “Em forma condensa-
da e purificada, o ponto de partida do cinema intelec-
tual”. “Do cinema que busca o máximo laconismo, 
cara a representação visual de conceitos abstratos”.

Na poesia de Apollinaire, o primeiro a levantar o 
procedimento ideográfico como útil à composição, 
dizendo: “... o laço entre esses fragmentos não é mais 
o da lógica gramatical, mas o de uma lógica ideográ-
fica que chega a uma ordem de disposição espacial 
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trabalhem coletivamente, que ampliem seu conheci-
mento, fixem novas habilidades, ou seja, aprimorem a 
prática e a teoria humanas.

Cada novo elemento, capaz de interagir sobre todos 
os elementos adquiridos anteriormente, é uma in-
formação. Em outras palavras: cada novo elemento, 
historicamente condicionado, que aproxime nosso 
conhecimento da verdade objetiva ou que proporcio-
ne nova atividade, é uma informação. Daí que a in-
formação é histórica, social e relativa, dependendo se 
quem interage com o elemento é, ou não, afetado por 
ele. Tal conceito de informação liga-se à própria for-
mulação do conceito de repertório (ver). Informação: 
elemento de um comunicante capaz de ampliar e/ou 
remanejar o repertório.

Como é algo de novo, a informação é elemento no 
comunicante com pouca probabilidade de ocorrer. 
Shannon (e de certo modo Wiener com seus estudos 
sobre Cibernética) em final dos anos 40, estudando a 
transmissão de mensagens através de fios, do ponto 
de vista estatístico da matemática, criou uma “Teo-
ria da Informação” que, embora adequada e capaz 
de explicar diversos fenômenos ligados à transmissão 
da comunicação em presença ou não de ruídos, não 
pode ser estendida mecanicamente a toda comuni-
cação humana. Partindo da emissão da mensagem e 
de uma recepção “neutra” eficiente, que descodifica-
ria “perfeitamente” a mensagem emitida, Shannon 
desconheceu inteiramente a função do repertório do 
“receptor”, no caso leitor-produtivo, que não recebe 
uma mensagem: contata com um comunicante e inte-
rage com ele. Mesmo em uma transmissão eletrônica, 
o receptor tanto pode estar ouvindo as palavras emi-
tidas, como pode estar estudando a própria estática 
e os fenômenos que constituíram o “ruído” daquela 

bre burguesa que valoriza as estatuetas de bronze dos 
períodos “art-noveau” / “art-deco” corresponde a um 
enobrecimento do exemplo verberado do Kitsch - exa-
tamente no momento em que ele atinge a raridade da 
escassez mercadológica.

Originado na Europa, o conceito de Kitsch atingiu a 
massificação da arte europeia na confecção de esta-
tuetas, gravuras etc. e tudo o mais que reproduzisse 
os objetos de arte, ou que criasse um sem-número de 
“pequenos originais” de artesanato seriado.

À medida que as sociedades se transformam, a pró-
pria caracterização do Kitsch vai também mudando: o 
que hoje é Kitsch amanhã pode não sê-lo e o que hoje 
é nobre amanhã poderá ser Kitsch.

Considerado o belo como um valor ideológico e a es-
tética como uma das faces da ideologia, o Kitsch situ-
a-se também neste campo. Daí, Umberto Eco ter lhe 
chamado de “mentira estética”.

Kitsch vem a ser, portanto, a apropriação da redun-
dância, consumida como se fosse informação, tudo se 
passando no universo da tradição erudita, incluídas 
suas mitologias e seus valores culturais. No consumo 
do Kitsch, a classe menos rica usufrui a redundância 
que lhe é proporcionada, comparando-se à classe do-
minante. E com isto afirma-se no que é.

Do Kitsch, disse Wlademir Dias-Pino fazendo uma lei-
tura do hábito brasileiro suburbano de colocar pin-
guins sobre geladeiras: “Kitsch é o pinguim da gela-
deira”, ou seja, a redundância necessária (pinguim = 
gelo) para que o visitante capte um novo “status” do 
seu possuidor - que o cofre branco à sua frente não 
é um armário, é uma fabulosa e almejada geladeira.

As relações de Kitsch e vanguarda são ambíguas: de 
um lado o Kitsch é um fator para desgastar o objeto 
estético que copia, ou o valor social no qual redunda. 
Por outro lado, fixa estes valores sociais, tornando-se 
uma propaganda sempre presente dos mesmos. Sem 
dúvida que uma cópia em miniatura da Fida, de Mi-
chelangelo, desgasta a informação ali contida. Mas 
a cada instante remete ao original reforçando- lhe a 
“aura”.

A reprodutividade é uma condição necessária, mas 
não é suficiente para a democratização da informa-
ção.

Sobre as relações Kitsch/Vanguarda caberia citar Dé-
cio Pignatari: “A Vanguarda seria o novo a nível de 
produção, o ‘Kitsch’ seria o novo a nível de consumo, 
entendendo-se a oposição produção/consumo como 
oposição entre duas classes de mercado: um merca-
do restrito (camadas superiores) e um mercado amplo 
(camadas populares).

A versão, como prática e como conceituação teórica, 
estabelece, de modo mais democrático, a relação en-
tre produção e consumo da vanguarda.

Visto do ponto de vista da cultura, o Kitsch opõe-se 
à calo-nato, que é algo semelhante, porém visto do 
ponto de vista do povo. (AS)

L
LEITOR No Poema/Processo, a questão do consu-
midor se coloca a partir de um salto qualitativo. O 
consumidor, mediante a leitura do poema, motivado 
pelas possibilidades concretas de versão/opção, con-

informação. Esta última posição do “receptor” limita 
a própria teoria, quando há necessidade de predefi-
nir na “fonte” e de qual seria a informação, o que 
regularia todas as demais definições (isto é, partindo 
dos conceitos matemáticos incerteza-entropia e Infor-
mação, estes definem-se com a própria definição da 
natureza do n-número de perguntas necessárias para 
chegar-se à solução: I = log2 n etc.).

Porque a informação tem menor probabilidade de 
ocorrência, geram-se estudos alienados que, inverten-
do o problema, bem a sabor da ideologia dominante, 
transformaram a raridade probabilística em Infor-
mação, levando para o plano da técnica o aforisma: 
“Tudo que é raro é caro”.

O conceito de informação está profundamente ligado 
à vanguarda, cuja função é produzir informação. (AS)

K
KITSCH Conceito de origem alemã, que fixa de modo 
impreciso uma relação entre o objeto estético e o ob-
jeto tido como tal pelo consumidor desinformado: ou 
seja, entre o que seria a arte e a sua corruptela. O Kits-
ch seria, portanto, uma transfiguração da informação 
estética e, consequentemente, um meio de perdê-la.  
Tal conceito existe desde o ponto de vista do espaço 
culto, que exige como atributo inerente à arte que esta 
possua a “aura” da intangibilidade e da unicidade. A 
categoria Kitsch passa a pertencer à classe dominan-
te, como discriminatória no objeto de acesso geral. 
Esta categoria é manipulada inclusive com a criação 
de uma escala correspondente à própria estratificação 
social - o “Kitsch nobre”, “Kitsch raro” etc. A atual fe-
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segue superar o estágio inicial do consumo passivo, 
alienar-te e alienado, para atingir um estágio radical 
no interior das formas literárias: o consumidor, ao 
penetrar na teoria e na prática do Poema/Processo, 
transforma-se em leitor. Em um primeiro momento, 
poderá ser um leitor crítico; em um segundo momen-
to, mais importante, poderá ser um leitor produtivo. 
Sua leitura levará em conta a realidade semiológica 
do poema e o contexto social que a configura como 
produção cultural. (MC)

LEITURA O Poema/Processo, já em 1957, distinguia 
a leitura simbólica (figurativa), a leitura abstrata (es-
trutural) e a leitura/processo (que seria criativa). Hoje 
preferimos assinalar que esta leitura/processo remete 
não à uma leitura de tendência criativa (individual) 
mas à uma leitura produtiva (social).

O espaço da leitura produtiva, no Poema/Processo, 
concretiza-se teoricamente, ao nível da superestru-
tura, numa epistemologia de formação althusseria-
na. Por outro lado, sabemos que “não existe con-
teúdo puro. Todo o conteúdo é sempre dado sob 
uma certa forma. Dar uma forma adequada a um 
conteúdo teórico existente ‘no estado prático’, su-
põe, pois, quase sempre, duas operações conjuntas: 
a retificação crítica da antiga forma e a produção 
da nova, num mesmo processo” (Althusser, Sobre 
o trabalho teórico). Propomos, para a história e a 
análise crítica dos discursos artísticos, estruturados 
ou não pelas vanguardas, uma leitura e uma semio-
logia materialistas. No caso específico do Poema/
Processo, esta leitura materialista será produtiva exa-
tamente na relação produto/leitor, um passo adiante 
da relação obra/consumidor, já que a primeira impli-
ca um desencadeamento crítico, prático e produtivo, 
quando tivemos (e temos) poemas que produziram (e 

O que ocorre com o poeta ao produzir vanguarda é 
que ele não privilegia a priori a língua, para nela in-
serir o seu poema: partindo das linguagens que dis-
põe, adequadas aos materiais aos quais tem acesso, 
ela produz; o poema, eventualmente, poderá conter 
palavras (até porque a língua é uma das linguagens 
disponíveis), mas as palavras nele terão um valor re-
lativo menor (ou até nulo): tanto como ocorrência es-
tatística, quanto como peso informacional, restrito ao 
âmbito da língua, que poderá não ser a linguagem 
sobre a qual o poeta concentrou a maior carga infor-
mativa de seu repertório. (AS)

LITERATURA DE MASSA Diz-se da literatura que é 
limitada e impulsionada pela engrenagem da cultura 
de massa. Exemplos: a ficção científica e a novela po-
licial. Opõe- se à literatura e ao poema de vanguarda 
(no Brasil: Oswald de Andrade, a Poesia Concreta, 
o Poema/Processo, o novo poema experimental) e a 
literatura popular (no Brasil: a literatura de cordel). 
Esta oposição pode implicar igualmente, uma simples 
diluição dos valores culturais e/ou contraculturais das 
manifestações literárias citadas acima (mesmo se sa-
bendo que o Poema/Processo e o novo poema expe-
rimental não são exatamente literários): uma simples 
diluição ao se voltar para elas, ao pretender veiculá-
-las ao nível do consumo. Na área da ficção científi-
ca, destaquemos as obras de Ray Bradbury (Crônicas 
marcianas, 1950; O homem ilustrado, 1951), Theodore 
Sturgeon (O homem sintético, 1950; Os mais que huma-
nos, 1953). Clifford D. Simak (Cidade, 1952), Stanislaw 
Lem (Solaris, 1961), Arthur C. Clarke (A cidade e as es-
trelas, 1956), C. S. Lewis (Além do planeta silencioso, 1931) 
e Alfred Bester (O homem demolido, 1952), entre outros 
autores. (MC)

LIVRO Com a descoberta da imprensa para o Oci-

dente, o livro ocupou um lugar especial na vida dos 
povos, como o local onde se inscrevia grande parte 
de seu saber e como o instrumento que o reproduzia 
e o divulgava. Foi ele a base física que possibilitou a 
difusão da alfabetização e que ajudou a amenizar a 
estratificação, acirrada e abissal, dos diversos níveis 
culturais ligados às diversas classes. Ele populariza-se 
com o capitalismo.

A eletrônica dá hoje condições técnicas para retirar 
do livro o seu papel de acumulador de informações 
(tipo)gráficas. Já se pode pensar em centrais especia-
lizadas, acumuladoras de informações, às quais cada 
um poder-se-ia ligar por um videofone, de onde co-
mandaria o recebimento a cores da comunicação de-
sejada: um texto, uma aula de matemática, um filme, 
um desenho, a solução de problemas de física ou en-
genharia, dados estatísticos.

Quando esta possibilidade técnica for uma realidade 
econômica e social, provavelmente o livro será subs-
tituído por microfilme, pela fita magnética ou por 
algum outro dispositivo capaz de catalogar os dados 
de modo mais eficiente ou econômico. Aliás, esta ca-
talogação, bem como a leitura através de aparelhos, 
já vem ocorrendo em diversas bibliotecas do mundo. 
Nesta hora restará o livro como objeto: o livro-poe-
ma. A informação que ele proporciona está ligada às 
propriedades físicas do seu material: esta é a condição 
necessária para que ele seja livro-poema e é também 
isto que faz dele, e somente dele, o seu próprio e ex-
clusivo canal. 

Como uma fita magnética, um slide ou um filme po-
deriam catalogar a transparência, o corte, a textura, o 
relevo e tudo o mais que é inerente ao livro-poema e 
à sua leitura criativa?

produzem) poemas. (MC)

LINGUAGEM Para a vanguarda, as linguagens não 
são uma restrição ao seu desenvolvimento criativo. 
Ao contrário, o produtor da vanguarda utiliza-se de 
todas as linguagens acessíveis e ainda cria outras; para 
que consiga levar ao leitor-produtivo um máximo de 
informação intersemiótica, que lhe mobilize o reper-
tório e sirva de matéria-prima sobre a qual ele, leitor, 
trabalhará versões e criará.

A intersemioticidade atende a um estágio atual do 
desenvolvimento da comunicação, quando se assiste 
à interpenetração dos gêneros tradicionais e, muito 
mais, à sua própria extinção. A produção, usando si-
multaneamente diversas linguagens, é um fator que 
dá um fundamento comunicacional a esta extinção.

O uso simultâneo de diversas linguagens é próprio 
do homem. Mas o espírito classificador que assaltou 
o Ocidente, num dado instante, estabeleceu, com 
base, é verdade, em dados objetivos das relações so-
ciais, que os homens comunicar-se-iam através de um 
modo de-parlamentado, ora usando uma linguagem, 
ora outra. Como se falássemos sem mímica, escre-
vêssemos sem letras e pintássemos sem desenho. O 
cinema sonoro, unindo linguagem teatral, fala e re-
produção icônica, ao estabelecer a sintaxe própria da 
montagem, da sucessão de planos etc., relativa àque-
las linguagens, deixou bastante claro que não existe 
uma comunicação ideal monossêmica: o homem ao 
lançar-se na comunicação o faz totalmente, mobili-
zando tudo que está disponível em seu repertório.

Daí muitos pensarem que a poética da vanguarda é 
contra a palavra, na medida em que pretendem o po-
ema monossemicamente restrito ao discurso da fala. 
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Um virar de páginas jamais será um trocar de slides 
ou o apertar de um botão de gravador magnético. 
(AS)

LIVRO-POEMA O livro-poema tem o seu primeiro 
exemplo n’A ave, de Wlademir Dias-Pino, elaborado a 
partir de 1951 e lançado em 1956. O que caracteriza 
o livro-poema é a sua apresentação como corpo físico, 
como objeto, de tal maneira que o poema somente 
existe porque existe o objeto (livro). A fisicalidade do 
papel é parte integrante do poema: o livro gera infor-
mações através de seu processo. O livro-poema não 
pode perder a característica de livro para ser filme ou 
cartaz nem pode ser oralizado.

As propriedades físicas do material impedem estas 
transposições. O livro-poema exige a exploração si-
multânea ou isolada de: transparência/opacidade; 
perfuração/relevo; vinco/dobras; brilho/cor; corte/
desdobragem; elasticidade/ flexibilidade; textura/
dureza. E, como organização de livro, a exploração 
ainda de: capa/contracapa; níveis/ cantos; numera-
ção/Inter-relação material das folhas; posicionamen-
to formal/ajuste.

Em oposição até ideológica, poder-se-ia consignar: 
a) poesia-livro, que incorpora o livro como elemento 
expressional da verbalidade: seja pelo jogo simbóli-
co dos espaços brancos, seja pela variação tipográfica 
indicativa de significação; b) poema-livro, quando o 
livro é subordinado à estrutura do poema onde o es-
paço organiza o poema. Tanto a poesia-livro como 
o poema-livro admitem transposições para outros 
suportes e inclusive oralizações. Augusto de Campos 
considerou as possibilidades de usar luminosos ou fil-
mletras para os poemas da série poeta menos.

conhece o caráter lúdico da comunicação, na mesma 
razão em que reconhece que o trabalho não alienado 
é, também ele, lúdico. E por isso coloca o consumi-
dor numa posição participante e criativa de modo a 
imobilizar-lhe o repertório, na leitura do produto co-
municante. Esta posição o faz sair da atitude contem-
plativa para uma atitude produtora. Proporcionando, 
finalmente a este leitor, uma verdadeira alegria e um 
lazer comprometido com a igualdade constatada, que 
existe entre ele e o produtor da comunicação inicial-
mente proposta. (AS)

M
MARGINÁLIA Chama-se de literatura marginália, 
ou lixeratura, ou literatura da “geração do mimeó-
grafo”, a literatura produzida a partir de 1971/72, 
veiculada artesanalmente e distribuída em circuito 
paralelo, de maneira precária. Algumas revistas e jor-
nais (Sibila, em São Paulo; Vapor, em Belo Horizonte; 
Flor do Mal, em Salvador) publicavam seus produtos, 
ideologicamente ligados à contracultura, à Tropicá-
lia, ao orientalismo/misticismo, às formas coloquiais 
trabalhadas pelo nosso modernismo. A literatura 
marginália, portanto, ignorava (ou rompia com) as 
conquistas estruturais da Poesia Concreta e do Poe-
ma/Processo, propondo ora uma “estética amado-
ra”, ora um espontaneísmo criativo: nos dois casos, 
em geral interligados, o que se verificou foi uma as-
similação por parte das classes dominantes. Somente 
aqueles que conseguiram superar este espontaneís-
mo/amadorismo - consequência, não o esqueçamos, 
de um contexto político e social bastante repressivo -, 
buscando na antropofagia, na Poesia Concreta e no 

Poema/Processo suas fontes mais produtoras, pude-
ram elaborar lances poéticos mais significativos, já na 
área da (anti)literatura. De qualquer maneira, como 
nomes representativos da lixeratura, em sua fase mais 
aguda (1972/75), citemos Ricardo de Carvalho Du-
arte (Chacal), autor de Preço da passagem e América; 
Carlos Ronald de Carvalho (Charles), autor de Creme 
de lua; João Carlos Pádua, autor de Motor etc. Seus 
principais integrantes, que representam tendências 
literárias diversas, fundaram a distribuidora Nuvem 
Cigana, que edita o Almanaque Biotônico Vitalidade. Uma 
parte de seu material criativo pode ser encontrado no 
livro de Heloísa Buarque de Hollanda 26 poetas hoje 
(Rio de Janeiro, 1976). Seu principal crítico tem sido 
o poeta António Carlos de Brito, que, de certa forma, 
também se liga à lixeratura. (MC)

MATRIZ “Armazenamento de soluções: o exato” 
(Wlademir Dias-Pino). Projeto ao nível gráfico a per-
mitir desdobramentos igualmente gráficos: o poema, 
enquanto grafia planejada, acumula previsões sobre 
conjuntos (cf. WDP). A matriz passa a ser vista, no Po-
ema/Processo, como uma classificadora de registros 
gráficos e visuais. (MC)

MODERNISMO É próprio do moderno radicalizar 
tudo aquilo que já havia sido feito, como tentativa de 
explorar os últimos recursos disponíveis. O moderno 
não chega a um rompimento, e de certo modo assume 
a tradição, ainda que subjacentemente, dinamizando-
-a para atingir estágios contemporâneos de consumo.

No Brasil, a partir de 1910, com aceleração crescente 
nos anos seguintes, manifestações esparsas e a contí-
nua atuação dos intelectuais mais informados, mos-
travam a iminência de um rompimento da situação 
vigente, estabelecendo a necessidade histórica de uma 

De maneira análoga pode-se conceituar objetopoe-
ma, poesia-objeto (admiravelmente definida por Fer-
reira Gullar como não-objeto) e poema-objeto. (AS)

LÚDICO De certo modo, é implícito na tradição cul-
tural mediterrânea a ocupação com a comunicação, 
abrangida entre dois polos: de um lado o conheci-
mento, o estudo, o aprendizado, o trabalho e de outro 
o ócio, o jogo, o caráter lúdico, o lazer.

Nos últimos séculos, estes polos definiram-se corres-
pondentemente ao produtor e ao consumidor. Para 
aquele, o trato com a comunicação corresponderia a 
um trabalho, com tudo que isto implica; para este, o 
consumo da comunicação tenderia ao imobilismo e 
ao lazer. Exceto em situações excepcionais de apren-
dizado e relações sociais formalizadas, quando, para 
ambos, teria funções claras, não ociosas.

Nas artes dos mais diversos níveis, correspondendo à 
divisão do trabalho e à divisão de classes, coube aos 
produtores de comunicação e objetos estéticos atuar 
duramente sobre os materiais para que fossem fruídos 
como enchedores do ócio e proporcionadores do di-
vertimento dos consumidores abastados.

Como esta ligação da comunicação ao ludismo, ao 
lazer, corresponde ainda a uma necessidade do ho-
mem no estágio social abarcado por este período, len-
tamente foi se fixando uma posição tradicional, mas 
não-histórica, de colocar o consumo da comunicação 
para todos os homens, e em particular o consumo da 
arte, como uma atitude lúdica passiva.

Daí que um consumidor, diante de um quadro, colo-
ca-se como espectador do trabalho do outro, em bus-
ca de uma leitura de fruição que lhe proporcione o 
enchimento gratificante de seu ócio. A vanguarda re-
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reformulação no conjunto de ideias circulantes. Esta 
reformulação foi o Modernismo que atingiu profun-
damente: a literatura; a poesia; a música; as artes; a 
arquitetura; o teatro; a crítica e o próprio pensamento 
nacional como um todo. Reconhecendo o modelo in-
dustrialista ocidental e correspondendo a um esforço 
de ascensão da burguesia brasileira, procurou formu-
lar linguagens brasileiras, incorporar o universo míti-
co brasileiro, enfim, criar uma cultura brasileira.

Na arte, assumiu as conquistas do início do século XX 
europeu: do cubismo ao abstracionismo geométrico. 
Na arquitetura filiou-se à influência da funcionalida-
de e do purismo de Corbusier e Mies Van der Rohe, 
chegando à construção de Brasília.

Na literatura, vadeou o regionalismo de Bagaceira e 
amadureceu em Grande Sertão: Veredas, de Guima-
rães Rosa.

Na política, começou com Getúlio e terminou com 
Juscelino e o seu desenvolvimento modernista.

Na poesia, implantou e explorou o verso livre, a lin-
guagem direta e a antimetáfora, numa valorização 
excepcional da palavra poética, até chegar ao uso da 
palavra fisicamente ativa em estado de dicionário, 
“como sentido puro” ou incorporada ao livro-poema 
como simples sinalizadora da leitura física do livro = 
respectivamente nas correntes Noigandres, simbóli-
co-metafísica de Ferreira Gullar ou físico-matemática 
de Wlademir Dias-Pino, formadoras da Poesia Con-
creta (ver).

Os novos trabalhos das vanguardas brasileiras 
rompem definitivamente com o modernismo e, em 
particular, o Poema/Processo rompe com a poesia 
(inclusive modernista) para locar como informação 

transcendente, de fruição do mundo sempre em des-
coberta, atingindo em algumas propostas deste último 
o limiar da contemplação zen-budista e da integração 
com o natural. (AS)

NEOCONCRETISMO O Concretismo e o movimen-
to da Poesia Concreta, que lhe foi simultâneo, consti-
tuíram uma profunda contribuição da vanguarda aos 
repertórios brasileiro e global, encerrando de forma 
radical e criativa o ciclo do Modernismo. Desde o seu 
lançamento, em meados dos anos 50, aglutinavam eles 
uma ampla frente artística cheia de contradições e de 
divergências. Com o lançamento da Exposição Nacio-
nal de Arte Concreta (dez. 56-SP; fev. 57-Rio), três ver-
tentes se consolidaram com contribuições específicas:

a)    A ortodoxa, situada dentro de um nacionalismo 
pré-estruturalista, compreendendo os integrantes do 
Grupo Noigandres e os do Grupo Ruptura.

b)    A espacional de linguagem precisa, ligada à física 
do comunicante e à sua leitura objetiva, representada 
por Wlademir Dias-Pino, que seria precursora do Po-
ema/Processo.

c)    A simbólica, preocupada como a reestruturação da 
sintaxe e com a leitura através da vivência ante o objeto 
por meio de uma percepção fenomenológica, formada 
por Ferreira Gullar e outros poetas e artistas cariocas 
ou radicados no Rio.

Embora em polêmicas e fustigações mútuas pelos jor-
nais, estas vertentes mantiveram-se dentro do intervalo 
concreto e juntas comemoram, no Suplemento Domi-
nical do Jornal do Brasil, o aniversário do movimento, 
embora suas divergências se tenham aguçado tremen-
damente.

Quando, em 1959, as contradições tornaram-se insus-
tentáveis, Gullar e outros artistas, mais vinculados aos 
aspectos intuitivos e simbólico do fazer artístico, rom-
peram definitivamente com o concretismo e com a Po-
esia Concreta, fundando o Neoconcretismo.

Exatamente, e pela primeira vez assumindo a contri-
buição que as correntes construtivistas deram à arte, 
sem, contudo, situá-lo dentro dos limites de um empí-
reo do cartesianismo ou dos positivismos, que se pren-
diam ao desdobramento dos radicalismos de fim do 
século XIX.

O Movimento Neoconcreto surgiu com um manifesto 
tomando “posição em face da arte não-figurativa ge-
ométrica”, concebendo a obra de arte como “um ser 
cuja a realidade não se esgota nas relações exteriores 
de seus elementos” e que “só se dá plenamente a abor-
dagem direta, fenomenológica”. Aceito o vocabulário 
geométrico, as formas perderiam o “caráter objetivo 
da geometria, para se fazerem veículo da imaginação” 
dentro de “um novo espaço expressivo”. Os neocon-
cretos reafirmam ainda “a independência da criação 
artística em face do conhecimento objetivo (ciência) 
e do conhecimento prático (moral, política, indústria, 
etc.)”.

A seguir, tentando melhor desdobrar a essência do Ne-
oconcretismo, Gullar lança a teoria do não-objeto (ver).

A polêmica Grupo Noigandres x Neoconcretos radi-
calizou-se a ponto de um rompimento cultural irrever-
sível.

O Neoconcretismo ganhou força, realizou inúmeras ex-
posições, nacional e internacionalmente, e completou a 
experiência concreta brasileira, incorporando-lhe: 

do poema o seu processo. (AS)

N
NÃO-OBJETO O não-objeto é um tipo especial de 
objeto, observado teoricamente por Ferreira Gullar, 
“em que se pretende realizada a síntese de experiên-
cias sensoriais e mentais: um corpo transparente ao 
conhecimento fenomenológico, integralmente per-
ceptível, que se tende à percepção sem deixar resto. 
Uma pura aparência”.

Segundo Gullar o objeto, “como coisa material que 
se dá para nós naturalmente, se esgota na referência 
de uso e de sentido”. “O não-objeto não se esgota 
nas referências de uso e sentido porque não insere na 
condição do útil e da designação verbal”. A coisa ma-
terial é opaca e exige um nome: um artista plástico 
ao representar objetos tira-os do nível conceitual para 
o nível estético, onde emerge uma nova significação 
imanente à forma. Este fenômeno levado ao extremo 
produz o não-objeto: perde-se a significação imanen-
te própria à representação do real, porque se trata do 
aparecimento primeiro de uma forma, que funda em 
si mesmo sua significação.

Na poesia o não-objeto verbal “é o antidicionário: o 
lugar onde a palavra isolada irradia toda a sua carga”.

Resumindo: no não-objeto é irrelevante o seu aspec-
to material; o importante é a vivência transcendental 
face a descoberta. 

Esta formulação teórica explica a evolução de alguns 
artistas neoconcretos, como Lygia Clark, Ligia Pape 
e Hélio Oiticica em direção a um experimentalismo 
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a)    o happening; 

b)    o uso do corpo como elemento ativo para a rea-
lização da obra; 

c)    uma abertura pela tentativa de interpenetração 
dos gêneros; 

d)    a translação do centro de leitura do objeto para 
os setes aspectos perceptivos e produtivos - obra dife-
rente do objeto; 

d)    a participação do espectador (7) na realização da 
obra. 

Se a Poesia Concreta colocara a produção brasilei-
ra em nível de ampliar o repertório poético global, 
foi com o Neoconcretismo que as artes plásticas atin-
giram este grau de informação. Entre outros, Lygia 
Clark e Hélio Oiticica afirmaram-se internacional-
mente, colocando o corpo e a vivência no centro do 
fazer artístico. A Nova Objetividade Brasileira (ver) 
é, de certa forma, um desdobramento decorrente do 
Neoconcretismo.

Na Poesia Neoconcreta o tempo e o espaço (ver) têm 
significação específica: O poema é um ser temporal, 
pois e “no tempo, e não no espaço que a palavra des-
dobra a sua completa natureza significativa”; a pági-
na é a espacialização do tempo verbal (é pausa, silên-
cio, tempo) e a “linguagem se abre como duração” de 
forma não linear, pois na linearidade a língua fluiria 
em sucessão. (AS)

NOVA-OBJETIVIDADE (BRASILEIRA) Como uma 
resposta à Pop-Art, americana, e à Nova Figuração, 
europeia, que já forçavam sua penetração através da 
subserviência ideológica de parte da crítica da época, 
um grupo significativo de artistas plásticos brasileiros 

davam-lhes caráter sagrado.

Esta tradição e as características especiais de privilé-
gio que a arte adquiriu no Ocidente, minimizaram 
o valor do objeto, situando uma área de exceção na 
estatuária, até para confirmar a relação de privilégio.

Assim que se passou a dar ao objeto o valor decorati-
vo, o valor menor de ser o suporte de uma comunica-
ção que se faria através dele. Apesar de sua realidade 
física, o objeto teve o uso de um canal determinante 
de “status”, transportador da “artisticidade”, exibidor 
de virtuosismo artesanal, mensageiro de ideologia e 
excepcionalmente de objeto, no exercício descompro-
metido de sua função social.

A vanguarda relaciona-se com o objeto, procurando 
desmistificar sua natureza privilegiada e estabelecen-
do uma relação produção/leitura que coloque a in-
formação possível (e inerente ao que é específico ao 
objeto) quando se der a relação deste com o leitor-
-produtivo.

Em analogia ao que foi dito em relação ao livropoe-
ma (ver), pode-se consignar a existência de:

a)    objeto-informação, onde as características físicas 
do objeto e de seus materiais construtivos são a condi-
cionante principal da informação a ser produzida, em 
seu contato com o leitor-produtivo;

b)    informação-objeto, onde o objeto é organizado 
estruturalmente a partir da informação procurada e 
tem os seus materiais escolhidos para atender a ela 
(como exemplo uns poema-objeto que pudesse ser 
realizado em anúncios luminosos, em livro, em anún-
cios luminosos, em livro, em filmletras); 

c) não-objeto, simbólico e transparente à percepção, 

que informaria ao leitor-produtivo o conceito abstra-
to e metafísico contido nele.

Nenhuma destas aproximações da vanguarda à pro-
blemática do objeto pode ser confundida com o Kitsch 
(ver) ou com o uso do objeto para suporte de discurso 
ideológico imediato. (AS)

OBRA ABERTA Em Umberto Eco, “a abertura, en-
tendida como ambiguidade fundamental da mensa-
gem artística, é uma constante de qualquer obra em 
qualquer tempo”. E mais: “o modelo de uma obra 
aberta não reproduz uma suposta estrutura objetiva 
das obras, mas a estrutura de uma relação tratava” 
(Obra aberta). A poética da obra aberta, para alguns, 
seria aquela capaz de permitir, no consumidor, múlti-
plas “interpretações”. No Brasil, Haroldo de Campos 
e outros poetas concretos colocaram em circulação as 
propostas de obra aberta. Já o conceito de projeto, no 
Poema/Processo, não tem nada a ver com a proposta 
do ensaísta italiano. (MC)

OPÇÃO Ao entrar em contato com o objeto, cabe ao 
sujeito entender que sua interação com aquele se faça 
de um modo ativo para que o seu repertório se enri-
queça ao máximo. Esta participação ativa é que leva 
o sujeito a uma condição de leitor-produtivo que con-
some o objeto socialmente, incorporando a informa-
ção ao seu repertório e até, eventualmente, gerando 
as versões resultantes desse ato.

Assim entendido, o consumo da informação pelo 
leitor-criativo é um exercício ativo de seu direito de 
opção frente ao objeto, dentro das possibilidades de 
seu repertório. Isto substitui os procedimentos con-
templativos que têm como base a busca da sintonia 
do que está sendo observado, com estruturas básicas 

reuniu-se na coletiva Opinião 65 (MAM-Rio).  Em 
Vanguarda Brasileira (UFMG, Belo Horizonte). Opinião 
66 (MAM-Rio) e, finalmente, em abril de 1967, no 
MAM-Rio, na exposição Nova Objetividade Brasileira. 
Este movimento, curto e aglutinador, alinhou os jo-
vens artistas e alguns egressos do concretismo e do 
neoconcretismo, já mais velhos. A Nova Objetivida-
de pretendia uma formulação de um estado típico da 
arte brasileira de vanguarda atual caracterizando-se 
por: 1) vontade construtiva geral; 2) tendência para o 
objeto, ao ser negado e superado o quadro de cava-
lete; 3) participação corporal, tátil, visual, semântica, 
etc. do espectador; 4) tomada de posição em relação a 
problemas políticos, sociais e éticos; tendência a uma 
arte coletiva; e ressurgimento e reformulação do con-
ceito de andante.

Os princípios teóricos da Nova Objetividade foram 
lançados em um manifesto e calcaram-se fundamen-
talmente em postulações neoconcretas e no pioneiris-
mo de Gullar, com sua teoria do Não-Objeto. (AS)

O
OBJETO As primeiras comunicações não-verbais en-
tre homens foram feitas através do envio de objetos. 
E desde aí o objeto já continha, juntamente com suas 
funções de uso social na produção, uma função infor-
macional e de comunicação do próprio viver social. 
Não é à toa que os arqueólogos dão tanto valor e ob-
tém tantas informações culturais sobre as civilizações 
que estudam, da análise e da leitura de seus objetos. 
Os povos, desde os primórdios, percebiam isto e deco-
ravam os objetos, distribuíam-nos hierarquicamente 
segundo formas e funções, através das diversas classes, 
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pré-inculcadas pela ideologia em seu repertório, a 
qual sob as mais diversas maneiras, estabelece o que é 
belo, bom, fino, superior, elegante etc. A opção subs-
titui as exclamações emocionais diante do objeto pela 
ação efetiva do leitor-produtivo sobre o mesmo, o que 
desmistifica a relação de sujeição observador/obra de 
arte, por meio de outra mais rica e mais complexa: lei-
tor-produtivo/objeto.

No Poema/Processo esta última relação se realiza inte-
gralmente, de tal modo que o leitor-produtivo torna-se 
um poeta produtor de versões, em um primeiro estágio 
e, posteriormente, um criador de processos. (AS)

P 
PAU-BRASIL Insatisfeito com os rumos pouco defi-
nidos que o Modernismo estava tomando, Oswald 
de Andrade lançou, em 1924, o Manifesto Pau-Brasil 
destinado a colocar pontos que até então tinham sido 
abordados timidamente ou ligeiramente aventados 
nas hostes modernas. Este manifesto, preparatório 
da Antropofagia, que seria lançada em 1928, procura 
posicionar o “homo brasiliensis” frente ao impacto que a 
cultura europeia lhe dava. Se, como disseram os mo-
dernistas, eles “não sabiam bem o que queriam, mas 
sabiam exatamente o que não queriam”, o Manifesto 
Pau-Brasil é uma primeira tentativa de estabelecer a 
expectativa de superação do academismo e do lusita-
nismo em nosso ambiente, é enfim um primeiro “sa-
ber o que querer”. 

Opondo-se à Escola (no sentido da tradição escolar 
e bacharelesca), sem, todavia, assumir a Floresta (no 
sentido de um pensamento selvagem e descompro-

A produção de vanguarda, inaugurando o novo, não 
só deixa de ter padrões de comparação e aferição que 
facilitem a sua leitura, como cria comunicantes que 
exigem ao leitor-produtivo a incorporação de novos 
procedimentos de percepção.

Por exemplo, a Poesia Concreta exigia uma mobiliza-
ção da percepção gestáltica ou fenomenológica, con-
forme fosse Noigandres ou Neoconcreta. Já poemas 
de Wlademir Dias-Pino exigiam uma mobilização 
maior da percepção físico-sensorial, cujos dados com-
poriam com outros a informação para o leitor: virar 
a página ou avaliar a textura do papel inseriam-se no 
mesmo nível de leitura de um gráfico ou de uma frase.

Na percepção gestáltica, principalmente visual, o 
objeto é considerado a partir da estrutura que dá a 
perceber um contato instantâneo com o sujeito. Daí 
decorrem leis de percepção que estabelecem a relação 
da “forma” com o “fundo”, a tendência cultural de 
observador completar estruturas assimétricas de mo-
dos particulares (lei do fechamento etc.). 

A percepção fenomenológica, tal como foi observa-
do por Merleau-Ponty, destaca a Intencionalidade do 
sujeito como elemento preponderante e capaz de fun-
dar o modo de ver o objeto, numa harmonia entre o 
mundo material e o seu repertório. O mundo não se-
ria um mundo de objetos: no percebido há a matéria 
e também a forma. Não haveria como superpor ao 
mundo percebido, um mundo de ideias e a ideia não 
só fundaria sobre a percepção, senão que repousaria 
sobre ela.

Nos poemas concretos do grupo Noigandres a per-
cepção gestáltica é um instrumento fundamental de 
leitura e nos poemas de Gullar e neoconcretos um 

posicionamento perceptivo fenomenologista é chave 
para entender o espaço branco correspondendo a um 
tempo de harmonização da vivência de leitura a ou-
tras ideias do leitor. (AS)

POEMA O movimento/processo separou o poema 
(cuja existência manifesta-se ao nível da linguagem: 
o poema passa a ser o produto concreto trabalhado 
pelo poeta) da poesia (ao nível da língua: o que inte-
ressa é o estado subjetivo, “poético”, emocional sen-
tido pelo poeta e/ou pelo consumidor diante de um 
poema, mas também diante de um romance, de um 
filme, de um crepúsculo etc.). Com esta separação, 
o Poema/Processo problema = a relação produção/
consumo a partir de uma leitura radical da própria 
vanguarda. Assim como em Khlébnikov e Maiako-
vski, o Poema/Processo e as linguagens experimentais 
sempre estiveram mais comprometidos com o fato de 
formar produtores do que com o fato de atingir con-
sumidores, de acordo com a especificidade política de 
cada momento histórico. Atingir passivamente con-
sumidores passivos (vide a TV e o “padrão global de 
qualidade”) é o ideal das classes dominantes nas socie-
dades capitalistas. (MC)

POEMA/PROCESSO O Poema/Processo, como 
movimento organizado, surgiu em dezembro de 1967, 
lançado simultaneamente em Natal e no Rio de Janei-
ro, e logo em seguida (1968) com bastante penetração 
em Minas Gerais e nos diversos estados nordestinos. 
Seus fundadores, entre outros, foram Álvaro de Sá 
(RJ), Anchieta Fernandes (RN), Anselmo Santos (RJ/
BA), Dailor Varela (RN), Falves Silva (RN), Frederico 
Marcos (RN), George Smith (RJ), José Luiz Serafini 
(RJ/ES), Marcos Silva (RN), Moacy Cirne (RN/RJ), 
Nei Leandro de Castro (RN), Neide Dias de Sá (RJ), 
Pedro Bertolino (SC), Sanderson Negreiros (RN) e 

metido com a tradição ocidental), Oswald sugere a 
criação de um entre-lugar utópico que se situaria fora 
de ambos, aproveitando a contribuição que cada um 
tivesse a dar. Onde existiria a ingenuidade e a convic-
ção antidoutor, onde a candidez teria como contra-
partida a invenção, a surpresa, a síntese e o equilíbrio. 
Enfim, onde a alta sofisticação do pensamento euro-
peu do primeiro quarto do século, convivesse com os 
valores da floresta: a agilidade, a candidez, a inocên-
cia, a experimentação, o lirismo, a agressividade.

O pau-brasil, metáfora/metonímia do Manifesto, é es-
colhido por ter servido de base econômica de Portugal 
em relação à colônia, nos primeiros tempos coloniais; 
por ter sido matéria-prima da cruz da 1ª missa: quan-
do os índios adoravam a madeira e os portugueses a 
cruz; por ser a tinta que tingia os melhores tecidos 
europeus.

O Manifesto Pau-Brasil prepara o Tropicalismo e lança 
uma diferença fundamental, de modo implícito, entre 
o Kitsch europeu e a “cafonália”. A poesia Pau-Brasil, 
lançada por Oswald nesta época, é de caráter antime-
tafórico e de construção profundamente referencial, 
sintética e metonímica. (AS)

PERCEPÇÃO Não é concebível dar à percepção um 
caráter universal e intemporal como se ela indepen-
desse do objeto. A percepção atinge o caráter ver-
dadeiramente humano quando ultrapassa o estágio 
puramente biológico e incorpora a vivência social. 
Perceber música exige um sentido musical educado 
para a música e não se pode falar de um objeto para 
um sujeito, mas de uma interação dialética sujeito/
objeto já que este é também um elemento de modifi-
cação daquele.
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Wlademir Dias-Pino (RJ/MT). Contribuíram para 
a fixação e expansão de sua teoria e prática, já em 
1988, os poetas Aquiles Branco (MG), Arabela Ama-
rante (MG), Dayse Lacerda (MC), Fernando Teixei-
ra (MG), Joaquim Branco (MG), José de Arimathéa 
(MG), José Cláudio (PE), José Nêumanne Pinto (PB), 
Ivan Mauricio (PE), Márcio Almeida (MG), Marcus 
Vinicius de Andrade (PB/ PE), P. J. Ribeiro (MG), 
Oscar Rellner Neto (SP), Regina Coeli do Nascimen-
to (PB), Ronaldo Werneck (MG), Sebastião Carvalho 
(MG), Sônia Figueiredo (MG), William Dias (PB) e 
muitos outros. Seu surgimento deu-se, basicamente, a 
partir de uma leitura da direção espacional (funcional) 
de Wlademir Dias-Pino nos quadros da Poesia Con-
creta: leitura que desencadeou, produtivamente, todo 
um movimento, com amplas repercussões no interior 
do país e em países sul-americanos (Uruguai, Argen-
tina etc.). Sua teoria registrava em 1967/68: “Poema/
Processo é aquele que, a cada nova experiência, inau-
gura processos informacionais. Essa informação pode 
ser estética ou não: o importante é que seja funcional 
e, portanto, consumida. O poema resolve-se por si 
mesmo, desencadeando-se (projeto), não necessitan-
do de interpretação para a sua justificação”. Entre 
suas conquistas teóricas, as questões da leitura (vide), 
do projeto (vide), da versão (vide), da matriz (vide), da 
série (vide) e do contra-estilo (vide). Em 1972, depois 
de ter realizado mais de 15 exposições nacionais (Rio, 
Natal, Brasília, Olinda, Recife, João Pessoa, Salvador 
e outras cidades) e de ter participado de quatro ex-
posições internacionais (Buenos Aires e Montevidéu), 
depois de ter lançado revistas (Ponto, Processo), enve-
lopes (Etapa, Processo, Projeto, Levante, Vírgula), livros e 
poemas diversos (entre os quais, 12 x 9), depois de 
ser publicado nas Américas e na Europa, o Poema/
Processo — diante das dificuldades de trabalho e vei-

Jornal do Brasil e com a repercussão alcançada, logo 
a Poesia Concreta adquiriu dimensão nacional. O seu 
crítico-fundador foi o hoje jornalista Oliveira Bastos.

Por seu alto teor informacional, pelo clima mundial 
receptivo e propício e pela ação decisiva dos poetas 
Décio Pignatari e Haroldo de Campos (principalmen-
te este) rapidamente a Poesia Concreta, fenômeno 
oriundo do Brasil, adquiriu repercussão internacional 
e influenciou toda a poesia mundial. Agindo profun-
damente sobre o discurso verbal, a Poesia Concreta, 
através de suas vertentes, contribuiu para a poesia 
brasileira principalmente, entre outras coisas, com:

1.  Economia verbal extrema;

2.  Valorização da palavra, que foi explorada em to-
das as suas possibilidades de transferência significan-
te, de modo a criar com este procedimento densidade 
informacional dentro do código verbal;

3.  Rompimento da sintaxe tradicional e busca de 
uma nova sintaxe (visual e/ou sonora ou ainda física);

4.  Exploração do espaço adjacente à palavra para 
estruturar uma sintaxe visual gestáltica (AC, HC, DP 
e RA) ou fenomenológica (FG);

5.  Uso do espaço e do papel como materiais inerentes 
ao poema — criação do primeiro livro-poema (WDP);

6.  Uso da palavra como uma codificação retardadora 
imediata da leitura das construções poéticas de feição 
gráfica (WDP);

7.  Introdução da codificação como elemento infor-
macional do poema (WDP e posteriormente DP);

8.  Desenvolvimento de uma teorização paralela ao 
trabalho prático, para procurar uma maior compre-

ensão, ao mesmo tempo em que evitava distorções 
próprias à má-fé ou à falta de repertório da época;

9.  Poemas contendo signos gráficos, que não letras 
(WDP);

10.  Internacionalização da produção poética brasi-
leira de vanguarda.

A Poesia Concreta, refletindo condições específicas 
da sociedade brasileira da época, foi formada pela 
aglutinação de três vertentes poéticas que indepen-
dentemente pesquisavam:

a)  O Grupo Noigandres (Augusto de Campos, AC; 
Haroldo de Campos, MC; Décio Pignatari, DP; e Ro-
naldo Azeredo, RA);

b)  Ferreira Gullar (FG);

c)  Wlademir Dias-Pino (WDP).

Desde o seu lançamento, e até antes como pode ser 
depreendido de correspondência trocada (FG/AC), 
havia divergências profundas entre estas três vertentes 
que inclusive escreviam teorias diversas e antagônicas 
nos dias próximos à Exposição de 56/57.

Cada uma destas vertentes seguiu caminho diferen-
te: O Grupo Noigandres continuou, até meados dos 
anos 60, ortodoxamente concreto e ligado à sua teo-
ria original; Ferreira Gullar, junto com outros pintores 
e poetas, rumou para o Neoconcretismo; Wlademir 
Dias-Pino, que, nomeando sua poesia como espacio-
nal, lançara o livro-poema A Ave e o poema codificado 
Solida na exposição, após 10 anos de intenso traba-
lho de pesquisas, foi um dos fundadores do Poema/
Processo, que vê em sua atuação nos anos 54/56 os 
rumos precursores do movimento. A Poesia Concreta 

culação e diante da repressão vigente — optou por 
uma “parada tática”. Poemas/Processo, contudo, 
continuaram sendo elaborados. Outras conquistas 
teóricas, críticas e práticas do movimento: a separa-
ção entre poesia (língua, palavra, tradução, estilo) e 
poema (linguagem, projeto, versão, contra-estilo); o 
aproveitamento e a exploração das potencialidades 
físicas de cada material trabalhado, de acordo com as 
necessidades sociais e (estético) semiológicas do poeta; 
o uso do signo verbal somente quando necessário, in-
dependente de codificações semânticas previamente 
estabelecidas; o rompimento com a poesia tipográfica 
(Poesia Concreta: último estágio do modernismo). Em 
suma, o Poema/Processo consolidou-se, como prática 
semiológica (que se abriria, depois de 1972, para as 
aventuras enriquecedoras do poema experimental), 
através de uma produção e de uma leitura materialis-
tas, engendradas pelo social e pelo real. O momento 
histórico de seu lançamento (1967: questionamento 
das estruturas políticas, Tropicália, Grupo Oficina, O 
& A, Terra em transe, Nova objetividade etc.) diz de 
seu projeto cultural. (MC)

POESIA CONCRETA Fechando o ciclo criativo 
do Modernismo, a Poesia Concreta foi lançada ofi-
cialmente na primeira Exposição Nacional de Arte 
Concreta (dez. 56, SP; fev. 57, Rio), mostrando os 
trabalhos de poetas que, desde 1953, vinham pesqui-
sando em tomo de uma mudança radical das formas 
poéticas então em circulação. Fundada por Augusto 
de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari, 
Ferreira Gullar, Ronaldo Azeredo e Wlademir Dias-
-Pino, poetas que participaram desta primeira expo-
sição, atingiu profundamente o território poético da 
época tendo despertado a reação dos setores acadê-
micos. Com o apoio do Suplemento Dominical do 
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foi uma das mais importantes vanguardas do século, 
funcionando como tal nos anos 53/62. (AS)

POSTAL, ARTE O postal, como veículo e suporte 
do poema, data dos anos 60, sob domínio da Poesia 
Concreta internacional. Em 1970, o poeta e crítico ce-
arense Pedro Lyra divulgou o poema-postal. Antes, em 
1968/69, o poeta uruguaio Clemente NUM, que se li-
garia ao Poema/Processo, apresentaria seus textos em 
postais. Mas foi a partir de 1971 que se desenvolveu, no 
Brasil e no exterior, uma verdadeira arte postal, ou ar-
te-correio, aproveitando as possibilidades físicas e vei-
culadores do cartão-postal, do envelope, do telegrama 
e da própria carta como agente comunicante. Exposi-
ções nacionais e internacionais têm sido realizadas. No 
Brasil, seus divulgadores e criadores mais ativos, liga-
dos ao poema experimental e ao Poema/Processo, são: 
Paulo Bruscky, Daniel Santiago, Unhandeijara Lisboa, 
Vania Lucila, J. Medeiros, Falves Silva, Sérgio Amaral, 
Leonhard Frank Duch, Ivan Maurício e João Carlos 
Sampaio. (MC)

PRÁTICA Atividade articulada socialmente como sis-
tema de transformações concretas e específicas. A prá-
tica social (“unidade complexa das práticas existentes 
numa sociedade determinada”, Althusser) será a soma 
das diversas práticas: a ideológica, a artística, a teóri-
ca, a filosófica, a política etc. A relação teoria/prática 
existe dialeticamente. Na arte e na política, a prática 
revolucionária é uma necessidade histórica. (MC)

PRÁXIS, INSTAURAÇÃO Movimento literário lança-
do em 1962, em São Paulo, por Mário Chamie, através 
do Manifesto Didático incluído como posfácio ao livro La-
vra Lavra. A Instauração práxis destacou-se como uma 
reação à Poesia Concreta, apresentando o poema-prá-
xis como “o que organiza e monta, esteticamente, uma 

PRODUÇÃO A comunicação é um fazer prático que 
origina, quando não um bem material, pelo menos um 
produto de natureza comparável, o que foi de certo 
modo consignado por Adorno que já assinalava a exis-
tência dos “bens culturais”, equiparando-os aos bens 
industriais de consumo. Mas a comunicação é também 
uma das formas da consciência social e, como tal um 
instrumento do conhecimento, reflexo da realidade e 
ideologia determinada pela base econômica da socie-
dade. Neste caso tem a função indispensável de mediar 
a vida social e auxiliar a realização da produção.

Produção e produto, a comunicação tem a particula-
ridade de, ao produzir-se, gerar o seu próprio consu-
mo. Esta realidade, própria da comunicação, é pouco 
compreendida, principalmente que os estudos sobre 
ela dão primazia aos aspectos de atividade auxiliar, 
separando-a da produção, e dirigindo-se a partir do 
seu modo de consumo. Essas particularidades, produ-
ção/consciência social, produção/consumo, é que dão 
o fundamento para as dicotomias metafisicas do tipo 
forma/conteúdo, significante/significado etc. Cabe fi-
xar o modo particular de produção da comunicação 
que, embora inserido e subordinado ao modo geral de 
produção de uma sociedade dada, apresenta particu-
laridades de alta complexidade, que parecem às vezes 
paradoxais: por exemplo, a produção capitalista de ob-
jetos artísticos únicos (quadros, estátuas etc.) seria uma 
incongruência dentro deste sistema e, entretanto, é um 
modo próprio e específico dele.

A produção da comunicação está condicionada ao 
estágio técnico atingido pelos meios, aos homens, e 
depende dos instrumentos existentes para uso destes 
homens. A vanguarda situa a primazia da produção 
sobre o consumo e procura não só utilizar os novos 
instrumentos e materiais intersemioticamente (ver Lin-

guagem) como, principalmente, situar o ato da comu-
nicação integrado ao leitor-produtivo, reconhecendo 
o caráter reversível que o mesmo possui. Com isto, o 
leitor eleva-se ao nível de produtor, sai da passividade 
contemplativa que beira à alienação e integra-se à vida 
social treinando para o exercício do direito democráti-
co da liberdade de comunicar: uma visão mais ampla e 
profunda do direito de expressão.

Esta posição da vanguarda brasileira, a partir do Po-
ema/Processo, deu amplo desenvolvimento quantita-
tivo e qualitativo à produção de poemas, agiu sobre o 
próprio movimento artístico nacional (a XIII bienal de 
SP admitiu como proposição contemporânea a Poesia 
Espacial, pela primeira vez) e projetou a informação 
gerada para ampliação do repertório global, a nível in-
ternacional. (AS)

PROJETO Todo e qualquer Poema/Processo existe, 
em primeiro lugar, como um projeto capaz de desen-
cadear, no leitor/produtor, as chamadas versões/op-
ções. O Poema/Processo, portanto, jamais será uma 
obra acabada, fechada, definitiva. Mas não deve ser 
confundido com a obra aberta de Umberto Eco e dos 
poetas concretos Noigandres. O Poema/Processo, 
através de uma leitura radical de seu projeto (seja grá-
fico, seja sonoro, seja ambiental etc.), produz novos 
poemas: as versões. Por outro lado, “O projeto libe-
ra o poeta das limitações materiais e possibilita que 
ele utilize todos os meios técnicos disponíveis, o que 
é atualmente impossível face a soma de recursos a se-
rem mobilizados. Assim, a comunicação atinge obri-
gatoriamente um caráter social, pois a realização do 
projeto toma-se obra da sociedade” (AS). Note-se que 
o projeto, em seu nível gráfico-visual, poderá ser for-
malista; o Poema/Processo, enquanto tal, não. (MC)

realidade situada, segundo três condições de ação: 

a) o ato de compor; 

b) a área de levantamento da composição; 

c) o ato de consumir”. 

Seu projeto literário é basicamente verbal, recorren-
do à palavra no espaço da linha (signo de conexão ou, 
segundo Cassiano Ricardo, linossigno). Seu projeto 
semântico contém os seguintes elementos: espaço em 
preto, fluência intercomunicante das palavras (com a 
“proximidade e semelhança dos fonemas” — exemplo: 
“O sol assoalha/ a aldeia: assola/ ruas ruínas nuas/ 
arranham o solo”, Armando Freitas Filho, Litogra-
vura) e “suporte interno de significados”. Principais 
instauradores: Mário Chamie, O. C. Louzada Filho, 
Yone Giannetti Fonseca, Armando Freitas Filho, Mau-
ro Gama, Adaílton Medeiros, Antônio Carlos Cabral, 
Camargo Meyer, Clodomir Monteiro. Principal órgão 
divulgador: a revista Práxis, com sede em São Paulo. 
Para os poetas concretos do Grupo Noigandres, o po-
ema-práxis não passaria de mera diluição de suas con-
quistas formais. Para os instauradores práxis, a poesia 
concreta (“ponto-ápice inferior” de nossa história lite-
rária), não passaria de uma simples vanguarda velha. 
(MC)

PROCESSO Desencadeamento crítico e funcional 
de elementos estruturais no interior de um dado pro-
duto. Mais basicamente, assim como do ponto de 
vista da produção artística e literária, “Quando se 
dão mudanças ou transformações diz-se que há um 
processo”. O processo, conforme foi entendido pelo 
P/P, seria a manipulação mais o desencadeamento/
desdobramento de invenções dentro do campo da lin-
guagem. (MC)
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Q
QUADRINHOS As estórias em quadrinhos nasceram 
no final do século passado, simultaneamente na Euro-
pa e nos Estados Unidos. Veiculados em jornais (tiras 
diárias e páginas semanais), revistas, álbuns e livros, 
os quadrinhos constituem-se, até hoje, em poderosa 
manifestação da cultura de massa, abrindo, todavia 
- ao nível da linguagem -, espaço para um questiona-
mento crítico e social ao sistema e à própria cultura 
de massa. Os quadrinhos podem ser definidos como 
uma narrativa visual, articulada através dos cortes en-
tre as diversas imagens, cujos elementos gráficos mais 
comuns (balões, onomatopeias) podem, ou não, ser es-
tatizados. A ordem ideológica que domina suas cria-
ções mais conhecidas (Tio Patinhas, Super-Homem, 
Batman, Tarzan, Fantasma, Zorro etc.) insere-se 
nas coordenadas políticas e sociais do capitalismo. 
Contudo, existem quadrinhos em países socialistas 
(China Popular, Cuba, Iugoslávia). Seus principais 
clássicos - ou suas principais marcas produtivas: Little 
Nemo (McCay, USA, 1905), a produção de Antonio 
Rubino (Itália, a partir de 1909), Krazy Kat (Herri-
xnan, USA, 1911), Flash Gordon (Raymond, USA, 
1934), Ferdinando (Capp, USA, 1934), Tarzan (Ho-
garth, USA, 1937), O Espírito (Eisner, USA, 1940), 
Pago (Kelly, USA, 1948), Perere (Ziraldo, Brasil, 1960), 
Mort Cinder (Oesterheld & Breccia, Argentina, 1962), 
O Mago de Id (Hart & Parker, USA, 1964), Mafalda 
(Quino, Argentina, 1964), Valentina (Crepax, Itália, 
1965), a produção de Robert Crumb (USA, a partir 
de 1966/67), Corto Maltese (Pratt, Itália, 1967), Saga 
de Xam (Rollin & Devil, França, 1968), a produção de 
Enric Sió (Espanha, a partir de 1968), a produção de 

modo que, a partir de qualidades antigas, produzam-
-se novas qualidades dentro de um desenvolvimento 
pleno de descontinuidade e dentro de transições de 
uma posição a outra, que se dão após a acumulação 
de mudanças quantitativas contínuas. Do modernis-
mo à Poesia Concreta houve uma acumulação quan-
titativa de mudanças práticas e teóricas dentro da 
poesia; com o Poema/Processo houve uma brusca 
mudança qualitativa da poesia para o poema, da 
primazia da língua sobre as outras semias para o re-
alizar intersemiótico, da leitura da estrutura para a 
leitura do processo.

É importante também a quantidade de produtores. 

Do ponto de vista do consumo, qualidade vincula-se 
à informação total existente no comunicante e quan-
tidade ao número de consumidores e ao seu repertó-
rio. Avaliações quantitativas ou qualitativas levarão 
em conta estes fatores. A qualidade do comunicante 
dependerá de seu nível informacional, em relação 
ao repertório considerado, e de sua possibilidade 
objetiva de inter-relacionar-se com este (ver Quan-
tidade). (AS)

QUANTIDADE O desenvolvimento social trouxe a 
possibilidade da produção em massa de objetos com 
alto grau de sofisticação e acabamento esmerado: a 
máquina estendeu a mão do homem a limites que 
ela própria não podia atingir. Os instrumentos de 
comunicação social criaram condições de alcançar 
rapidamente, a baixo preço, milhares e milhões de 
pessoas com o som e a imagem e de permitir, com 
eficiência e rapidez, a conversação distante e o in-
tercâmbio postal. A melhoria das condições sanitá-
rias, os progressos alcançados pela farmácia e pela 
medicina e o elevamento do nível de vida dos povos 

(embora ainda irregular e injusto) gerado pela maior 
eficiência da produção, proporcionaram aumentos 
substanciais da população da terra; ao mesmo tem-
po provocou-se, com a industrialização, o acelera-
mento da concentração urbana.

Tudo isto caracteriza nossa época como aquela em 
que a quantidade desempenha um papel muito im-
portante. Se o conceito do único já era bastante fa-
miliar ao homem, a unicidade da quantidade e o po-
der da pluralidade somente ficaram claros, a partir 
do trabalho dos filósofos do século XIX. A produção 
em massa, a comunicação em massa, o grupo social 
e a classe social, não eram somente o resultado do 
somatório dos indivíduos considerados: tinham elas 
uma propriedade inerente ao seu valor coletivo.

A quantidade pelo fato de o ser, era em si uma qua-
lidade.

Esse contexto obrigou a uma atenção especial para 
a problemática da quantidade, em todos os setores.

Na comunicação a informação ao homem é funda-
mental, mas principalmente a quantidade de infor-
mação e a quantidade de homens são os fatores a 
serem considerados, tanto na produção como no con-
sumo.

O movimento do Poema/Processo valeu pela quan-
tidade de participantes, pela quantidade de infor-
mações que gerou e pela quantidade de leitores-pro-
dutivos que consumiu os seus produtos. Atacar a 
problemática da quantidade frontalmente é o único 
meio do produtor de vanguarda inserir sua produção 
no circuito social. Sem isto ele tenderá à alienação, 
para o experimentalismo gratuito, para a empiria 
e para o produto nobre e privilegiado. Entretanto, 

Richard Corben (USA, a partir de 1968/69), Manca 
(Crepax, Itália, 1969), Paulette (Wolinskl & Pichard, 
França, 1970), Zeferino (Benta, Brasil, 1972), Arzach 
(Moebius, França, 1975). Os quadrinhos, como lin-
guagem, foram retrabalhados pela pop-art (Lichtens-
tein, Warhol), pela Poesia Concreta (Ronaldo Aze-
redo), pelo Poema/Processo (Alvaro de Sá, George 
Smith, Falves Silva, Hugo Mund António Luis An-
drade) e outras manifestações da vanguarda. (MC)

QUALIDADE É próprio de senso comum identificar 
qualidade com características ideais predeterminadas 
que seriam inerentes a algo, ligando inclusive esta 
identificação a possibilidade imediata que este algo 
teria de desempenhar sua função de uso. Tal enfoque 
da qualidade leva imediatamente a avaliações — se 
ela é boa ou não para um dado fim — e a um escalo-
namento hierárquico, que situa o que é avaliado, em 
uma escala de natureza ideológica conforme a pro-
priedade que é avaliada. Esta representação, própria 
ao senso comum, encobre e deriva de que o conceito 
de qualidade, de profunda importância teórica, dá 
conta da determinação das particularidades ineren-
tes ao objeto (ou fenômeno), em virtude do que ele 
é exatamente o que é, e como é, e não outra coisa. 
O conceito objetivo de qualidade distingue, mas não 
hierarquiza, e atribuir boa ou má qualidade a algo 
é transpor a distinção objetiva mudando-a para uma 
distinção ideológica.

O conhecimento das qualidades semióticas na comu-
nicação é a base teórica para atuar sobre as lingua-
gens e produzir informação. E também a consciência 
que estas qualidades mudam continuamente que a 
informação é relativa e perecível, como tal.

Do ponto de vista da produção, a vanguarda atua de 
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enfrentar esta problemática não é fazer concessões 
ao consumismo, ou procurar a popularidade, ou 
estabelecer mensagens demagógicas: é muito mais 
entendê-la em sua dialética social fora, contudo de 
qualquer elitismo.

Porque, às vezes, se a informação do comunicante é 
infinitamente pequena, o seu consumo por milhões 
resulta num consumo pequeno. Se o nível informa-
tivo do comunicante é grande, o seu consumo por 
poucos resulta num consumo grande de informação.

Quantidade de informação e de consumidores é que 
dão o resultado da troca final realizada. (AS)

R
REALISMO A problemática do realismo é funda-
mental para a comunicação, tanto do ponto de vista 
de sua produção, como de seu consumo. Inserida na 
vida social dos homens, a comunicação traz sempre à 
cena um fluxo de signos, que reflete de algum modo 
o real. Esta conexão dela ao real como produto e 
como auxiliar da produção, como existência física e 
como portadora de significados, é um fato objetivo 
demonstrado pela prática e pela teoria. Isto constitui 
o realismo, que não pode ser desprezado, ou relegado 
a um plano longínquo sob o rótulo de humanismo 
romântico ou de categoria ideológica, à qual faltaria 
substância teórica.

Não cabe estabelecer, para os comunicantes, uma es-
cala correspondente a graus de realismo. Nem rótulos 
que pré-classifiquem a estes, dentro de tal ou qual tipo 
de realismo, seja ele crítico ou socialista, sem que se 
verifique a comunicação como todo um processo: um 

fetichizando por qualificação apriorística: quadros, 
discos e, surpreendentemente, até artistas que a má-
quina promocional tornou famosos. (AS)

REPERTÓRIO Prática e teoria num momento his-
tórico dado, formam um conjunto interagente de da-
dos, notícias, conceitos e habilidades que constituem 
o repertório global da humanidade. Este repertório é 
o acúmulo de ideias sociais e aptidões, ou seja o co-
nhecimento e o “saber fazer prático” disponível para 
compreensão e a transformação da realidade.

Cada nova informação (ver) amplia o repertório e o 
repertório global varia continuamente, condicionado 
às forças produtivas e aos instrumentos de produção, 
por serem ambos os determinantes da teoria e da prá-
tica, do conhecimento e do “saber fazer”.

É importante para o homem que a variação contínua 
do repertório se faça de forma positiva, isto é, que ele 
se amplie sempre, pois assim o desenvolvimento da 
humanidade se fará mais harmonicamente.

Perdas de informação, com decréscimos de reper-
tório, retardam e dificultam tremendamente o de-
senvolvimento humano. Culturas antigas têm dado 
exemplos de colapso, com perda do repertório; lín-
guas de nações indígenas têm se extinguido e cabe 
sempre lembrar que foi o conhecimento do copta que 
permitiu a Champollion decifrar os hieróglifos.

Para evitar a perda de informação e a diminuição do 
repertório, e até para aumentá-lo, existe toda uma sé-
rie de instituições (museus, bibliotecas) e de técnicas 
(arqueológicas, folclóricas,  antropológicas). As perdas 
de repertório, efetivamente, têm sido trágicas para o 
homem, em qualquer situação que ele esteja.

Mas não é somente importante que o repertório glo-
bal atinja altos níveis: é preciso também que este re-
pertório esteja democraticamente difundido por to-
dos os povos e em todas as classes sociais.

Por semelhança ao repertório global, poder-se-ia de-
finir um repertório social, referindo-se ao conjunto de 
informações que um dado grupamento social dispõe, 
acerca da realidade, num momento histórico defini-
do: pelo próprio desenvolvimento de suas forças pro-
dutivas e pela intensidade de comunicação mantida 
com o resto da humanidade.

A partir do exposto, cabe ainda admitir conceitos de 
repertório de nível mais restrito: classes, grupos étni-
cos etc., até chegar-se ao repertório individual.

Existe uma interação dialética entre os diversos níveis 
de repertório, de tal modo que há influências recípro-
cas: o aumento do repertório global, que se verifica a 
partir de um dado repertório social, pode difundir-se 
para outras sociedades, classes, grupos e indivíduos 
ampliando-lhes o repertório e vice-versa.

É próprio da vanguarda a ampliação dos repertó-
rios social e global, como geradora que é da Infor-
mação. (AS)

S
SEMIOLOGIA Teoria ou ciência dos signos. Seus 
fundamentos lógicos foram sistematizados, enquan-
to semiótica, pelo norte-americano Charles Sanders 
Peirce (1839.1914), que assegurava: “Minha obra se 
destina a pessoas que desejem perquirir; os que dese-
jam a filosofia mastigada podem buscar outro rumo; 

quadro, ou um poema, por exemplo, terão que ser 
analisados no enfoque realista pelo que são, pelo re-
flexo social que causaram na produção e pelo modo 
como é consumido. Assim, não haveria como falar de 
um quadro realista socialista, com fatura indefinida, 
produzido numa sociedade capitalista, objeto único, 
pendurado em paredes milionárias: este seria sim um 
realismo antissocialista, no máximo veiculando uma 
temática social. Qualquer pré-classificação é exagerar 
o valor do tema, e o que é pior, fetichizar o objeto, 
destacando-o das relações sociais concretas, dando a 
ele propriedades imanentes que independeriam do 
viver dos homens.

A leitura realista deve enfocar, entre outras coisas, 
do lado da produção: qual foi o modo de produção 
usado? Quais os instrumentos? É trabalho individu-
al ou coletivo? Informa ou é redundância? Contribui 
ou não para desenvolver a prática comunicacional 
onde está inserido? E à sociedade em geral? Aguça 
contradições? Único ou aberto a multiplicação e/ou 
a versões?

Do lado do consumo: o quanto informa? Qual o ní-
vel de repertório necessário? Como pode acelerar as 
contradições de consumo? Contribui ou não, objeti-
vamente, para alienar o leitor-produtivo de seu verda-
deiro significado?

E feita a leitura, procedida a análise do comunican-
te, será fácil verificar quais os seus aspectos realistas. 
De certa forma, este é inclusive um papel também 
da crítica. A vanguarda trabalha dentro de um rea-
lismo abrangente dialético, que não fetichiza o tema 
e vê o comunicante inserido dentro de toda a vida 
social. Por isso á muitas vezes qualificada de alienada, 
por aqueles que sem o saber fazem jogo do mercado, 

ÁLVARO DE  SÁ E  MOACY C IRNE DO MODERNISMO AO POEMA/PROCESSO E  AO POEMA EXPERIMENTAL :  TEOR IA  E  PRÁTICA



250 251

há botequins filosóficos em todas as esquinas, graças 
a Deus”. Por outro lado, enquanto semiologia, sua 
base linguística foi prevista pelo genebrino Ferdinand 
de Saussure (1857.1913). Embora a semiótica e a 
semiologia tenham origens diferentes — a primeira 
seria mais formalista; a segunda, mais social — po-
dem ser conjugadas no mesmo espaço teórico, com 
aberturas diferentes de acordo com seus pontos de 
partida. A vertente peirceana, sem dúvida mais ri-
gorosa, daria, por exemplo, na semiótica abstrata do 
alemão Max Bense. A vertente saussureana, retra-
balhada pelo francês Roland Barthes, abre-se para 
a possibilidade de uma leitura marxista. Compete 
a esta leitura limpar a semiótica/semiologia de seus 
vícios formalistas (em Peirce, Morris e Bense) e ide-
ológicos (em Saussure, Eco e Barthes), instaurando, 
então, uma verdadeira semiologia materialista. Ao 
utilizar o aparato sígnico de seu universo teórico, 
desde que o redimensionando política e socialmen-
te, o leitor compreenderá com maior facilidade a 
significação da vanguarda e das linguagens experi-
mentais, em particular, e dos discursos artísticos e 
literários, em geral. No Brasil, em 1964, a própria 
poesia concreta de Décio Pignatari e Luiz Ângelo 
Pinto postulava uma poesia semiótica. Antes, a par-
tir de 1955/ 56, o poema espacional de Wlademir 
Dias-Pino descortinava-se para uma visualidade de 
características intersemióticas. No Poema/Processo, 
Neide Dias de Sá (em vários produtos) e José de Ari-
mathéa (em fome), particularmente, exercitaram-se 
na semiotização do poema, redimensionando o uso 
do código e da chave léxicos-semântica. (MC)

SÉRIE Uma das conquistas operacionais do Poema/
Processo: os estados gráficos sucessivos de uma dada 
matriz. Na série existe um desdobramento simples-

cos e a própria técnica ao seu fazer comunicacional. 
Melhor dizendo: os primeiros esperam do produtor 
uma poesia ou uma pintura que expressem situações/
posições/soluções em relação ao mundo real dado; 
os últimos produzem um poema entendendo-o como 
parte inalienável deste mundo real, trabalhando-o 
portanto com os mesmos instrumentos e utilizando os 
mesmos meios que são dados  ao homem pelo mundo 
real. São dois tipos de realismo diversos: o primeiro 
é um realismo formal; o segundo, um realismo dialé-
tico. Na medida que a técnica é ponto de referência 
comum aos mais diversos segmentos sociais, ela traz as 
possibilidades de maior universalidade e, portanto, tem 
condições para criar uma linguagem universal, própria 
dela, que exista em harmonia com outras linguagens 
mais particulares. A própria técnica tem meios para 
proporcionar um humanismo prático e funcional para 
as massas, um novo tipo de humanismo que se basea-
rá, não somente em denominadores culturais comuns, 
mas em realidades objetivas comuns.

No cinema (e na televisão), por exemplo, o corte, a 
montagem, o ritmo e, enfim, toda a técnica cinemato-
gráfica, trouxe uma possibilidade de linguagem mais 
universal, que permite a leitura de filmes japoneses, 
russos, americanos ou brasileiros, no que é específi-
camente cinematográfico (até, nos casos de cinema 
mudo, sem o uso da língua). O desenvolvimento téc-
nico trouxe novos instrumentos e materiais, que am-
pliaram sobremaneira as possibilidades de produzir 
a comunicação: haja vista o rádio, a televisão, a foto-
grafia, os plásticos etc.

Na poemática, o uso da técnica e dos novos materiais 
levou à autonomia do poema e a destacar o processo 
como o núcleo efetivo da criação. (AS)

mente gráfico dos elementos utilizados pelo poeta na 
feitura do poema como matriz (ver). (MC).

T
TÉCNICA O advento da revolução industrial trouxe 
uma confiança quase ilimitada na aplicação do pen-
samento científico, que se desenvolveu, a partir do 
desdobramento da lógica ocidental, rumo a uma me-
lhor compreensão do mundo físico, para atender às 
necessidades criadas. Esta aplicação é a técnica, nos 
seus mais diversos aspectos.

Foi ainda a revolução industrial que, ao fortalecer a 
burguesia, gerou as massas operárias.

Assim, o pensamento racional e as ciências, através da 
técnica, como instrumentos poderosos que são para o 
desenvolvimento da produção e para o próprio desen-
volvimento social, interessam tanto à burguesia como 
ao proletariado. Por isso, as ideologias corresponden-
tes ao contexto industrial apresentam, em graus vari-
áveis e de diferentes modos, uma tendência tecnicista, 
isto é: uma tendência a evidenciar o valor da técnica; 
uma perspectiva de que ela é ilimitada e ainda que 
deve integrar-se à vida do homem moderno.

Como correspondência, na área da comunicação, e 
principalmente das artes, coloca-se a problemática do 
relacionamento técnica/objeto, técnica/poema, téc-
nica/música etc. Os grupos mais arraigados à tradi-
ção procuram estabelecer para os fazeres comunica-
cionais (e para seu setor privilegiado, as artes) o papel 
de portadores do discurso ideológico, que vê o mundo 
onde esta técnica atua. Os grupos ligados à vanguar-
da procuram incorporar os conceitos lógicos, científi-

TEORIA Entende-se por teoria um corpo estrutura-
do de conceitos e, por prática teórica, “o processo de 
transformação de uma matéria prima específica — 
representações, noções, informações, categorias, con-
ceitos — em produto também específico, o conheci-
mento” (S. Karsz). Falamos numa teoria dos signos 
(semiologia ou semiótica), assim como falamos numa 
teoria da história (materialismo histórico). Do mesmo 
modo, podemos numa teoria da informação, falar, 
mas, a rigor, não falaríamos numa teoria da comu-
nicação — antes falaríamos numa prática ideológica 
da comunicação. Uma possível teoria da vanguarda 
seria, assim, uma ilusão formalista. Este fato, con-
tudo, não esconde da vanguarda a possibilidade de 
formular, mesmo ao nível ideológico, propostas que 
poderão atender a esta ou àquela determinada teoria. 
Sem esquecermos que, não existindo ciência “neutra” 
(assim como não existe arte “inocente”), a relação ci-
ência/ideologia será sempre problemática. (MC)

TEXTO Para Max Bense, “Texto é algo que é fei-
to com a linguagem, portanto a partir da linguagem, 
algo porém que, ao mesmo tempo, a transforma, 
acresce, aperfeiçoa, interrompe ou reduz”. Ou ain-
da: “Todo texto se manifesta na realização (material) 
como na percepção (fenomenal) como um produto 
unidimensional”. O formalismo do teórico alemão 
não leva em conta, contudo, a realidade social que 
plasma ideologicamente tudo aquilo que é feito com 
a linguagem, portanto a partir da linguagem. Preferi-
mos, com Julia Kristeva, designar o texto como uma 
produtividade, sendo, antes, um “aparato translin-
guístico”. Lotman vai mais longe e vê o texto como 
“um sistema invariante de relações”, considerando 
que o discurso artístico é “um modelo determinado 
do mundo”. A vanguarda, na área do poema, extra-
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pola qualquer conceito de texto, que servirá apenas 
para definir os esforços experimentais no campo es-
pecífico da literatura (e suas formas romanescas). A 
não ser que o poeta retrabalhe o signo visual com o 
texto gráfico, como o fez o uruguaio Clemente Padin 
em 1968. Por falar em Padin, associamo-nos àqueles 
que, de viva voz, pedem a liberdade dos poetas Padin 
e Jorge Caraballo, encarcerados pela repressão fasci-
tóide-policial do Uruguai. (MC)

TROPICALISMO Faz parte do contexto ideológico 
ocidental pensar o trópico como espaço da abundân-
cia vegetal e de ouro, da inércia dos habitantes e das 
mulheres lúbricas que estão de pernas abertas e qua-
dris ondeantes à espera do colonizador: das ilhas da 
Polinésia, no Pacífico Sul, até o México; do Brasil ao 
Havaí, o Ocidente pensa o trópico como objeto de 
exploração material, humana e sexual. O pensamen-
to ufanista de que somos um país rico, uma mão-de-
-obra esperta que se adapta facilmente a tudo e um 
mulherio lindo, é a contrapartida cabocla desta mi-
tologia europeia.

Os primeiros protestos conscientes contra essa co-
locação foram feitos entre os modernistas princi-
palmente por Oswald de Andrade, nos Manifestos 
Pau-Brasil e Antropofágico, quando pugnou “pela 
originalidade nativa para inutilizar a adesão acadê-
mica” ou “contra as sublimações antagônicas trazi-
das nas caravelas”.

No final dos anos 60, um grupo de compositores e 
cantores brasileiros, numa ação cultural eficaz con-
tra a implantação dos modismos americanos que as-
solavam o âmbito da comunicação (música de iê, iê, 
iê, festivais etc.), lançou o Tropicalismo.

Teoricamente o Tropicalismo tem raízes oswaldia-
nas. Inclusive ao seu lançamento correspondeu uma 
ascensão de Oswald a níveis menos sofisticados de 
consumo, coroando o trabalho de recuperação de 
seu pensamento, que começara com o Grupo Noi-
gandres.

Como prática, o Tropicalismo caracterizou-se por 
vestimentas aberrantes, construindo uma estética do 
grotesco e da cafonália, e fazendo uso de lantejoulas, 
fantasias de frutas e vegetação, tecidos brilhantes e 
atitudes deliberadamente “bárbaras”. As músicas 
buscavam um ritmo que saísse das influências da 
bossa-nova, com letras elaboradas, algumas delas 
apresentando influência concretista.

O Tropicalismo teve sua maior força na atuação dos 
compositores e cantores baianos: Gilberto Gil, Ca-
etano Veloso, Gal Costa, Maria Betaria e Tom Zé. 
(AS)

V
VANGUARDA Entende-se por vanguarda, em arte, 
o trabalho produtivo e experimental ao nível da lin-
guagem, à base da pesquisa e da invenção dos signos 
(visuais, verbais, cinéticos etc.), tendo em vista a am-
pliação artística e cultural do repertório da sociedade 
em um dado momento histórico. Contudo, é preciso 
concordar com Brecht quando ele afirma: “Os tem-
pos mudam, felizmente, para os que não sentam em 
mesas de ouro. Os métodos se gastam, os estímulos 
falham. Novos problemas surgem e exigem novas téc-
nicas. A realidade se modifica: para representá-la, é 
necessário modificar também os meios de represen-

tação. Nada surge do nada: o novo nasce do velho, 
mas é justamente isso que o faz novo” (“O popular e o 
realista”, in: Teatro dialético). Concordemos igualmente 
como Ferreira Gullar, quando ele questiona um mes-
mo conceito de vanguarda (estética) para os Estados 
Unidos ou a Europa e para o Brasil: “São os fatos, 
a História, que criam as formas, e não o contrário” 
(Vanguarda e subdesenvolvimento). Não nos esqueçamos, 
pois, de Alfonso Avila: “... em país de estrutura sub-
desenvolvida como o nosso, qualquer projeto de van-
guarda, isto é, de ir a frente, deve antes partir de uma 
tomada de consciência diante do contexto social, nos-
sa realidade frontal e prevalente, para que possa en-
tão exprimir-se adequadamente em termos de avanço 
formal” (O poeta e a consciência crítica). Diríamos que, no 
Brasil, a antropofagia foi a vanguarda do modernis-
mo, mas que, hoje, uma poesia versificada oswaldiana 
não seria mais vanguarda. Extrapolando para outras 
linguagens, no século XX, teríamos como principais 
inventores — agentes de uma vanguarda produtiva 
— os nomes de Griffith, Vertov, Welles (com Cidadão 
Kane), Remais e Godard, no cinema; McCay, Eisner 
(a partir de 1945), Crepax e Devil, nos quadrinhos; 
Malevich, Duchamp e Mondrian, nas artes plásticas; 
Boulez e Stockhausen, na música erudita; Brecht, no 
teatro. Esta seleção decerto que não exclui a nossa ad-
miração por autores como Eisenstein, Murnau, Vigo, 
Bufluel e Antonioni, no cinema; Herriman, Hogarth, 
Corben e Moebius, nos quadrinhos; Picasso, Klee e 
Miró, nas artes plásticas; Stravinsky e Webern, na mú-
sica erudita; Piscator, no teatro. Hoje, os produtores das 
linguagens experimentais lidam crítica e teoricamente 
com a vanguarda sem a menor preocupação vanguar-
dista. Estes produtores atentaram para a importância 
do experimento artístico Inserido no interior da pro-
dução cultural como uma prática social. A vanguarda, 

compreendida exatamente como prática e produção 
(estética e) cultural, só será válida na medida em que 
for participante, comprometida historicamente com o 
real, o social e o político. (MC)

VERBALIDADE Não é possível confundir a verbali-
dade (Oswald de Andrade, José Bezerra Gomes, João 
Cabral, Affonso Ávila, Haroldo de Campos, José Paulo 
Paes, Mário Chamie, Armando Freitas Filho, Afonso 
Henriques Neto) com o verbalismo (Cecília Meireles, 
Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, Ledo Ivo, 
Geir Campos, Péricles Eugênio da Silva Ramos, Car-
los Nejar): a verbalidade, ou centramento semântico-
-verbal, permite a feitura de poemas que, em maior ou 
menor escala, podem se ligar a esta ou aquela determi-
nada vanguarda literária. Já o verbalismo, ou centra-
mento semântico-lírico, só permite mesmo a feitura de 
poemas neoparnasianos. O próprio poema visual pode 
fazer uso de elementos marcados pela verbalidade, ao 
nível da linguagem. (MC)

VERBIVOCOVISUAL Para a Poesia Concreta do 
Grupo Noigandres, “uma área linguística específica — 
‘verbivocovisual’ que participa das vantagens da comu-
nicação não-verbal, sem abdicar das virtualidades da 
palavra” (Piano-piloto para Poesia Concreta). Por isso, a 
poesia concreta noigandres sempre valorizou os elemen-
tos verbais, sonoros e visuais, dentro de um espaço-limi-
te semiótica Exemplo: Vivavaia, de Augusto de Campos. 
(MC)

VERSÃO No Poema/Processo, a opção (estético) in-
formacional do leitor/produtor diante de um determi-
nado projeto: opção como leitura. Um novo poema a 
partir do projeto dado: opção que pode ser gráfica, so-
nora, ambiental, etc., independente do estágio material 
do poema como projeto. A versão socializa o ato do 
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consumo: por uma leitura radical e materialista. (MC)

VISUAL, POEMA Produto (anti)literário que se utili-
za de recursos (tipo)gráficos e/ou puramente visuais, 
de tendência caligramática, ideogramática, geométri-
ca ou abstrata. No Brasil, coube ao Poema/Processo 
radicalizar as conquistas formais do poema visual, 
radicalidade esta desenvolvida desde os anos 50 por 
Wlademir Dias-Pino através do poema espacional. 
Um dos caminhos mais fecundos da experimentação 
artística, cujo centramento gráfico-visual não exclui 
outras possibilidades literárias (verbais, sonoras etc.) 
no campo específico da vanguarda. (MC)
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VANGUARDA DA LATINO-AMERICANIDADE
NEIDE DIAS DE SÁ

O desenvolvimento dos meios de produção da comunicação e dos transportes trouxe, tanto 
uma ampliação das possibilidades dos grandes centros se tornarem os emissores prepon-
derantes, como também deu a chance para que outras áreas da humanidade veiculassem 
sua informação internacionalmente. Se bem que o limite da troca informacional seja a 
equalização dos repertórios sociais, que tenderão a identificar-se com o relatório global, 
a dialética da vida social trará sempre a cada pessoa, a cada classe, a cada país, situações 
particulares capazes de propiciar a produção de informações. Estas, produzidas em qual-
quer área, ampliam o repertório global e criam uma diferença a ser incorporada aos outros 
repertórios sociais. Nisto fundamentam-se as relações particular/universal e os repertórios 
são os mediadores delas.

A vanguarda, em diversas partes do mundo, já conhece prática ou teoricamente esta rea-
lidade. Coloca-se na posição de leitora da informação, onde quer que ela apareça: poetas 
interessando-se pelos trabalhos de outros, tão logo se estabelece condição de intercambio; 
grupos aceitando e buscando o conhecimento recíproco. Por isso, o conceito de vanguarda 
despe-se de qualquer consideração de competição geográfica ou de qualquer caráter de 
ultrapassagem. Vanguarda é estritamente ligado à produção de informação: se existe pro-
dução de informação, existe vanguarda. Mas para que seja avaliada se tal ou qual produção 
é informação, a referência é o repertório global: diferentemente do que é feito dentro de 
um contexto colonialista de comunicação que considera a informação referindo-se ao re-
pertório social do centro emissor. Exemplificando: se um poeta, no Brasil, cria o processo 
de codificação poética, que antes não pertencia ao repertório poético da humanidade, ele 
está produzindo informação, ele é vanguarda (não porque esteja na frente de ninguém; 
somente por que está criando Informação); se em Nova Iorque se faz poesia discursiva 
beatnik, na mesma época, não se está produzindo informação poética - no máximo talvez 
se produza ali Informação ideológica tendo como veículo a poesia - e então ela, em bom 
novidade, embora difundida pelo mundo por força do poderio impositor do grande centro, 
não é vanguarda. Por outro lado, se uma área ou grupo produz uma informação A e outro 
grupo produz uma informação B, não há como dizer que A seja melhor/maior que B ou 

Texto publicado em: Revista de Cultura Vozes, n.1. Petrópolis: Editora Vozes, 1978.



256 257

que o grupo A seja superior/mais avançado do que B. Ambos são vanguarda, ambos estão 
informando.

Considerar a produção intelectual em termos de competição com o que seriam centros de 
Informação (Europa, EUA etc.) na tentativa de sobrepujá-los é ainda uma posição colonial, 
já agora mostrando uma nova face.

Entender a vanguarda fora do competitivo, é aceitar, em nível prático e teórico, a leitura 
da informação independente da origem, e sob todas as suas apresentações. E, também, dos 
pontos de vista da prática produtiva e da prática de leitura, é uma posição amplamente 
democrática. A América Latina tem demonstrado já este entendimento.

Se até então a produção poética da vanguarda latino-americana era dispersa, o que dificul-
tava uma visão abrangente, o trabalho do poeta/crítico francês Julian Blaine, reunindo nas 
400 páginas do número 1 (junho/76) da revista DOC(K)S a produção de latino-america-
nos, permitiu que pela primeira vez se tivesse um panorama amplo do que se produz hoje 
em nosso continente. Esta produção era já do conhecimento recíproco dos poetas, que se 
correspondem e trocam trabalhos, mas a ela não tinha tido ainda acesso, de modo compac-
to, a maioria dos interessados no nosso fenômeno poético.

Neste número de DOC (K)S pode ser verificada a contribuição plural que os poetas lati-
no-americanos proporcionaram ao repertório, tomando como material de sua produção o 
espaço, o tempo, a estrutura, a ação e outras coisas, nas possibilidades que têm para fun-
cionar como linguagens. Tanto na produção prática, como na teórica; tanto com poemas 
como com movimentos e vertentes.

Numa ordem cronológica poderia ser relacionada a contribuição teórica latino-americana 
do seguinte modo:

1953/1962 - BRASIL Poesia Concreta:

Estabeleceu uma nova sintaxe espacial para a língua. Eliminação da distinção forma/con-
teúdo pois a comunicação abrangia o poema como um todo. Três direções distintas: Noi-
gandres — o poema informa estaturas / o branco que une-separa as palavras funciona 
como agente estruturante / leitura instantânea quase ideográfica / tensão de palavras coi-
sas no espaço-tempo / construções verbivocovisuais / o movimento dado pela percepção 
gestáltica / tentativa de incorporar uma semântica social; Neoconcreta — a informação do 
não-dito da linguagem / o branco como espaço a ser percorrido e como silêncio de lingua-
gem / leitura fenomenológica e existencial, com duração, que gera a vivência / disposição 

das palavras no espaço, a partir das necessidades de tempo de leitura do espaço branco a 
ser percorrido / analogia do percurso visual de leitura com o percurso visual da apreensão 
vivenciada do real; Espacional — o poema informa sua realidade físico semiológica / li-
vro-poema / leitura física através do ato de manusear o poema / língua funcionando como 
retardadora de leitura / retroação semiótica de signos redimensionando constantemente o 
poema / codificação: signos geométricos em lugar de letras e de palavras / interpenetração 
de linguagens: língua, aritmética, geometria, visualidade etc.

1967/1972-BRASIL Poema/Processo:

“Poemas se fazem com processos e não com palavras” / a estrutura: veículo subordinado ao 
processo e suporte para a leitura deste / separação definitiva entre língua (palavra estrutura, 
uso da grafia) e linguagem (visualização do projeto e do processo, expressão dos materiais 
usados) / versões de igual valor: solução para o consumo / projeto segundo cada opção: a 
produção letiva / contra-estilo: estratégia de soluções / produção de informação: o espaço 
semiótico como realidade / o ato público: o espaço real como semiótico / criação de novas 
linguagens: a linguagem em processo / exigência de um leitor participante e criativo: lei-
tor-produtivo de versões :mira a forma de comunicação privilegiada (arte, literatura etc.).

1969-ARGENTINA Poesia Para y/o a Realizar:

Contra a arte de consumo / o lúdico como ponto de contato de diferentes formas de enca-
rar a arte / um observador heterogêneo e móvel: ora em posição condicionada, ora agindo 
como armador ou então como construtor de poemas a realizar / Ativação construtiva do 
observador — a “ativação mais profunda do indivíduo: a realização do poema por ele”.

1971-URUGUAY Poesia Inobjetal

Somente a linguagem dos fatos agirá a nível ideológico e da realidade mesma: seu signo é o 
ato / o ato como significaste opera sobre a realidade e ao nível  de significado opera sobre 
a ideologia / arte sem objeto artístico seta obra: arte é o que se faz sobre a realidade e não 
em relação a um sistema representativo desta realidade / o espaço do poema e o real aces-
sível ao poeta, pronto para receber a inscrição do ato / o objeto estético se opõe à unidade 
indissolúvel arte-vida / realização simples ou complexa, individual ou coletiva: a ação que 
modifica qualitativamente o “siaras” / o grau de informação da arte “inobjetal” dependerá 
do nível e da intensidade  da ação.

Mas estas contribuições teóricas não surgiram da mera especulação intelectual: foram o 
resultado da prática poética de cada sentir a necessidade de pensar trabalho e suas infor-
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mações, à falta de uma leitura crítica adequada vinda de seu meio.

Na Poesia Concreta o Grupo Noigandres, os Neoconcretos e o Espacional de Wlademir 
Dias-Pino deram uma produção poética que fundou a experimentalidade no Brasil. Com o 
Poema/Processo abriu-se a oportunidade de uma pesquisa da vanguarda a amplos setores 
da Intelectualidade, principalmente à jovem, quando o movimento chegou a ter cerca de 
250 participantes, mantendo um grande intercâmbio, e uma enorme quantidade de poe-
mas. Ao mesmo tempo este movimento mexeu profundamente com as áreas poéticas nacio-
nal e internacional. Naquele, por ter assumido, com a quantidade e a informação lançadas, 
um espaço próprio que obrigou a todos os segmentos da área poética a situarem-se em 
relação a ele, seja atacando violentamente, como os acadêmicos o fizeram, seja reiniciando 
o fluxo produzido em condições de maior abertura. Na área internacional, pela informação 
gerada a nível poético e crítico (autocrítica da atuação fechada e centralizada do Brasil, até 
então, com as atitudes e práticas do Grupo Noigandres).

A contribuição de Dailor Varela, Neide Dias de Sá, Anchieta Fernandes, George Smith, 
Alvaro de Sá, Wlademir Dias-Pino, Nei Leandro de Castro, Anselmo Santos, Moacy Cirne, 
Ariel Tacto, entre outros, foi decisiva para o desenvolver do poema.

Ainda no Brasil, e posteriormente ao encerramento tático do movimento do Poema/Pro-
cesso em 1972, surgiram novos produtores e novas práticas de veiculação: as publicações 
mimeografadas do Grupo Bela-Boca (Samaral, João Carlos Sampaio etc.); a Arte Postal de 
Bruscky e Unhandeijara Lisboa; os poetas de Natal (J. Medeiros e outros), já no 22º número 
de seu envelope Projeto; a ação de A. L. de Andrade e Haroldo Cajazeira; os trabalhos de 
Silvio Spada, em São Paulo; as publicações luxuosas de Regis Bonvicino, Júlio Plaza, Leno-
ra de Barros, Pedro Tavares de Lima — Poesia em G e Corpo Estranho; a contribuição sempre 
presente de Cataguases com o Totem e os livros de P. J. Ribeiro, Joaquim Branco, Aquiles 
Branco e Ronaldo Werneck; Hugo Mund Jr. e sua nitidez gráfica. Isto coexistindo com a 
ação e publicação dispersas de diversos poetas, em revistas, suplementos, diários, antologias 
de concurso e tiragens particulares limitadas pelos pequenos recursos financeiros. Também 
sem esquecer a incursão de artistas plásticos na área poética (Rubens Gerchman, Waltércio 
Caldas, Angelo de Aquino, Arthur Banto etc.) dentro de uma linguagem informativa e 
apropriada. E finalmente fazendo ainda o reparo à injustiça para com os não citados.

No Uruguai, o poeta Clemente Padin lançou a série de publicações Oram (uma delas em 
tiragem conjunta com o Poema/Processo); realizou inúmeras exposições na Galeria U, em 
Montevidéu, antes de chegar à Poesia Inobjetal e abandoná-la após verificar que também 

o ato era um objeto semiótico. Não sem deixar para solução prático/teórica problemas e 
questões da maior relevância. Além de Padin, há ainda no Uruguai, entre outros, Jorge 
Caraballo e Haroldo Gonzalez, descodificando o cotidiano depressivo.

Na Argentina, o Grupo Diagonal Cero formado por Edgardo Antonio Vigo, Luiz Pazos, Jorge 
Luxara Gutierrez, Carlos Guinzburg e outros, além de manter a revista do mesmo nome, 
que chegou perto do n. 30, lançou com Vigo a Poesia para y/o a realizar e continuou criando. 
Mas o espaço informacional argentino tem também Horário Zabala, Leonetti e outros 
informando a produção latino-americana.

Do Chile, Guilhermo Deisler produz seu “trabalho sobre imagens visuais e verbais, com 
uma carga de significação de uso corrente e social” e informa o momento, como um repór-
ter que radiografasse o acontecimento.

O México apresenta Mathlas Goeritz; Cuba comparece com Armando Morales, Samuel 
Feijoo e outros; Venezuela dá a contribuição de Damaso Ogaz.

Cada país, demonstrando uma especificidade nacional, dentro da particularidade mais am-
pla da latino-americanidade.

No campo do poema, o intercâmbio América Latina/Europa tem-se feito com grande in-
teresse recíproco, cada qual informando e veiculando a informação do outro, num enrique-
cimento que está acelerando o amadurecimento de ambas as áreas. Julien Blaine, também 
produtor de informação (entre outras coisas com a poesia para armar), tem sido um dos 
grandes instrumentos deste intercâmbio. Daí porque a internacionalização da informação 
exige que ao se falar de América Latina, fale-se da sua participação, à qual coloca-o hoje 
como um leitor da latino-americanidade e, por que não, como um latino-americano por 
afinidade. Razão que justifica plenamente o conjunto poemático que grafou modestamente 
como Reportage sur Amérique Latine, ao final do livro-revista DOC(K)S.

NE IDE  D IAS DE  SÁ VANGUARDA DA LAT INO-AMERICANIDADE
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BREVE SINOPSE DO POEMA/PROCESSO

1967

Inauguração formal do movimento.

Exposição Nacional de 11 de dezembro.

Inaugurada simultaneamente no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte: Lançamento 
da revista Ponto 1 e da Proposição. 

Suplemento d’O Sol (RJ) editado para catálogo da exposição.

Lançamento de 12 z 9, de Álvaro de Sá.

1968

2º Expo: Escola de Belas Artes – RJ (janeiro). 

“Rasga-rasga” de livros de poetas discursivos nas escadarias do Teatro Municipal (RI).

3º Expo Nacional de Poema/Processo (abril).

Arte Pública no Aterro (agosto).

Lançamento de Ponto 2 (outubro).

Entre outros eventos, se inicia nesse ano uma centralização: poetas abandonam a província, 
que se torna pequena para seu reportório, e dirigem-se aos grandes centros.

1969

Instituto Torquato Di Tella (Buenos Aires): Expo/Internacional de Novíssima Poesia de 
Vanguarda, onde o Brasil apresentou, o maior número de poemas, em sua maioria do 
poetas do grupo do Poema/Processo (março). Galeria II (Montevidéu): Exposición Inter-
nacional de la Nueva Poesia (participação dos poetas/processo – julho).

Lançamento pela Editora OVUM, do Uruguai, de uma publicação totalmente dedicada ao 
Poema/Processo (novembro).

1970

Atuação constante em periódicos e revistas do país como, por exemplo, a Revista Vozes (nú-
mero especial sobre a Vanguarda brasileira – caminhos de situações). Feira de Arte (Olinda) 
– Pão Poema/Processo, deflagrado pela Frente Pernambucana (abril).

Lançamento do livro A explosão criativa dos quadrinhos, de Moacy Cirne (julho). Lançamento 
de Processo (caixa-revista organizada e lançada por WDP – Rio, setembro).

Expo Internacional de Poemas/Processo e outros poemas visuais (outubro).

1971

Lançamento do Processo: Linguagem e Comunicação, de WDP (março).

Mudança tática: investida didática nas diversas áreas universitárias: aulas, palestras, semi-
nários, exposições. Expo Internacional de Proposiciones a Realizar (CAYC, B. Aires), tendo 
comparecido como debatedor o poeta WDP (julho).

1972

Exposición Exhaustiva de la Ruela Poesia, na Galeria U (Montevidéu – fevereiro/ abril).

Parada – Opção Tática: Manifesto encerrando as atividades do movimento, que se reserva 
à uma possível futura ação planejada, em novas condições.

Como único movimento inaugurado já com um manifesto (a Proposição de 1967) e atuando 
planejadamente, o Poema/Processo, após 5 anos, encerra suas atividades coletivas, sem 
quaisquer cisões ou diluições.

1977

Atualmente os poetas participantes continuam pesquisando/criando/atuando em diversas 
áreas: ensino, publicidade, cinema etc.

Lançamento de Envelopes:

Processo (RJ)  1988

Etapa (Al. Gerais) 1968

Projeto (Rio Gde. do Norte) 1970

Levante (Paraíba) 1970

Vírgula (RJ) 1972

Texto publicado em: Revista de Cultura Vozes, n.1. Petrópolis: Editora Vozes, 1978. 
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O GRUPO DE CATAGUASES
JOAQUIM BRANCO

O Início/Resumo

Há 50 anos Cataguases mantém – em sua versão da província – uma frente de poetas ex-
perimentais, em períodos mais ou menos demarcados.

Assim foi em 1927, com o Movimento Verde (Modernismo), depois em 1947 (Geração 45) 
e, a partir de 1962, com os poetas do jornal concretista O Muro.

Esse último grupo, com alguns acréscimos e substituições, mas mantendo uma equipe bási-
ca, criou em 1968 o SLD (Suplemento/Literatura/Difusão). Nessa altura, somaram-se mais par-
ticipantes os definiam-se os nomes: Plínio Filho, Sebastião Carvalho, P. J. Ribeiro, Aquiles 
e Joaquim Branco, Ronaldo Werneck, Lecy Delfim, Fernando Abritta, Arabela Amarante, 
Carlos S. Bittencourt, Dayse e Sandra Lacerda, Adolfo Paulino, Ivan Rocha, Sinval F., 
Fernando Montalvão.

Ainda em 68 foi feita a I Mostra de Poesia Concreta de Cataguases, tendo Plínio Filho e 
Adolfo Paulino apresentado na ocasião Poemas/Processo.

A Produção

O grupo de Cataguases, no início da década de 60, ilhado no interior, recebeu, como outros 
semelhantes em Estados diferentes, apenas o que a muito custo conseguia chegar da produ-
ção do Rio e S. Paulo, através do SDJB (suplemento do Jornal do Brasil) e de algum contato 
com o pessoal de Belo Horizonte (Affonso Ávila, José Afrânio, Murilo Rubião) e a troca 
de correspondência com poetas (Augusto de Campos, Mário Chamie, Francisco Marcelo 
Cabral) e pequenos núcleos do interior. Por exemplo, em Minas: Tião Resende e Elias José 
(Guaxupé), Márcio Almeida (Oliveira), Fernando Teixeira, Lázaro Barreto (Divinópolis), 
José Arimatéia, Domingos e Sônia Diniz (Pirapora), e, mais recente, Hugo Pontes (Poços 
do Caldas), Zanoto, Zeca Arrudão, Celso Falabella F. (Varginha), além dos novos da época 
em BH (Tião Nunes, Henry Correa de Araújo, Adão Ventura). Não havia ocorrido ainda a 
explosão do fenômeno da comunicação, com a multiplicação dos jornais e revistas nanicos, 

o que só aconteceu há uns 5 anos – e era grande a dificuldade de se conseguir publicações 
de vanguarda ou professores interessados e “por dentro” do fenômeno.

Com a eclosão do Movimento do Poema/Processo, houve enorme incremento. Inter-
câmbio intenso, principalmente com o Rio (Álvaro Sá, Moacy Cirne, Wlademir Dias 
Pino) e Natal (Dailor Varela, Anchieta Fernandes, J. Medeiros, Falves Silva), a princípio, 
e depois com uma extensa rede nacional para onde o Poema/Processo espalhou nesses 
dez anos de atividades.

Além do pessoal de Cataguases, merecem referências mineiros ligados intimamente ao gru-
po, como Hélvio de Lima, Geraldo Dias da Cruz (Uberlândia), Guido Bilharinho (Ubera-
ba), Oscar Kelner Neto (Delfinópolis), Ricardo Marques (Patos de Mines). Lázaro Barreto, 
Fernando Teixeira (Divinópolis), Márcio Almeida (Oliveira), Tião Nunes (BB), e outros, 
além dos mais jovens poetas cataguasenses como Jorge Prata, Rita Gomes, Sandra Lacerda, 
Leôncio M. Marina Tadeu, Cláudio Britta etc.

Eventos e Exposições do Grupo

1962 – Aparecimento de O Muro, jornal concretista. 

1967 – Encenação de Carta Aos Ases, de Joaquim Branco, Mauro Sérgio F. Silva, Ronaldo 
Werneck e P. J. Ribeiro, homenagem aos componentes do grupo Verde (Fusco, Chico Pei-
xoto, GuiIhermino, Ascânio, Enrique do Resende, Martins Mendes etc.).

1968 – I Mostra de Poesia Concreta de Cataguases. Apresentação da peça/fragmento Não 
Há Vagas, de Joaquim Branco, com músicas de P. J. Ribeiro e poemas do grupo. 

Mostra/1, Slaviero, na TV Brasília, organizada por Hugo Mund Jr., Ézio Pires, José Edson 
Gomes, em Brasília.

1969 – I FAC-Festival Audiovisual de Cataguases, no Edgar Cine Teatro, o 1º Festival 
de vanguarda brasileiro (música popular) Expo/Internacional de Novíssima Poesia/69, do 
Instituto Torcuato di Tella/Centro de Artes Visuales, Argentina. 

EXPO/69, Exp. Internacional de Poesia Experimental, em Cataguases (com USA, Ingla-
terra, Suíça, Argentina etc.).

Publicação de Concreções da Fala, edição do autor, de Joaquim Branco (poemas). 

1970 – Exposición Internacional de Ediciones de Vanguarda, organizada pela Fundaci-
ón de Cultura Universitária e Revista Ovum/10, no hall da Universidade de Montevidéu, 

Texto publicado em: Revista de Cultura Vozes, n.1. Petrópolis: Editora Vozes, 1978. 
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Uruguai.

II FAC – Festival Audiovisual de Cataguases, com música e Poema/Processo. 

1972 – Experimenta, Exp. Internacional de Vanguarda, coordenada por Francisco Zabala, 
Javier Ruis e outros no Foram (sala de arte), em Madri, Espanha.

1973 – I Supermercado de Arte de Cataguases, com Celina Ferreira, e congregando pin-
tores do todo o país. 

EXPOESIA I (Rio) e II (Curitiba), exposição monstro, com 300 poetas e 3.000 poemas, 
organizada pela PUC (RJ).

1974 – Lançamento de TOTEM nº zero, em junho, através da FAFIC (Faculdade de Filoso-
fia, C. e Letras de Cataguases), ao lado de Márcia Carrano.

1975 – Lançamento de Consumito (poemas), de Joaquim Branco, edição da Imprensa Oficial 
de MG, em Catarinas, na AABB.

1976 – Organização do TABU, micro-jornal de experiências.

Lançamento de Abstrações de Um Tigre (poemas), de P. J. Ribeiro, na AABB, em Cataguases.

Experiências/76, exposição na Escola de Artes Visuais, no Parque Laje, Rio (14 e 30 de 
outubro).

Exposição Internacional de Arte Correto, no hall de Arte Correio, no hall do Edifício dos 
Correios, no Recife (PE), de 27/8 a 11/9/1976.

Small Press Festival, na Galerie Posada, em Bruxelas, Bélgica, do 30/11 a 7/12/76. Lan-
çamento de Selva Selvaggia (poemas), de Ronaldo Werneck, e Consumito, de J. Branco, na 
livraria Muro, Rio (RJ).

1977 – Publicação de Aturdências (contos) e Pássaros (poema sanfonado), de P. J. Ribeiro.

Poéticas Visuais, exposição no Museu do Arte Contemporânea, de S. Paulo, maio, org.  
Plaza e Walter Zanini.

Écritures et Avant-Gardes d’Amérique Latine, exp. org. por Guy Schraenen, para a Maison 
de la Culture du Havre.

Apaguem os Lampiões, peça de Carlos Sérgio Bittencourt, no Colégio Cataguases, encenada 

várias vezes, homenagem ao Centenário de Cataguases.

Lançamento de Vôo das Cinco (poemas), de Aquiles Branco, e Poema-poema (poema), de Ronal-
do Werneck, no Hotel Cataguases. 

20 VISUAIS & 7 LIVROS, lançamento dos livros de Joaquim Branco, P. J. Ribeiro Werne-
ck, Aquiles Branco e Álvaro Sá e de gravuras e quadros de Iano Soares o Fernando Abritta, 
na ART (Associação Recreativa Telemig), em Belo Horizonte, 27-4-77.

I Exposição Internacional D’Arte por Correspondência, 17-6-77, promovida por Cambiu 
(RN), no Restaurante Universitário (UFRN), artistas do Brasil, Inglaterra, França, Argen-
tina, Bélgica, Uruguai, USA.

JOAQUIM BRANCO O GRUPO DE  CATAGUASES
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A ARTE LATINO-AMERICANA DE NOSSO TEMPO
CLEMENTE PADIN (URUGUAI)

“Língua: ... conjunto de palavras e modos de falar de um povo ou de uma nação.”

“Linguagem: ... conjunto de sinais que dão a entender uma coisa.” (Diccionario de la Len-
gua Española)”

A palavra nomeia o objeto, não a pedido deste, mas por necessidade do homem que o 
usa. Desta maneira, erige-se uma gigantesca metáfora que substitui o mundo exterior e 
se estabelece como um intermediário, um instrumento insubstituível entre a realidade e o 
homem, e, consequentemente, entre os próprios homens, constituindo-se numa linguagem 
particular: a língua das nações e dos povos.

A “língua” é, ela mesma, uma metáfora (já que “está” no lugar de outra coisa) e autoriza, 
no seu âmbito, a metaforização dos objetos representados, transformando-se quase em ou-
tra natureza: diz-se “estou aborrecido” ou “sou feliz como sapos nos tomateiros” ou “ugh”, 
ou mesmo não se diz nada. A primeira expressão a algo que se refere; na segunda, a meta-
forização alcança outros níveis de expressão (inclusive a poética) ainda que o referido se per-
ca, às vezes, no sistema de referências de quem fala ou daqueles poucos que o conhecem; 
com a exclamação, consegue-se maior aproximação entre a expressão e o referido, mas isso 
graças a sua intencionalidade significativa, sem a qual nenhum som articulado constitui 
língua; e, finalmente, por meio do silêncio, a anti-expressão ascende, não a outro nível de 
língua, mas a outra linguagem.

Operar por metáforas com o que é em si mesmo outra metáfora distancia-nos da função 
essencial da língua, isto é, o referir, mas permite dar curso a um dos rasgos que definem o 
homem: a criatividade, a reinvenção do mundo, a ficção, a recriação simbólica, mas tam-
bém dá curso à destituição do existente e à alienação perniciosa que constrói “mundos” 
ideais para sobrepô-los aos reais. À metaforização da língua há que se somar a ambiguidade 
dos seus elementos constitutivos, as palavras, cuja significação depende e é modificada pelo 
sistema hegemônico de referência comunicacional, bem como pela possessão dos canais 
pelos quais se transmitem, com cujo complexo assegura-se o predomínio dos valores que 

preservem seu modelo socioeconômico.

Entre a função referencial e o papel artístico, situa-se o poder planejador da linguagem, 
não para transformar, mas para induzir a transformação: entre a situação real referida e a 
situação referível em determinado momento e lugar, situa-se o conjunto de possibilidades 
de sua realização, seja em sentido regressivo (quando o referível aponta para formas supe-
radas), seja em sentido progressista (quando apela para algo distinto ou inédito). É nessa 
instância planificadora da linguagem que se enerva a luta ideológica: às vezes, a batalha 
pelo significado de uma palavra assume aspectos dramáticos.

Bem-vinda, então, a língua, linguagem ou sistema representativo que nos permita comu-
nicar, seja em sua função referencial (no seu papel artístico) seja no exercício de seu poder 
planejador, mas não a distorção e o aviltamento de suas funções em benefício do “como 
se diz” ou da “autoridade de quem o diz”, ou do “que belo o modo como se diz” etc., em 
detrimento da verdade, sepultando a realidade sob um manto de palavras (ou signos, sinais, 
símbolos) sem sentido ou com sentidos, na maioria dos casos, empregados em benefício de 
quem os utiliza.

Contra esse uso ideológico das linguagens que, em muitos casos, oculta o sentido material 
da atividade artística, e que nada fornece ao conhecimento –grosseira manipulação do re-
pertório social –, transtornando a finalidade essencial das linguagens enquanto produtos de 
comunicação, é que a arte latino-americana de nosso tempo se levanta. Não havia bastado 
devolver aos signos seu significado unívoco, à maneira dos poetas clássicos, e enfrentar o 
semantismo fora de si, ideologizado intencionalmente pelo sistema que faz das linguagens 
os cárceres sem grades do presente. Frente à incessante evolução da sociedade e ao nível 
técnico e científico alcançado no seu desenvolvimento, os artistas latino-americanos extraí-
ram da tradição artística aportes inéditos, novas informações cujas luzes contribuíram para 
solucionar aspectos próprios daquela evolução, permitindo enfrentar outros problemas e 
responder outras perguntas num desenvolvimento dialético contínuo.

Já em 1970 (“La nueva poesia II”, revista “OVUM 10”, nº 4, set. 70, Montevidéu, Uruguai) 
expressava: “O signo substitui o objeto e a ação. A informação não poderia ser transmitida 
se necessitássemos ter presentes os objetos e as circunstâncias da ação sobre as que versa 
a comunicação. Essa condição, imprescindível para a comunicação verbal e transmissão 
de conhecimentos, converteu-se em instrumento de opressão pela deformação de sua fi-
nalidade essencial: a representação deixou de servir ao homem para servir ao motor da 
sociedade, que se dirige, no nosso caso, à concentração das fontes produtivas nas mãos de 

Texto publicado em: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. I Mostra Internacional de Poesia Visual de São Paulo. São 
Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal de Cultura, 1988, p.45-55.
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poucos e ao freio do desenvolvimento coerente dessas fontes para a transformação da sua 
essência... A realidade é substituída pela sua representação linguística e a mesma represen-
tação assegura, por hábito conceitual, seu predomínio sobre a verdade e a vida. Dos dois 
elementos do signo (o significante e o significado), é no segundo deles que se fundamenta a 
deformação; o significante não deixa de ser o que é: um objeto de natureza fônica ou visual, 
segundo se imita ou se represente graficamente, parcial ou totalmente, já que pela índole 
indivisível do signo não se pode escapar disso. E sobre o significante que se fundamenta a 
nova poesia, ainda que algumas correntes valorizem e se valham do significado”. E também 
com relação à manipulação ideológica das linguagens: “Na medida em que a linguagem 
afiance e aumente a incognoscibilidade do mundo exterior mediante a deformação de sua 
função essencial em benefício daquela força determinante, na medida da falsa informação 
que difunde, não por transformação de seu valor de verdade exclusivamente, mas sim pela 
autoridade do “como se diz” da representação instalada como um meio de relação impres-
cindível entre o indivíduo e o mundo exterior, na mesma medida assegurará a ordem que 
a utiliza em seu proveito.” (id.)

Desde então já se caracterizava o núcleo de onde partiria a inovação: os elementos estrutu-
rais das linguagens. Não mais novas representações da realidade ou novas formas de combi-
nar os códigos à maneira das vanguardas históricas, que se valiam dos mesmos meios para 
estabelecer, pela alteração variável dos códigos, seus movimentos literários ou plásticos. 
Agora tratava-se daqueles mesmos meios postos a se expressar em prática auto-informativa 
que colocavam em evidência a falsa idealização das linguagens (a onipotência do verbal) e a 
consequente fetichização da fala (ou outra linguagem) em mãos dos meios de comunicação 
de massa que ocultavam sua índole material, quer dizer, de produto de comunicação cria-
do pelos homens, pelos artistas, e não “fruto da inspiração divina”, do gênio, esses meios 
tinham sido levados em conta na arte do passado, mesmo que de forma subjacente, sus-
tentando a semanticidade das linguagens. Os antecedentes são inúmeros e variados. Basta 
recordar o aporte trazido por Mallarmé ao fazer uso do espaço como elemento expressivo, 
somado ao ressurgimento do ideograma via Apollinaire, Pound, Huidobro etc., buscando 
romper a “sucessividade analítica” das línguas ocidentais. Ao nível das artes plásticas, recor-
demos apenas a valorização do plano em Cézanne, que daria lugar ao cubismo, à liberação 
das formas em Kandinsky e à arte abstrata.

Poesia Concreta

Mais próximo de nosso tempo, Max Bill, pintor abstrato continuador dos neoplasticistas 
holandeses, sobretudo Mondrian, e a Escola de Ulm (de 1946), da Suíça, destacavam prio-

ritariamente as unidades expressivas da linguagem plástica: a linha, a forma geométrica, a 
cor, o espaço etc., dando vazão, conjuntamente com as propostas similares de outras artes, 
ao nascimento do concretismo. A partir de 1951, com o êxito de Max Bill na I Bienal de 
São Paulo, essas tendências começam a se difundir em nosso continente. Já em 1953 apare-
cem as primeiras obras dos poetas concretos que, mais tarde, em 1956, a propósito da Ex-
posição Nacional de Arte Concreta, apresentada em São Paulo e no Rio de Janeiro, davam 
nascimento a uma das correntes artísticas mais influentes de nossos dias.

Já naqueles momentos eram visíveis três tendências definidas. A mais conhecida, promovi-
da pelo grupo “Noigandres” de São Paulo, integrado por Augusto e Haroldo de Campos, 
Décio Pignatari e Ronaldo Azeredo, começa por considerar a palavra como um “objeto” 
“em si e por si mesmo” em relação ao seu contexto, à estrutura, à implosão conjunta de 
forma e significado, à extensão e ao tempo, que se submete ao espaço, mas conservando 
seus “instantes sucessivos” (o esquema lógico-discursivo das línguas ocidentais que cam-
baleia e só se sustenta graças ao uso do sistema sintático-estrutural), criando um âmbito 
linguístico específico que integra a expressão verbal e a não verbal do poema concreto. Sua 
plataforma está contida no “Plano-Piloto para a Poesia Concreta”, revista Noigandres, nº 
IV, 1958. Essa corrente, também conhecida como do “rigor estrutural”, gerou a tendência 
poética desenvolvida pelo poeta paulista Mário Chamie em seu livro “Lavra Lavra” (1962) 
e que significa uma volta ao verso linear, pondo a ênfase na proximidade e semelhança das 
palavras.

No início da década de 60 nascia a “poesia semiótica”, sob impulso de Wlademir Dias 
Pino e, mais tarde, de Décio Pignatari e Luiz Ângelo Pinto. Eram os primeiros esforços 
para lograr uma poética sem palavras, estabelecendo chaves de similitude conceitual entre 
elementos plásticos e verbais, isto é, tirando o poema do âmbito exclusivo da língua. 

Outra tendência surgida daquela generosa matriz inicial do concretismo literário foi a ins-
taurada, por Ferreira Gullar, dando lugar ao “neoconcretismo”, cujo texto básico é “A 
Teoria do Não Objeto” (Suplemento do Jornal do Brasil, RJ, 1960), onde define o “não-ob-
jeto” como um “objeto especial no qual se pretende realizada uma síntese de experiências 
sensoriais e mentais”. Mas essa síntese só se concretiza com a participação do “espectador”: 
“Sem ele, a obra existe só como potencialidade, esperando o gesto humano que o atualize.” 
Assim se estabelece um dos maiores aportes: a participação ativa do espectador como 
cogestor e criador da obra de arte. Também ao privilegiar o tempo, que em seu transcorrer 
gera os sentidos do “não-objeto”, dá lugar às chamadas artes de ação, como o happening (p. 
e. no “Poema Enterrado”, de Ferreira Gullar), a performance, a ambientação ou instalação, 

CLEMENTE PADIN A ARTE LAT INO-AMERICANA DE  NOSSO TEMPO
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etc. muito antes dos muitos cultores destacados destas vertentes de trabalho de hoje. Hélio 
Oiticica, Lygia Clark e Ligia Pape foram figuras de grande destaque desse movimento que, 
ademais, influiu decisivamente na ação do grupo “Nova Geração” no Brasil e “Poesia Ino-
bjetual, ou arte da ação, criado por num, em 1971”.

Por último, a tendência “espacional” ou “matemática” que, mais tarde, em 1967, daria 
lugar ao movimento “Poema/Processo”, surgido a partir da leitura crítica das obras apre-
sentadas por Wlademir Dias Pino (“A AVE”, de 1954, e “SOLIDA”, de 1956. O “Poema/
Processo” dinamiza a estrutura monolítica do poema, estabelecendo a participação criativa 
do espectador, interessando não sua informação estética, mas seu caráter consumível (“ló-
gica do consumo”). Essa corrente realiza o isomorfismo espaço-tempo num contínuo que 
produz novas informações alheias, ao projeto artístico proposto, segundo a “versão” que 
provoca no espectador. A estrutura é codificada pelo processo, inaugurando novas vias de 
comunicação: o código intercambiável contra a rigidez da estrutura imóvel, os elementos 
do “poema-processo” se influenciam mutuamente, enquanto que na estrutura os elementos 
se integram monoliticamente. Propõem-se novas linguagens e possibilidades que potencia-
lizam os signos não-verbais: “a tomada de consciência frente a novas linguagens, criando-as 
ou as manipulando dinamicamente” (Neide e Álvaro de Sá). Separação nítida entre Poesia 
(problema ligado a uma língua, de natureza abstrata) e Poema, objeto, produto visual ou tá-
til (ligado às linguagens, de natureza material). A liberação do poema: “O poema de proces-
so é antiliteratura do mesmo modo que a verdadeira mecânica procura o movimento sem 
fricção, ou a eletricidade busca o isolante perfeito” (Wlademir Dias Pino). Esse movimento, 
que contou com centenas e centenas de artistas em todo o Brasil, fechou deliberadamente 
suas atividades em 1972 com um manifesto “Parada - Opção Tática”, onde, junto com 
uma profunda autocrítica, deixa abertas as possibilidades de novos desdobramentos.

Seria injusto, nesta seção, não citar Eugen Gomringer, artista suíço-boliviano que, desde 
1953, vinha realizando experiências poéticas similares às do grupo Noigandres, publicando 
“Constelações” e o manifesto “Do Verso à Constelação” (1955), na Suíça (tendo decidido 
conjuntamente com Décio Pignatari o nome do movimento). Do mesmo modo, citemos 
a obra poética do artista uruguaio Ernesto Cristiani, que em 1960 publicou “Estruturas” 
(que vinha elaborando desde 1954), uma série de poemas concretos de caráter simbólico-
-metafísico e, também, o trabalho equânime de Mathias Goeritz, artista alemão radicado 
no México que, ao lado de diversas publicações, organizou a primeira exposição de Poesia 
Concreta fora do Brasil, mais precisamente no México, em 1966.

Poema Visual

Sempre se tendeu a considerar a poesia visual como uma consequência formal surgida do 
concretismo. Não obstante, cremos que sua origem tem antecedentes mais remotos. Sem 
chegar até aos ideogramas gregos ou os acrósticos medievais, pode-se dizer que a poesia 
visual nasce daquela nova consideração sobre os elementos significantes da língua a partir 
de, sobretudo, Mallarmé e das vanguardas históricas. As palavras e o espaço em que se 
inscrevem passam a ser considerados como objetos passíveis de se auto expressarem e não 
só como unidades significativas de uma linguagem particular. Os signos, liberados de sua 
carga semântica, passam a se ordenar de outras maneiras. Assim, a partir das “Palavras 
em Liberdade” de Marinetti e de obras de Kurt Schwitters, Man Ray, Raoul Hausmann, 
Hugo Ball e outros, desembocam no grafismo gestual e exacerbado dos tenistas franceses 
do final da última guerra mundial. Isidore Isou, Lemaitre, Bernard Heidsiek, etc. que daria 
lugar, no começo da década de 50, à poesia visual, que se vale das letras como elementos 
plásticos-expressivos, e à poesia fônica que trabalha com os significantes enquanto sons.

Essas correntes, que procedem do letrismo e do concretismo, encontram-se e geram varie-
dades de formas que vão do “espacialismo”, promovido pelo poeta francês Pierre Garnier, 
ao poema multidimensional, ou da poesia semântica à tecnológica, visiva, novíssima etc., 
cada qual com maior ou menor ênfase na significação verbal, adicionando ou não imagens, 
fazendo prevalecer ou não a organização dos elementos plástico-significativos no espaço 
etc. Poder-se-ia dizer que há tantas tendências quanto são os poetas visuais.

Na América-Latina, essas linhas de trabalho artístico apareceram no início da década de 
60 e se difundiram, principalmente, através do circuito das revistas experimentais da época. 
Em particular, da “Diagonal Cero” e “Hexágono 71”, da Argentina, “La Pata de Paio”, da 
Venezuela, “Ediciones Mimbre”, do Chile, e “Los Huevos del Plata” e “OVUM 10”, do 
Uruguai.
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rather the intention of  affirming what is valid. Its se-
mantics is the physical act of  reading channelled by the 
stand-alone series. In this way, the first controlled series 
comprises twelve loose sheets, divided into transparent 
white sheets containing whole or fragmented words on 
different levels, and another six opaque pages on yellow 
copy paper, containing graphs (affinities/relative fre-
quency of  occurrences/ unequal heights/ directional 
value/ functional circuits/ simplification of  recorded 
conductors) which orientate and construct the reading 
logic.

The pages are bundled as a collection, forming a pair 
of  synchronised signals polarisation. The intention was 
to create a reading experience without intervals and to 
put forward a speed-of-reading proposal beyond the 
reading of  vertices.

The idea behind this shot-series (horizontal  = the turn-
ing of  pages / vertical = vertices) is to create a frag-
mentation of  the slogan 1) A AVE VOA RETO CO 
2) MO UM 3) CORTE 4) A ALTURA 5) DE 6) SEU 
GOSTO (roughly, ‘the bird flies straight as a cut at the 
height it chooses’).

The different series, in turn, are separated each from 
each by coloured sheets (hues) that act as decelerators 
through the command of  the solid colours or tactile 
textures, a kind of  interval characterised by the end of  
the series’ circuit: the only variable sum of  favourable 
items.

RUNNING OUT OF CAPITAL LETTERS
The second serial occurrence: ‘voa até a MORTE 
ALTA D O GOSTO’  

ESTIMATE OF THE INTERVAL
In the third serial occurrence the colour turns to alpha-

bet/word: ‘Ta teto TO.’

WIPING A RECORDING AS ON A TAPE
The colours command in a way akin to that of  a code 
in process. Acceleration / use of  inverters / Re-unifi-
cation.

SOLIDA (1956 1962)

A cybernetic poem, movement of  a learned function. 
A succession agitating signals. Cards (19cm X 19cm), a 
piling of  interchangeable multi-form signs inside a box 
presented visually-didactically.

‘SOLIDA’, a word that produces six letters (a triangu-
lar number), capable of  forming another nine words 
in Portuguese. Nine loose square sheets that make up a 
lager square. The word ‘SOLIDA’, merely as a matrix, 
on the cover, separate from the ‘pages’. Book/poem.

After being submitted to the Latin squares permuta-
tion of  letters, the selective criterion was the usual logic 
of  the language that endowed the words with different 
possibilities in the poem. There is no preferred seman-
tic function or subjective message. The initial printed 
presentation takes advantage of  typographical char-
acteristics, organises the letters into columns and lines, 
locating them in the proposed space onto paper.

The horizontal repetition of  the letter ‘O’ produces 
emptiness and heralds the start of  the dynamic of  de-
composition articulation of  the first word.

The stem word is never recomposed and the move-
ment remains without a nucleus. The moment he ini-
tial word is formed is substituted for another serial.

The placing of  letters on levels and columns allows 

THE POEM AND THE 
ELECTRONIC OPENNESS
ÁLVARO DE SÁ

That’s when the computer ceases to mean its own 
reality as a channel and becomes the copier of  an-

other reality.

Every computer language is a process; programming is 
its redundancy.

Computer memory has highlighted the gap between 
reading and writing. It has taken a fact that emerged 
with the invention of  writing to new extremes: writing’s 
memory is linear, handcrafted, and not simultaneous. 
Electronic memory, on the other hand, is characterised 
by the speed with which it makes information available 
in a simultaneous rather than linear fashion.

As far as the avant-garde is concerned, the computer 
highlights the fundamental difference of  the creative 
act. Before the arrival of  the computer, the important 
thing was to solve problems, to prove one’s virtuosity. 
Now the important thing is to pose problems.

The button is an offer of  electronic action and instant 
information at your fingertips: direct contact.

In communication, the image remains figurative, but 
on the level of  information it abstracts itself  as though 
attempting to invent a new form of  writing.

Memory is the communication of  style: information 
occurs on the level of  electronic language.

As far as poets are concerned, the machine is an instru-

ment for reading their work. The computer as de-cod-
ifier, as opposed to the traditional choices of  turning 
the computer into an electronic writing tool.  The elec-
tronic machine as a new leisure instrument. The brain 
having relinquished its status as a mechanical reading 
implement, to take over its new position as the genera-
tor of  processes.

The poems of  Wlademir Dias-Pino presented in this 
article are for reading on a machine. This is their first 
presentation, a result of  research begun in 1956.

The discourse of  literature is linked to typographical 
intervals.

Wlademir Dias-Pino’s research began with an attempt 
to create a reading experience without intervals: A 
AVE (1956), SOLIDA (1956), ELEMENTOS (1960), 
SOLIDA (1962).

A AVE (1956)

The book was written on a typewriter, its pages un-
bound, perforated, cut, codified into a series, and so 
on, to the point of  being a kind of  pocket computer. It 
is, in fact, a book that explains itself  during the course 
of  reading, through its very handling and use. It is di-
vided into several parts. Reading is made possible by 
the transparency of  the paper, sometimes taken to ex-
tremes, as in the case of  the perforations. In treating the 
issue of  transparency in the work, we touch upon an 
issue which is in opposition to that of  the superimposi-
tion of  information: it impedes figuration through the 
excess of  noise which it would create. Only a graphic 
‘geometricization’ as meta-code is possible (de-coding 
element of  reading).

 The process it brings to a close is not the poetic but 
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them to be substituted by signs, capturing the desired 
information. The created code works through signs 
and signals. The word is a sign that belongs to a parallel 
code (language) and its main function in the new code 
becomes the static probability in any point in space. 
Fragmentation atomises the word down to its compo-
nent letters and these bear no parallel information situ-
ating them on the level of  the sign and, as a result, as a 
translator of  direct data in relation to space. The code 
itself  serves to slow down the experience in order to 
prepare the geometric mode of  reading of  the process.  
The placing of  letters transformed into points is a clue 
to their inter-connection. The poem expresses itself  by 
way of  statistical curves a non-typographic element. 
Silkscreen.

The poem’s quality as a generator of  probabilities au-
tomatically creates the possibility of  graphic use, since 
the positions reached by the signals are the statistics of  
their own employment: a graphic-statistical version of  
bars on a bar chart.

POEMS WAITING FOR MACHINES THAT CAN 
READ THEM, SUCH AS ‘A AVE’, FORESAW, IN 
1956, THE MAGNETIC TRAILS OF THE COM-
PUTER. Poems that employ a global form of  writing 
(reading without intervals) work precisely within the 
difference between the ordinal and the cardinal, to the 
point of  greatness, and must remain constant and in-
finite where there is no sense of  increasing complexi-
ty, a kind of  counter-riposte to the estimate of  values. 
These poems do not want to prove anything but high-
light the difference between the game and free choice. 
The game, unlike free choice, has fixed points and is 
based on the act of  distinguishing between right and 
wrong.

Versions of  A AVE

Version: In the poem/process, the choice (aesthetic) 
over the information content of  the reader/producer 
before a given project: choice as literature.

A new poem taking a given project as its starting point 
choice can be over graphic elements, sound, setting, 
etc., independent from the material stage of  the poem 
qua project. The version socialises the act of  consump-
tion for a more radical and materialistic reading. Moa-
cy Cirne.

The graphic physiognomy of  ‘A AVE’, book poem by 
Wlademir Dias-Pino, is extraordinarily inventive. Sel-
dom have words and drawings been so well combined. 
But they are not illustrations of  the poems. Augusto 
Campos.

BRAZILIAN FORMS OF WRITING
ÁLVARO DE SÁ 

§ BAROQUE: First manifestations.
§ ROMANTICISM: Recognition of  the presence of  
Indians and Negroes through the white man’s ideology.
§ SYMBOLISM: The Negro, adopting European 
forms, founds a school of  his own and expresses his 
Negritude.
§ MODERNISM: 1. A Brazilian language arising out 
of  speech (urban + urbanised rural);
2. Appropriation of  the national mythology by the 
bourgeoisie;
3. Catching up with Europe;
4. Accepting Brazilian social reality;
5. Ideology of  development;
1922: Centenary of  the Declaration of  Independence 
/ Modern Art Week / Start of  Tenentismo (literally, 
‘lieutenantism’, a military movement) / founding of  
the Brazilian Communist Party (PCB).
1924: Pau-Brasil Manifesto – Oswald de Andrade… 
‘for invention and surprise’… 
1928: Anthropophagic movement and manifesto – 
Oswald de Andrade… ‘we are Concretists’ … Macu-
naíma, Mário de Andrade.
1930: Bourgeois-Populist revolution / Period of  social 
romances and intimate poetry / Intellectuals become 
politically active
1952/5: Typographical experimentation. Contact with 
the European avant-garde.
1956: Concrete Poetry.
1960: Inauguration of  the capital Brasilia. Acknowl-
edgement of  modernist architecture:  Lúcio Costa and 
Oscar Niemeyer.
1962: The rise of  popular militant groups.
1964: The end of  the creative cycle of  modernism. 
Government takeover by the military forces.

§ Process/Poem: a qualitative cut in Brazilian poetic 
output.
1967: National launch of  the Process/Poem. Manifes-
to and start of  international exchange.
1968: Collective-poem – happening in protest against 
the silence of  academic and media intellectuals with 
regard to recently launched movement.
Tearing of  books in Cinelândia Square, Rio de Janeiro 
(Municipal Theatre steps) / The Hundred-thousand 
Parade (meetings on the staircase of  the Municipal 
Theatre, Rio de Janeiro).
1972: Manifesto of  the tactical pause in the Process/
Poem movement.

Process/Poem

The Process/Poem movement emerged officially in 
1967, with simultaneous exhibitions in the states of  
Rio de Janeiro and Rio Grande do Norte. Twenty-five 
poets from nine different states took part, starting a na-
tionwide movement.

The Process/Poem was born of  contemporary histori-
cal and social conditions in Brazil and the world which 
helped to create a revolutionary/rational language in 
the country, a language that had itself  emerged from 
the then current tide of  renewal sweeping over the 
globe. This tendency was evidence of  the need for new 
openings in the channels of  communication in Brazil 
at the time.

Together with Concrete poetry and, in particular, 
Wlademir Dias-Pino’s ‘A Ave’ (1956), poetic research 
in Brazil gave rise to heated debate while at the same 
time promoting a surge in the development of  theory.
The theory and practice of  poetry reached a new pin-
nacle, creating a valid option for new poets who chose 
to embrace the avant-garde movement. This, in turn, 
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led to yet further developments in theory and practice, 
paving the way for exciting new research in the field.
The creative flux was maintained, and experimenta-
tion flourished in Brazilian poetry of  the period, mark-
ing the first stirrings of  the rupture represented by the 
Process/Poem.

From 1963 on, members of  the Noigandres Group, 
based on their prestige as co-founders of  the Concrete 
poetry movement, managed through political manoeu-
vres both nationally and abroad to predominate over 
an area of  Brazilian poetry which they identified spe-
cifically as the avant-garde. In this self-appointed role, 
they took it upon themselves to silence/reject/veto any 
proposals that threatened their pre-eminence. Now 
part of  the establishment, the poets of  the Noigandres 
Group (Augusto de Campos, Haroldo de Campos and 
Décio Pignatari) stopped doing research and gradually 
became retrenched in their fixed discourse. This put a 
lid on the avant-garde movement in Brazil as a whole, 
though there was still the odd maverick poet carrying 
out independent research.  

In 1967, a latent avant-garde began to emerge with the 
advent of  the Process/Poem, which placed itself  in di-
rect, and sometimes aggressive, opposition both to the 
Noigandres Group and to verbal tradition alike. The 
submissive attitude of  discursive poets in the face of  
ideological censorship, as well as their predilection for 
outmoded, compromised approaches to poetic compo-
sition, led the Process/Poem group to declare open war 
against poetry and its defenders and force the radicali-
sation of  the fight against censorship:

•   Collective poem of  tearing of  the discursive poets 
on the steps of  the municipal theatre of  Rio de Janeiro.
•   Nowadays, the use of  anti-ideological signs in com-
munication is censored words such as parade strike and 

documentary photographs are forbidden.

The ideological handling of  languages created the 
need to denounce this kind of  use. The poet carries out 
research, experiments, rejects, and creates fresh forms 
of  language in order to lay bare a fact and reveal new 
means and channels of  communication.

The growth of  communication internationally cre-
ated a need for universal languages with the spread 
of  means of  communication there emerged a global 
visual phenomenon. – ‘Every age has its own writing’ 
(Fernando Guimarães).

With the improvement and increase of  graphic meth-
ods, television, film and the widespread use of  codes 
– such as those employed in traffic, for instance – the 
right conditions were created for a development of  the 
image as a language unto itself. In this way, the poets 
were forced to seek out new codes in order to thwart 
the predominance of  the image, elevating creation to 
the semiotic plain, emerging from the sensory/emo-
tional to the rational.

The ageing of  born, created and/or developed art 
forms within the capitalist system led to the re-estab-
lishment of  an arbitrary value scale that forces poets to 
break creatively with predetermined values. 

What is understood as language, apart from the linguis-
tic phenomenon of  the verbal language of  a people, is 
that of  the cinema visual or mathematics technical
The Process/Poem is not concerned with the poetic 
state. The data is in the poem, nothing extraneous can 
alter it, whether to add to it or to subtract from it.

Theoretical stances

•   The Process/Poem paves the way to semiotic re-

search – it launches new informational communicative 
processes, operating at a structural level and creating 
new languages. It explores the use of  non-verbal sig-
nals: ‘poems are made with processes not with words’ 
(Wlademir Dias-Pino).

•   Poets address the problem of  the process. The struc-
ture is there to support the process, and is subordinate 
to it. Creation is possible only through new processes.

•   The Process/Poem goes into a new phase starting 
with the break with typographical poetry (Concrete po-
etry, etc.) the split between language in the Barthesian 
sense of  langue (the word = structure: graphical use) 
and language as language (visualisation of  a project = 
process: expression of  the material used).

Language as langue    x    language as language
Poetry                          x    poem
Regional                      x     universal
Specialisation              x     global
Structure                     x     process

•   Attention to the process puts an end to the distinc-
tion of  the kind poet x layout artist, poet x illustrator, 
poet x projectionist.
•   It is not about gratuitous attacks on the verbal sign, 
but a planned exploration of  the possibilities inherent 
in non-verbal signs.
•   There is no process/poetry, only the Process/Poem, 
because the poem is what is produced, and it is the 
poem that ends the process.
•   The Process/Poem is that which, with each new ex-
perience, launches fresh informational processes. This 
information can be aesthetic or not: what matters is 
that it is functional, and therefore consumed.
 

The process: the nucleus of  creation

Everything is in a constant state of  evolution, and when 
changes or transformations occur we say a process is 
taking place: processes are the necessary relations of  
‘becoming’ inherent to a given structure, to its compo-
nents or those shared among a number of  structures. 
Reality is the matrix that contains all the possibilities 
process and its evolution.  The process takes place on 
many levels (historical, immediate semiotic, etc.) en-
compassing, among other things: the physical transfor-
mations of  objects and their triggering in time of  social 
consumption; the set of  actions through which an op-
eration is undertaken; the manner in which it is done, 
and the series of  phenomena linked by a global causal 
relation. This implies a grasp, an overview, of  the entire 
reality of  the process.

The correlation of  the process with time does not in-
volve linearity: there is no fixed sequence of  events, 
for with every passing instant it opens a multiplicity of  
new connections, new chains, all taking place simulta-
neously. Through its products, the movement of  the 
Process/Poem brings about a clear awareness that the 
value of  the nucleus of  invention lies in the creation of  
new processes. With it, for the first time, the avant-gar-
de stops being a linguistic attitude of  rebellion to be-
come a stance, a conscious and objective commitment 
on the part of  the artist with relation to the struggle, 
in his given field, against the immobility of  structures 
through the invention of  new processes: ‘establish cre-
ative probabilities’ (Moacy Cirne).

The communication of  structures is substituted by the 
communication of  processes taking place at the highest 
level.

‘In the poem, reality no longer conveys information 
content, but rather its own dynamic process of  realisa-
tion’ (Anselmo Santos). In this way the Process/Poem 
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creates a new productive reader, a reader who is no 
longer a passive spectator, but who has become instead 
an explorer of  probabilities of  the process: ‘operational 
solutions and structural possibilities’ (Moacy Cirne).

The poem is at the same time information directed at 
the consumer and a problem that he has to solve to 
reach beyond it – his role changing from one of  re-
ceptor (contemplative) to one of  source (creating, while 
acting upon the poem himself, new information).
It is in this active role of  the reader-producer that the 
poem finds a resolution, and not in its interpretation or 
justification.

Versions: a solution to consumption

The reader-producer mobilises his own repertoire to 
recreate rationally what is presented to him: a universal 
language that turns him into a poet in his own right. 
Versions demonstrate the functionality of  the poem 
and its adaptability to new realities, thus denying the 
poet’s exclusivity. 

The single object or the magic of  the spectacle main-
tain one of  the fundamental characteristics of  the po-
sition of  privilege, special consumption, and challenges 
a whole social structure which generates the need for 
these privileges.

The Process/Poem resolves this contradiction between 
reproducibility and creativity: on the one hand, repro-
ducibility is maintained, while on the other, in explor-
ing the process, every reader-producer creates his own 
version of  the poem. Every version is equally valid. 
Different versions, equalised on any social level, make 
possible the instant use of  the process, destroying the 
mythology of  quality and placing the inventor and the 
producer-reader on an equal footing in terms of  inven-

tion. The notion of  the poem as a piece of  handicraft 
loses meaning through its reproducibility (the industrial 
and the serial are anti-handicraft) and through the act 
(the consumer acting upon the matrix). The act and the 
reproducibility of  mass communication are thus both 
demystified.

The abstract value concept (good and bad) is substitut-
ed for a human act: a mass culture, free of  pre-estab-
lished patterns. A precise creative option is granted to 
each and every one of  us.

Project: from the individual to the collective

The creator is free and under no obligation to channel 
his processes through finished structures. For this he 
uses the project, leaving the construction/realisation of  
another version to the reader-producer, based on ad-
equate reproducible materials or on planned actions. 
The poem is created in the same way that an architect 
creates a project of  a work to be executed. The project 
frees the poet from material limitations and allows him 
to use all available technical means, which is currently 
impossible given the number of  resources that would 
have to be employed. In this way communication nec-
essarily assumes a social character, as the execution of  
a project becomes a social artefact: an anti-individu-
alism demanding a collective effort, where each one 
reaches out beyond the limits of  his speciality. 

Counter-style: strategy and solutions

Style belongs to the field of  the known repertoire. It is 
the mannerism that emerges from the manipulation of  
existing data in search of  a unique combination (struc-
tural relation); an individualistic or classist outpouring 
declared to be the supreme manifestation of  the total-
ity of  the repertoire, which belongs to the whole of  so-
ciety – it is a ‘tactic of  solutions’, opportunism and a re-

action to the communications industry. Counter-style, 
as Wlademir Dias-Pino theoretically observed, is born 
with the Process/Poem. It is a ‘strategy of  solutions’ 
(Moacy Cirne), solutions within the sphere of  semiotics 
(the universe of  signs as a whole) that fix ‘processing 
differences that are the stamp of  many poems, allowing 
us to see in each poet his particular informational coef-
ficient’ (Moacy Cirne). Counter-style is ‘an anti-redun-
dancy of  solutions: de-personification’ (Wlademir Di-
as-Pino), and fixes the functionality of  processes – the 
important thing is not aesthetic idleness which brings 
about style but the informational function that is the 
stamp of  the counter-style, its intrinsic and non-per-
mutable analogical character.

Counter-style rules out any reading along the lines of  
figuration or structural repetition in order to establish 
the need to inform processes.

BRAZIL IAN FORMS OF  WRIT INGÁlvaro de  sá
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the origin of the poem-book
ÁLVARO DE SÁ 

The speed at which art has been changing in the last 
few years has been such that information often reach-
es the consumer in superimposed layers, confusing the 
concepts formally underlying them. Criticism, from 
whom one would expect some didactic clarification, 
suffers from the same problem.

The attempts to launch poems and the overhaul poetry 
underwent in the early 50s brought about a series of  
important contributions embodied in Brazilian Con-
crete poetry. The fact that the critics of  the time lacked 
a repertoire meant that the movement’s appearance 
in literary history is based on what some of  its own 
founding members had written about it. As most of  the 
published work on theory came from the Noigandres 
Group, the consumer took this group’s theory as the 
official stance of  the movement as a whole. The group 
had a hand in this, as they never attempted to distin-
guish their role from that of  the movement as whole.
From a more complete informational perspective, it 
becomes clear that the Concrete movement came in 
answer to a phase in the development of  Brazilian 
culture, forming an ample poetic front that combined 
three very distinct approaches:

1. The phenomenological approach, whose main pro-
ponent was Ferreira Gullar and which would later give 
rise to Neo-concretism.
2. That of  structural rigour, comprising the members 
of  the Noigandres Group – working within Concre-
tism – and their followers. This rigour, documented by 
the typeface Futura, led to repetition and closure, and 
later, as a second reaction, to praxis poetry.
3. Spacional poetry, presented by Wlademir Dias-Pino, 

itself  a precursor of  the Process/Poem, and split into 
two books/paths:
A Ave: the ordinal – line of  continuity / ordered suc-
cession / origin of  the unitary / Numeric.
Solida: the cardinal – geometry / structures collections 
/ heapings (opacity) / superimposition / Elements.

As such, we can state that the main phenomenological 
concern of  the time was expression; that of  Noigan-
dres, construction; and Wlademir Dias-Pino’s, func-
tion. That is the starting-point from which these three 
approaches tackled the problem of  the book, which for 
the first time in Brazil was deemed an inseparable part 
of  intellectual work, which is, in the final analysis, the 
difference between the book-poetry, the poem-book, 
and the poem-book…

The first known example of  the poem-book was 
Wlademir Dias-Pino’s ‘A AVE’, started in 1954 and 
published in April 1956. The poem-book’s main char-
acteristic is the physical presence of  the paper as an 
integral part of  the poem, presenting itself  as a physical 
body, in such a way that the poem only exists because 
the object (book) exists. The poem-book’s intention is 
not the production of  a finished object, but, through its 
internal logic, to shape the poem while the book is be-
ing used, which serves as a channel that, in its handling, 
clears the kind of  reading that furnishes information, 
making way for a new type of  exploration on the level 
of  writing, on a book wiped clean creative recuperation 
of  informational data (version).

The purpose of  the book is to generate information 
through its process. While in phenomenological poetry 
or in a ‘structural’ poem the act of  reading soaks up 
the whole of  poet’s communication with the consum-
er, in the poem-book communication first opens up a 
new universe for the consumer, placing him in the role 

of  creator and radically distinguishing reading from 
writing, that is, distinguishing the mental act of  grasp-
ing the poet’s intention from the exploratory act of  the 
consumer himself.
The poem-book cannot be other than a book, it can-
not be turned into a film, say, or a poster. The physical 
properties of  the material rule out any such transposi-
tion or adaptation. The poem-book demands the iso-
lated or simultaneous exploration of:

Transparency / opacity
Perforation / relief
Crease / folds
Gloss / colour
Cut / unfolding
Elasticity / flexibility
Texture / hardness

And, as part of  the book’s organisation, of

Cover / back cover
Levels / cantos
Numbering / material inter-relation of  the pages
Formal positioning / adjustment

Text published in: Álvaro de SÁ, “Vanguarda - Produto da Comunicação”. Petrópolis: Editora Vozes, 1977. 
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‘A AVE’: A BOOK THAT EXPLAINS ITSELF 
THROUGH USE
Alvaro de Sá and Moacy Cirne

The logic of  ‘A AVE’ is that of  an object to be used 
up.

It presents a network of  functions, in place of  descrip-
tive linearity, explaining itself  through its own use, 
which transforms it with every turn of  the page. In 
this way the whole book takes part in the process, do-
ing away with notions of  beginning and end without 
being circular and without proposing an adaptation 
based on re-commencement. That is why the pages 
are loose and unnumbered, ordered only by serial 
group.

The logic of  the book, however, rules out a random 
serialisation of  the pages chance is controlled by the 
process and the margin allowed to randomness rests 
only in the initial choice of  component words fur-
nished by the matrix (sentences/fragment – area of  
language). The important thing is the visual dimen-
sion of  the poem’s structure, composed of  a graph (in-
terconnected lines) and of  the idea (serial structure/
axis of  reading), set up within the formal framework. 
The graph is simply a line of  action, an auxiliary 
construction of  reading, forcing the eye, the mind, to 
work, prompting the memorisation of  the levels of  
words and their positioning on the page. In no way 
is it a figuration of  the flight of  a bird (ave), since, as 
the sentences/fragment change, the word ave (bird) – 
which elicited the association – disappears.

The vertex on the graphs works by means of  transpar-
ency, indicating the choice of  letters and composing 
the sentences/fragment to be read. The poem does 
not stop: its state is that of  the eternal project, the 

permanent about-to-be, with a demarcation of  spe-
cial distribution by means of  the graph in the sense 
of  a juxtaposition. The material employed acquires a 
personality of  its own: there is the double sense of  the 
page. The graph is no longer the sum of  the intercon-
nected lines of  a polyhedron. Through the transpar-
ency of  the page, it becomes a series of  tracks lead-
ing the words from the previous page vertically, when 
needed, to the appropriate area where new words are 
formed.  After ‘feeding’ the sentences/fragment in 
their pre-original state, a blue matrix is formed (de-
marcation) as well as auxiliary matrices: yellow and 
pink.

From there, the possibilities of  this matrix are ex-
plored: the numeral contradicting the indefinite 
quantity; the specific use made of  each control-word, 
now through perforations that discover linguistic signs 
in the central matrix.

The book’s process uncovers that which cannot be 
translated the limited probability of  language. The 
component letter of  the word can only be chosen in its 
reality. The matrix as a whole serves as an axis-page, 
fed through positional coding by the previous pag-
es until it is complete, redistributing received infor-
mation in a programmed manner. Each graph over 
the matrix sheet makes possible a new typographical 
page, furnishing the reader with the means to create 
new reading graphs.

At this point a whole coded program is started through 
transparencies, levels, two-coloured signs, and the 
perforations and cuts on the paper, which help to dis-
tinguish the different series and control the poem’s 
self-consumption channel. The letters are substituted 
for colours, maintaining their level in the matrix scale, 
and the words and/or letters consumed in the first 
serial correspond to the placing of  the pre-origin. The 
main thing, qua information, is the occurrence identi-
fied through manipulation.

In the second serial block, as well as in subsequent 
ones, texture, colour, gloss, flexibility and other prop-
erties of  the paper are employed as program codes 
which promote the physical exhaustion of  the cap-
ital letters, the transformation of  colour into alpha-
bet and/or word or utterance, there being a feedback 
when the matrix ceases to be casual. The perforation, 
with the filling in of  colour, in the following page los-
es this characteristic and becomes a spatial element 
of  assent (colour) or negation (the white of  the page).  
Equally, the perforation is a table of  consumption of  
negative space, engendering the formation of  a new 
matrix, at another level, coming into being outside 
the poem. This allows for the separation between the 
poem-book and the reader’s thoughts to take place. 
To complete ‘A AVE’, the possibility of  new series is 
presented to the reader.

But why was ‘A AVE’ so important to the process? 
That question has already been answered in part. Or 
rather, we know it in its totality, as long as we learn its 
lessons. And they are very clear lessons: a) by work-
ing the specificity/ties of  the book or of  any other 
object one explores its potential. Hence new possi-
bilities for every new material; b) clearing away the 
concrete space of  verbal signals, one points the way 
to an iconic choice to be filled when useful and/or 
necessary to the logic of  the poem. Hence the daily 
images that change into acronyms; poetry to be seen, 
without words; c) by generating the series of  graphs, 
one researches the structure of  the work within its 
own process. Hence, the view of  the structure of  the 
reading process; d) handling, if  such is the case, the 
physical product, one sketches the participation of  the 
consumer with reference to new discourses (and not 
just the simple act of  handling). Hence, the act: the 
operation of  probabilities. (Italics indicate points to 
do with the movement’s proposals, published in De-
cember 1967.) Moacy Cirne.
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FROM MODERNISM TO THE PROCESS/POEM 
TO THE EXPERIMENTAL POEM:
THEORY AND PRACTICE
ALVARO DE SÁ AND MOACY CIRNE

Yet another critical and informative dictionary in 
text, aimed at a wide range of  theoretical and prac-
tical problems which feed the Brazilian avant-garde 
and its relation to other sectors and other areas of  
production and consumption.

The critical and productive process that distinguishes 
the development of  the Brazilian literary and (anti)
literary avant-garde, as well as its relation with other 
art forms (music, plastic arts, etc.) is born out of  a po-
litical and social complexity capable of  extending be-
yond the limits of  a merely formalist reading context. 
This dictionary – starting point and initial evaluation 
of  a more ambitious project – discusses, and raises 
questions directly linked to, avant-garde practice and 
experimentation, as well as issues related to the social 
practice of  art and language: significations and semi-
oticisations.

As such, this dictionary is not critically dependent 
on its prime basis: it is the fruit, rather, of  a reading, 
based on the real and the social, which analyses the 
avant-garde qua (avant-garde Anthropophagy, Con-
crete poetry, process/poem), its procedures and tech-
niques (project, version, matrix, series, counter-style), 
and its relation with the concrete world (practice, ide-
ology, language, information), as well as with other 
means of  communication (comic books, mass litera-
ture). One could say that it is a dictionary that places 
itself  in the semiotic sphere of  a social practice.

A

ANTHROPOPHAGY The period from Montaigne’s 
ingenuous picturing of  the ideal Indian – which, in the 
cannibalistic act, would embody the ontological roots 
of  Holy Communion – to the proposals of  Oswald de 
Andrade for the Anthropophagy Movement, marks 
the time during which the bourgeoisie went from be-
ing progressive to reactionary. ‘To be or not to be,’ 
was Hamlet’s dilemma, the angst of  Renaissance man 
wanting, from a humanistic perspective, to place him-
self  at the centre of  the drama enacted by his gen-
eration. ‘Tupy or not Tupy’ is an attempt to return 
to this kind of  humanism, but now it is played out 
outside that other drama, in a new sphere arisen from 
the digesting of  Mediterranean culture by the jungle: 
everything taking its place in the jungle, to appropri-
ate itself  of  whatever the digested coloniser had to be 
appropriated, with Pau-Brasil as a limbo, an in-be-
tween region in search of  an intermediary utopia. 
Anthropophagy seeks always to overcome, with cul-
tural deglutition having a social correspondence. If  
the Manifesto is literary in nature, it is also comprised 
of  clear, socially relevant words with a current value: 
‘Against all importers of  tinned conscience.’ ‘We want 
the Caraíba revolution.’ ‘Against social reality, dressed 
and oppressive, registered by Freud…’

The anthropophagous act, for instance, accepts Freud 
in principle, but places its own mythologies of  ‘the 
country of  the big snake’ before his concept of  the 
Oedipus complex, and takes the ‘transfiguration of  
taboo into totem’ as an anthropophagous experience 
in its own right.

In his main line of  thought, Oswald de Andrade re-
jected logic and the ideas that represented paralysis, 
declaring: ‘We are concretists.’ ‘For scripts.’ ‘Belief  in 
signs, belief  in instruments and the stars.’ ‘Happiness 
is proof  of  the nine.’
As a movement, Anthropophagy marks a third 
stage of  Modernism, the most radical stage, which 
made, directly or indirectly, its meanderings towards 

Concrete Poetry possible, and this it brought about 
through the theory and practice of  Anthropophagy in 
its most profound sense: it took the taboo of  the po-
etic word to the level of  the totemic dictionary entry; 
poetic discourse was substituted for a script, with the 
word as the sign that triggers the act of  reading.

It was also Anthropophagy that provided theoretical 
ballast for other endeavours in the field of  commu-
nications, such as the initial phase in the careers of  
Caetano Veloso, Gilberto Gil and Gal Costa, musi-
cians from Bahia. It is also the link between elements 
as seemingly disparate as the work of  the above-men-
tioned musicians and the Noigandres Group form 
São Paulo, ‘united by Anthropophagy’ in the ‘matri-
archy of  the palm tree nation’.

Anthropophagy is without a doubt a productive read-
ing of  the greatest importance with regard to Brazil-
ian socio-cultural reality and its relation with Europe-
an knowledge and culture. (AS)

AURA With social division, a distance between peo-
ple is established, and more, a distance between their 
attributes. This distance, which is a specific form of  
alienation, sets ideal values such as medieval chivalric 
bravery and the beauty of  the ladies as fixtures. It also 
applies to class-objects through a mechanism along 
the lines of  totemisation, attributes that are not innate 
to these objects but depend merely on their location 
and function in social life. In this way the myth of  
untouchability emerges, of  respect, of  the illuminist 
condition of  the aura, which demands of  these cul-
turally defined objects cultural values associated with 
beauty, unity and authenticity.

Adorno and W. Benjamin were the first critics to dis-
cuss the aura and the possibility of  its disappearance 
in the face of  the evolution of  the productive forc-
es. Benjamin went so far as to attribute this capacity 

of  extinguishing the aura to reproduceability (in this 
case, cinema), where unity and authenticity lose their 
immediate meaning. 

Benjamin failed to see that the communications in-
dustry produces its own forms of  unity and authentic-
ity, lending to Donald Duck and Barbarella alike the 
power to sign T-shirts (thereby authenticating them), 
or to repeat themselves infinitely as unique beings.
Even though reproduceability and the extinction of  
the unique, single object (as well as of  socially limited 
production) are necessary conditions, but they are not 
sufficient. In order to demystify the aura, it behoves 
the producer-reader to establish a kind of  integrat-
ed relation with regard to the object (poem, television 
programme, etc.).

The role of  the avant-garde is to inscribe the new 
within the scope of  human practice, and it is its job to 
integrate the consumer so he can take active and cre-
ative part in the act of  communication, lending a new 
dynamic to the use of  the version (seeing), while try-
ing to develop and generalise the use of  instruments 
of  information production.

To challenge imposed limitations, the avant-garde 
must produce communication open enough that the 
consumer can modify it and re-create it. The version 
is a democratic right of  access to creativity, as impor-
tant as teaching. (AS)

AVANT-GARDE In art, what is understood by the 
term avant-garde is the productive and experimen-
tal work on a language level, based on research and 
on the invention of  signs (visual, verbal, cinematic, 
etc.) which aims at the artistic and cultural amplifi-
cation of  society’s repertoire at a given moment in 
history. However, one must agree with Brecht when 
he says: ‘Times change, fortunately, for those who do 
not sit at golden tables. Methods become outmoded, 
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stimulus fails. New problems arise and demand new 
techniques for their solution. Reality is modified in or-
der to represent it, the means of  representation must 
also change. Nothing comes from nothing the new 
is born of  the old, and that is precisely what makes 
it new’ (‘The popular and the Realistic’, in: Dialec-
tic Theatre). Let us also agree with Ferreira Gullar 
when he questions the same notion of  the avant-gar-
de (aesthetic) being used for the united states, or Eu-
rope or Brazil it is the facts, history, that create forms, 
and not the opposed’ (‘Vanguarda e subdesenvolvimento’). 
And let us not forget Alfonso Avila: ‘…In a country 
with an under-developed structure such as Brazil, 
any avant-garde project, that is, one that seeks to 
forge ahead, must first base itself  on an awareness of  
the social context, the current harsh reality, so that 
it may then adequately express itself  in terms of  a 
formal advance’ (‘O poeta e a consciencia crítica’). We 
would say that in Brazil Anthropophagy constituted 
the avant-garde of  modernism, but that today a po-
etry in verse such as Oswald de Andrade’s would no 
longer be avant-garde. Shifting the argument over to 
a productive avant-garde – the names Griffith, Vertov, 
Welles (with Citizen Kane), Resnais and Godard in 
film; McCay, Eisner (from 1945), Crepax and Devil 
in comics; Malevich, Duchamp and Mondrian in the 
plastic arts; Boulez and Stockhausen in classical mu-
sic; Brecht in the theatre. Of  course this selection does 
not in any way negate our admiration for the likes of  
Eisenstein, Murnau, Vigo, Buñuel and Antonioni in 
film; for Herriman, Hogarth, Corben and Moebius 
in comics; for Picasso, Klee and Miró in the plastic 
arts; for Stravinsky and Webern in classical music; 
or for Piscator in the theatre. Nowadays, the pro-
ducers of  experimental languages deal critically and 
theoretically with the avant-garde without sharing 
in avant-garde concerns. These producers became 
aware of  the importance of  artistic experiment within 
the scope of  cultural production as a social practice. 
The avant-garde, understood precisely as (aesthetic 
and) cultural practice and production, is valid only 

inasmuch as it participates, historically committed to 
the real, the social and the political. (MC)

B

BODY In a more recent historical period in the West, 
the body was confused with Sin of  the Flesh; it was 
the metaphor for human lewdness and lasciviousness, 
and so it was covered up. As a result, movements were 
gentle and measured, translating rationality into be-
haviour. Paintings of  nudes were hidden away as re-
ceptacles of  evil. 

In the 19th century, shortly after Manet and Millet 
gave to simple country work an epic dimension, Tou-
louse-Lautrec, with the deification of  the prostituted 
body of  La Goulue and of  Jane Avril, brings back to 
the west the value of  the body in its daily setting.

The beginning of  the 20th century opens up new per-
spectives for use of  the body, and the century as a 
whole bore witness to its gradual laying bare, from 
the full-body bathing suit to the bikini; from zoot suits 
to jeans. This re-dimensioning of  the way the body is 
seen opened the way for its use to be incorporated in 
the production of  information. With this, artists be-
gan to use it as one more instrument, which, along 
with the surroundings and other objects, made up an 
informational block to be read productively. As Fred-
erico Morais said with regard to a certain phase in art: 
‘the body is the engine of  the artwork.’

The most radical uses of  the body emerged with art-
ists and poets who worked with Neo-concretism (q.v.). 
In fact, Hélio Oititica, Lygia Clark, and Ligia Pape, 
each in his own way, were the precursors of  bodily 
action at the information level, lending it a profound 
symbolic significance.

The use of  the body, integrated with its surrounding, 
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led to the ‘happening’ (q.v.), which was already being 
held by neo-concretist artists between the years 1959 
and 1961 under rather rudimentary conditions and 
without much theoretical awareness. (Ferreira Gul-
lar’s ‘Buried Poem’, etc.)

The process/poem brought about the use of  the body  
as an expression of  collective social action (parades, 
marches, deglutition of  the bread-poem); codifying it 
with signs and as an poetic instrument in its own right 
(spectacle suggestion-project); in activities of  the poet-
ic struggle (the destruction of  his works on exhibition 
by the poet Samaral at the end of  ‘Poemação’ [‘po-
em-action’], and, finally, highlighting the many possi-
bilities that the body as a whole can offer as an active 
instrument in productive reading (edible poems, the 
gesture-poem moment, by Neide de Sá, tactile poems, 
to be read by touch – of  texture, form, weight, etc. – 
such as ‘A Pedra’ (‘The Stone’, by Wlademir Dias-Pino, 
which is on display at the exhibition). In these last few 
years, the main task of  the poet has been to highlight 
a new possibility for the use of  the body as a reading 
instrument. (AS)

BOOK With the discovery of  the printing press for 
the West, the book came to play a special role in the 
lives of  people, as a place where a large part of  their 
knowledge was inscribed and as an instrument that 
reproduced and divulged it. It provided the physical 
basis that made possible the spread of  literacy and 
helped to some extent break down social barriers of  
class, always rigid and seemingly insurmountable, and 
the different cultural levels they represented. With the 
rise of  capitalism, it became even more widespread.
Electronics today provides the technology that can 
transform the role of  the book as a repository of  ty-
pographical information. It is possible to envisage 
specialised information centres, which anyone could 
access via video-phone, from where it would com-
mand the reception in colour of  any desired piece of  

information a text, a maths class, a film, a drawing, 
solutions to problems of  physics or engineering, sta-
tistical data.

When this technological possibility becomes a social 
and economic reality, the book will probably be sub-
stituted by the microfilm, by magnetic tape or by some 
other kind of  gadget able to catalogue data more effi-
ciently and economically. In fact, such cataloguing, as 
well as reading on or through appliances, has already 
been taking place in a number of  libraries around the 
world. When this happens, the book will remain as an 
object the poem-book. Any information it may con-
tain is linked to the physical properties of  its material 
this is the condition sine qua non that makes it a po-
em-book and makes it its own exclusive channel.
How might magnetic tape, slides or film catalogue the 
specific transparency, cut, texture, relief, and whatev-
er other qualities are inherent to the poem-book and 
its creative reading?

Turning a page will never be like changing slides or 
pressing the button on a magnetic recorder. (AS)
 

C

CAFONALIA (coinage from the Portuguese ‘cafona’, 
meaning something like ‘cheesy’, ‘naff’, or ‘in bad 
taste’) When the lower classes digest, anthropophago-
usly, a cultural product handed down from the upper 
classes, using this product as a component of  their 
own information context, the phenomenon known as 
‘cafonalia’ occurs. It is nothing new, inasmuch as the 
notion of  bad taste or kitsch already existed and is as 
old as civilization itself  (only it must emphasised as 
one of  processes inscribed within the social dynamic, 
one in fact still used pejoratively, which tends to blunt 
it, turning it almost into an offensive word). 

Cafonalia is similar to religious syncretism. In it, 
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erudite cult mythologies and cultural values are ap-
propriated by the information universe of  the lower 
classes and assimilated according to the scope of  their 
repertoire. While ‘kitsch’ is a metonymic process, 
linked to analogical reproduceabilities in quantity 
or through transfigured copies, cafonalia is a meta-
phorical process, linked to the creation of  new senses 
through this appropriation. When the lyrics of  a sam-
ba song employ a more sophisticated turn of  phrase; 
when an image of  St George is placed inside a red 
box in imitation of  a television set immersed in glitter; 
or when a mulatto woman, clad in nylon and span-
gles, wriggles her buttocks, all these things create a 
new opening among the lower ranks. And in doing so, 
the properties of  these elements are used to transpose 
a code of  uniqueness and legible dignity to the low-
er class. The colloquial expression makes this clear: 
‘She’s a classy mulatto.’ ‘That’s a classy samba.’

Curiously, the reading given in more erudite circles is 
at first depreciative: the samba is seen as impertinent, 
the mulatto woman is sassy and vulgar, the television 
set is grotesque: in other words, they are all ‘cafona’, 
in bad taste, horrible. At a later stage the upper classes 
begin to consume this cafonalia as a type of  folklore, 
as popular culture, as spectacle, and sometimes they 
finally come to regard it as a worthy contribution to 
their cultural universe: samba or choro music, carni-
val, dance and cooking are prime examples. ‘Kitsch’ 
and cafonalia have points in common. They are two 
poles in the consumption of  redundancy, as if  the lat-
ter were information. It is interesting to note that the 
lower classes consume cafonalia within the scope of  
an existential experience inherent to the universe of  
their repertoire, as a necessary, integral part of  their 
lives.

The consumption of  kitsch, on the other hand, comes 
in the guise of  a ritual of  social repositioning, starting 
with cultural identities expressed by analogy to appro-
priated forms.

The possibility of  a more effective link with the 
avant-garde, with production of  the new, is more on 
the side of  cafonalia, for it is here that creativity and 
the interaction of  repertories can best flourish, and 
each ‘cafona’ product tends to be a version composed 
of  both the popular and erudite strains.

The development of  serial production has brought 
out quantities of  cafona objects, which observation is 
of  no great theoretical value, for the aura of  unique-
ness is not in the nature of  cafonalia and, usually, this 
objects are re-decorated, re-worked, making them 
bastardised versions of  themselves. 

The presentation of  erudite artists at exhibitions 
under cafona themes and with ‘cafona’ figures rep-
resents a ‘kitschification’ of  cafonalia, an attempt 
to ideologically take possession of  the popular mass 
product, so as to place the artist in the position of  a 
privileged reader, distinguishing him within his own 
class as a visionary capable of  making valid contri-
butions from cafonalia to Culture. Members of  the 
Tropicália movement made extensive use of  cafonalia 
in their dress and performances. (AS)

COLLAGE In both Dadaism and Pop Art, collage – 
which aimed at breaking with the conceptual canon 
of  classical and/or academic painting – developed 
randomly and often spontaneously. Whereas in the 
process/poem, already in full control of  an experi-
mental (anti)literature, it had – and has – a planned 
sense, rigorous and coded: collage transformed into 
montage. (MC)

COMICS Comics emerged at the end of  the 19th 
century in both Europe and the United States. Ap-
pearing in newspapers (weekly or daily comic strips), 
magazines, albums and books, comics remain a pow-
erful manifestation of  mass culture, making room, on 

the level of  language, for a critical and social ques-
tioning of  the mass culture system itself. Comics can 
be defined as a visual narrative, articulated through 
the divisions between the different images whose 
more common graphic elements (speech and thought 
balloons, onomatopoeias) can be made static or not. 
The predominant ideological order of  its most fa-
mous creations Donald Duck, Superman, Batman, 
Tarzan, the phantom, Zorro, etc. are mapped by the 
social and political coordinates of  capitalism. There 
do exist, however, comics in socialist countries (China, 
Cuba, former Yugoslavia). The main classics, or the 
main product brands, are: Little Nemo (McCay, USA, 
1905), the work of  Antonio Rubino (Italy, from 1909), 
Krazy Kat (Herrixnan, USA, 1911), Flash Gordon (Ray-
mond, USA, 1934). Andy Capp (Capp, USA, 1934). 
Tarzan (Hogarth, USA, 1937), The Spirit (Eisner, USA, 
1940), Pago (Kelly, USA, 1948), Pererê (Ziraldo, Brasil, 
1960), Mort Cinder (Oesterheld & Breccia, Argentina, 
1962), The Wizard of  Id (Hart and Parker, USA, 1964), 
Mafalda (Quino, Argentina, 1964), Valentina (Crepax, 
Itália, 1965), the work of  Robert Crumb (USA, from 
1966/67), Corto Maltese (Pratt, Italy, 1967), the Xam Saga 
(Rollin and Devil, France, 1968), the work of  Enric Sió 
(spain from 1968), the work of  Richard Corben (USA, 
from 1968/69), Manca (Crepax, Italy, 1969), Paulette 
(Wolinskl and Pichard, France, 1970), Zeferino (Benta, 
Brazil, 1972), Arzach (Moebius, France, 1975).  Comics, 
like language, have been re-worked by Pop Art (Licht-
enstein, Warhol), by Concrete poetry (Ronaldo Azere-
do), by the process/poem (Alvaro de Sá, George Smith, 
raives Silva, Hugo Mund, António Luis Andrade) and 
other avant-garde manifestations. (MC)

CONCRETE POETRY Closing the creative circle of  
modernism, Concrete poetry was officially launched at 
the first National Exhibition of  Concrete Art in De-
cember 1956 in São Paulo, and February 1957 in Rio 
de Janeiro, with work by poets who, since 1953, had 
been carrying out research aimed at a radical break 

from the poetic forms then in vogue. The movement 
was founded by brothers Augusto and Haroldo de 
Campos together with Décio Pignatari, Ferreira Gul-
lar, Ronaldo Azeredo and Wlademir Dias-Pino, all of  
whom took part in this first exhibition which had a tre-
mendous impact on Brazilian poetry at the time and 
even caught the attention of  academic circles. With the 
support of  Jornal do Brasil’s Sunday supplement and 
the exhibitions’ repercussion, Concrete poetry soon 
became known nationwide. Its founding critic was the 
journalist Oliveira Bastos.
Due to its high information content and the welcome 
it received internationally, together with the unstinting 
efforts of  Décio Pignatari and particularly of  Harol-
do de Campos, Brazilian Concrete poetry rapidly 
spread abroad, influencing the work of  poets across the 
globe. Acting directly and profoundly on verbal dis-
course through its different approaches, Concrete po-
etry made significant contributions to Brazilian poetry 
mainly with the following:

1.  Extreme verbal economy;
2.  Valuing the word, whose every possibility of  trans-
ference of  meaning was explored in such a way as to 
create informational density within the verbal code;
3.  Breaking with traditional syntax and a search for 
new form of  syntax (visual and/or audio, or even phys-
ical);
4.  Exploring the spaces between words to structure a 
visual (AC, HC,DP AND RA) or a phenomenological 
(FG) syntax;
5.  Using blank spaces and the paper as materials inher-
ent to the poem – the creation of  the first poem-book 
(WDP);
6.  Using the word as an immediate retarding decoder 
of  the reading of  graphic poetic constructions (WDP);
7.  Introducing codification as an informational ele-
ment of  the poem (WDP and later DP);
8.  Developing a theory in parallel with practical work 
to help comprehension, while at the same time avoid-
ing the distortions resulting from the bad faith and lack 
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of  repertoire of  the time;
9.  Creating poems containing graphic signs other than 
letters (WDP);
10.  Exporting Brazilian avant-garde poetry to an in-
ternational reading public.

Concrete poetry, mirroring the specific conditions of  
contemporary Brazilian society, was the result of  the 
combination of  three schools of  poetry working inde-
pendently from each other:

a) The Noigandres Group: Augusto de Campos (AC), 
Haroldo de Campos (HC), Décio Pignatari (DP) and 
Ronaldo Azeredo (RA);
b) Ferreira Gullar (FG); 
c) Waldemir Dias-Pino (WDP).

Since the launch of  the movement, and even earlier, 
as we can see from the correspondence between FG 
and AC at the time, there were deep rifts between these 
three subdivisions, and even around the time of  the 
first exhibition of  1956-57, the theories they produced 
were conflicting. The result was a definitive break be-
tween them, with each subsequently following a sep-
arate path the Noigandres Group continued to work 
together till the mid-60s within their strictly orthodox 
form of  Concretism linked to the movement’s original 
theories; Ferreira Gullar, together with other poets and 
artists, founded Neo-concretism; while Waldemir Di-
as-Pino, calling his poetry ‘spational’, lunched the po-
em-book ‘A AVE’ and the codified poem ‘Solida’, and, 
after ten years of  research, founded the process/poem 
intimations of  which could already be seen in his work 
of  1954-56   
All in all Concrete poetry was one of  the most impor-
tant contributions of  the avant-garde in the 20th cen-
tury, flourishing between the years 1953 and 1962. (AS)

CONCRETE SPACE (WHITE - Structural;  WHITE 
– Phenomenological; PHYSICAL – to inscribe).

Concrete poetry developed new values for the use of  
space, launching the basis for the poem without po-
etry.

The different currents of  Concrete Poetry made spe-
cific and absolutely original contributions with regard 
to the use of  space, with different options and distinct 
ideological stances.
•   Structural White – In abolishing verse, the Noigan-
dres Group sought to construct a new syntax which 
would assemble the thing-word, free of  grammar and 
rhetoric, to build a ‘verbal-vocal-visual’ object (‘obje-
to verbivocovisual’). This new syntax was the visual 
syntax, where space is the element of  structural re-
lation. As it is being structured, a poem generates a 
tension of  proximity and similarity between words 
(through sight and sound), with simultaneity in view, 
for an optical-acoustic organisation within the graph-
ic space. The white that separates the words is a part 
of  the poem, and it also unites them, which is why it is 
fundamental to the structure of  the poem. 
•   Phenomenological White – Ferreira Gullar and 
the Neo-concretists in search of  a pure poetry and 
the communication of  the not-said in linguistic si-
lence, sought also to build a new visual syntax. In it, 
white as silence goes beyond the symbolist function 
of  pause and oralisation, and, on the language level, 
is confused with the silence of  experiential realisation 
of  the poetic moment: the material-word (sensory, 
given to auditory and visual perception) values and 
is valued in turn by the sense-word. It is the existen-
tial space demanded by the word in the poem, so that 
the white may generate time and the tension capable 
of  activating an emotional experience of  the reading 
act. Linked to emotion, which is composed in life it-
self, Neo-concrete poems can sometimes be likened to 
figuration, albeit without becoming confused with it. 
•   Physical to be Inscribed – As the word has a phys-
ical existence and the poem a graphic reality, and as 
the book is an object, the space of  the poem is a re-

ality to be worked, like a place where people live out 
their lives and communicate. This space is physical, 
it is social, and it is semiotic: it is a space in which to 
inscribe significance. It is a physical-semiotic space-
time.

Reading goes beyond contemplation and the intellec-
tual act, and it demands the active participation of  
the reader who witnesses the physical character of  the 
space where the inscription takes place – the turning 
of  pages, the handling of  cards. The poem is the no-
sound, because inscription has no correspondence in 
sound. (AS)

CONSUMPTION We know that ‘Only in consump-
tion does the product come to it s full realization,’ and 
we also know that ‘Consumption creates the need for 
new production’ (Marx). For the avant-garde, con-
sumption must be demystified at the level of  criticism, 
of  the marketplace (as distributer) and of  practice. 
For the process/poem, if  consumption is topical, that 
is, only the radical reading of  a given poem, artis-
tic object, and/or (anti)literary discourse, it leads to 
cultural production and contemporary experimental 
language. This consumption, therefore, following the 
logic of  a productive and critical reading, makes itself  
into a detonator of  new poems. (MC)
 
COUNTER-STYLE
Counter-style is one of  the process/poem’s opera-
tional and theoretical conquests. Style would be the 
redundant mark of  a given author. As such, we speak 
of  style in cinema in the sense of  Ingmar Bergman’s 
films; in poetry, of  the style of  Carlos Drummond de 
Andrade; in prose, of  the style of  William Faulkner, 
etc. Whereas counter-style, ‘the anti-redundancy of  
solutions: de-personification’ (Wlademir Dias-Pino), 
serves to define, on a linguistic level, the particular 
semiotic-informational co-efficient of  an author asso-
ciated with the most active avant-garde. While style 

exists as a tactic of  formal solutions, counter-style ex-
ists as a strategy for structural solutions. (MC)

CRITICISM
We know of  the existence of  various critical modes 
and/or tendencies which, based on pre-established 
rules, apply value judgements to evaluate works of  
art. For the avant-garde – the very notion of  which 
implies the challenging of  aesthetic norms – the only 
kind of  criticism of  any interest is that which, on the 
level of  its literary or artistic specification, is produc-
tive: criticism that is open to the new and embraces 
even the most extreme forms of  experimental lan-
guage. (MC)
 

E

ELECTRONICS
Scientific advances have resulted in new techniques 
capable of  more adequately meeting the demand for 
widespread communication among people. After the 
invention of  the printing press, it was the field elec-
tronics that saw the second greatest advance to bene-
fit communication. Radio, television, computers and 
magnetic tapes are all the result of  this development. 
This electronic opening-up brought new instruments, 
made others popular, and also created new possibili-
ties for the reproducibility of  redundancy, to such an 
extent that it must be considered the prime role of  
this reproduction mode of  human alienation. Radio, 
television and the computer, as instruments, generate 
particular creative Options, capable of  overtaking 
by far their ascribed position as vehicles of  message 
transmission, establishing a historical precedent. 
‘In the field of  communication, the image remains 
figurative, but it abstracts itself  on the information 
level, as though it were trying to invent a new writ-
ing’ (Wlademir Dias-Pino). In this way, admiring the 
ability of  the computer to produce figurative draw-
ings reveals to what extent a certain type of  art form 
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has become the manifestation of  man’s Mechanical 
virtuosity.

Programs that enable the computer to produce paint-
ings, symphonies or texts (whether random or figura-
tive) reduce the number of  possibilities that electron-
ics as a whole can offer the avant-garde.

The continuous use of  an instrument transforms it 
into an extension of  man: ‘the pencil is the leaded 
point of  your finger’. Hence the individuality of  the 
drawing. A computer used as a pencil is reproduced 
by memory, and, in this case, it ceases to represent 
its carnal reality, its particularity. Every computer lan-
guage is a process; programming is its redundancy. The 
memory of  the computer has highlighted the rift be-
tween reading and writing because, since the invention 
of  the latter, it was clear that the memory of  writing 
was linear, crafted, and not simultaneous. Electronic 
speed becomes confused with non-linearity.

For the avant-garde, computer memory and its pyro-
technics are a sign of  what is most fundamental about 
the creative act. It is no longer a case of  handling, in 
distinct, individual ways, the skills and data available 
in a given repertoire, a stylistic exercise of  the ego: it 
is not about solving problems, but displaying virtuosi-
ty. The important thing is to pose problems, generate 
information, and increase the repertoire.

The button is an offer of  electronic action and instant 
information at your fingertips: direct contact. (AS)

ENVELOPE The use of  the envelope as a ‘poor’ ve-
hicle of  dissemination of  the poem was systematised 
with the process/movement from 1968 on as an alter-
native to material being produced by the exponents of  
(anti)literary experimentation. But, as early as  1967, 
Unhandeijara Lisboa had launched a poem in an en-
velope in João Pessoa, Paraíba, the same city in which 

the poet and composer Marcos Vinicius de Andrade 
, a year later, launched his ‘idolatrina’ [‘idolatrine’] in 
an envelope. Both poets would later be associated with 
the process/poem. The movement’s regular use of  the 
envelope began in 1968 with the following alterna-
tive publications: Processo (Rio de Janeiro, 1968), Eta-
pa (Pirapora, Minas Gerais, 1968), Projeto (Natal, Rio 
Grande do Norte, 1970), Levante (Campina Grande, 
Paraíba, 1970), and Virgula (Rio de Janeiro, 1972). 
The Envelope Project, still in circulation today, and now 
in its twenty-second edition, has been edited, since 
1975 in Rio de Janeiro, in its odd numbers, starting 
with 13. Jose Neeumanne Pinto, a poet and journalist 
from Paraíba but now living in São Paulo, pushed the 
use of  the envelope to new extremes with his ‘Faça 
seu poema utilizando este envelope’ (‘Make your own poem 
using this envelope’) in 1972: the envelope itself  as a 
sign of  poeticising information, calling for the par-
ticipation of  the reader. The specifically avant-garde 
poets who came to the fore in 1973-74 also launched 
an envelope: ‘Experiências’ (‘Experiences’) (Rio de 
Janeiro, 1975). Other envelopes, were also launched, 
some in isolation, others not, by, among others, the 
‘marginalia’ and ‘lixeratura’ poets. (MC)

EXPERIMENTAL Each and every avant-garde is ex-
perimental with regard to the signs of  language, but 
it is not always experimentalist. What is meant by 
experimental here is the term in its most radicalising 
sense: a semiological writing project (graphic, visual, 
sound, atmospheric, kinetic, etc.) based on research 
and invention. In Portugal, the poets E.M. de Melo 
e Castro, António Aragão. Ana Hatherly and others 
labelled their work avant-garde, firstly – in 1962-63 
– under the flag of  concrete poetry, of  experimen-
tal poetry. In Brazil, the readings of  Sérgio Amaral 
(Samaral), João Carlos Sampaio, Paulo Bruscky and 
others – readings of  the productions of  Oswald de 
Andrade, as well as of  concrete poems and process/
poems – led, and has led, to (anti)literary proposals 

that have been labelled as experimental poetry. These 
poets, after a period marked by ‘lixeratura’ (portman-
teau word combining ‘lixo’, meaning ‘rubbish’ or ‘lit-
ter’, and ‘literatura’, or ‘literature’ – something like 
‘litterature’), took a qualitative leap and joined (direct-
ly or indirectly) the process/poem, postal art, and the 
new forms of  cultural production. We might even say, 
among ourselves, that this new experimental poem 
acquires productive substance in 1973-74. We might 
also say that today we have around eighty or ninety 
poets in Brazil working with experimental language 
research, not to mention the other forty or fifty pro-
ducing concrete poetry and process/poems. However, 
in the latter case (process – experimental), there are 
practically no semiological and productive frontiers 
in many examples. Some books, envelopes, or poems 
can attest to the importance of  experimental work in 
Brazil today: ‘Outra Pedra de Rosetta’, by Paulo Bruscky 
and Daniel Santiago; ‘Linguagem’, by António Luiz 
Andrade; ‘Margem’, by João Carlos Sampaio; ‘Suor do 
Corpo’, by Samaral; and post cards by Unhandeijara 
Lisboa, Vânia Lucila, J. Medeiros, Faives Silva (one 
of  the founders of  the process/poem), Paulo Bruscky, 
Leonhard Frank Duch, etc. (MC)

EXPORT (EXPORT POETRY) The colonial past, the 
primitive conditions in which the indigenous inhab-
itants were found by the Portuguese, and the brutal 
manner in which these Indians were exterminated, 
led to a concrete predominance of  Portuguese civi-
lization and culture, reinforced by the hindrances of  
the local graphic sector.  

These conditions, among others, created vectors that 
have proved a constant presence in the ideologies cir-
culating among us, throughout all our historical peri-
ods: a profound attempt at integration with Europe 
and a perpetual desire to overcome it. With regard 
to the cultural product, the ideology of  exportation, 
mainly the manifestation of  the maturity of  our cul-

tural practice, is also a part of  this current. When 
Oswald de Andrade launched his Pau-Brasil Mani-
festo, he proposed exporting poetry right from its uto-
pian place of  origin, made up of  the Brazilians of  
the time, situated between the School and the Jungle. 
This suggestion, however, took its place as one more 
opening among so many others proposed by him.

In 1956, with the launch of  the Concrete Poetry 
movement, information of  an absolute character was 
being effectively produced in Brazil for the first time, 
that is, capable of  expanding the world poetic reper-
toire, and, also for the first time, concrete conditions 
emerged propitiating the effective ‘exportation’ of  
Brazilian ideas and poems.

Thanks to the huge effort of  the poets of  the Noigan-
dres Group, all of  them members of  the Concrete Po-
etry movement, Brazilian ideas and poems were made 
available to readers in a number of  countries abroad 
at the close of  the 50s. Internationally, the work was 
considered highly original and of  great importance 
to the global development of  poetry as a whole. This 
‘exportation’ of  poetry was also instrumental in fur-
thering another of  the group’s goals: in the face of  
growing criticism and misinterpretations locally, they 
tried and succeeded in garnering international praise 
for this new poetry, thus putting paid to negative crit-
ical reactions and earning it its proper place in the 
country’s literary culture.

After the arrival abroad of  Brazilian Concrete Poetry 
in the 50s, the export of  poetry continued, and has not 
stopped since. It increased further with the emergence 
of  the Process/Poem in the late 60s, which also made 
huge contributions internationally, both through the 
poems themselves and through the theories underpin-
ning them.

Starting with the Concrete Poetry in its three ap-
proaches (Physical, Noigandres or Neo-concrete), to-

Álvaro de  sá AND MOACY C IRNE FROM MODERNISM TO THE PROCESS/POEM TO THE EXPER IMENTAL POEM:  THEORY AND PRACTICE



294 295

gether with the contributions of  the Process/Poem, 
Brazilian poetry now ranks as one of  the most impor-
tant worldwide. (AS)

F

FORMALISM The act of  favouring (aesthetically-)
ideologically the formal components of  a given artis-
tic discourse. Each and every avant-garde, for social 
realism, for instance, is formalist, hermetic and ‘in-
comprehensible to the masses’.  A more productive 
avant-garde (historical examples: Maiakovski, Vertov, 
Brecht), however, overcomes the form/content duali-
ty and the signifier/signified dichotomy, starting from 
the artistic formation which provides the structural 
impulse for each poem’s or object’s process. Formal-
ism, since the second half  of  the 60s, is no longer the 
‘aesthetic centre’ of  inter-semiotic research informing 
experimental languages in Latin America. (MC)

G

GOOD AND BAD The power people grant them-
selves to decide what is good and what is bad corre-
sponds to the confirmation of  power relations on a 
grand scale, and challenges the right to exercise the 
cultural ‘dictat’.  In a sense, and with little violence, 
critical judgement, which judges and attributes merit 
on a scale that measures value according to concepts 
of  what is good and beautiful and of  what is ugly and 
bad, is an ideologically repressive and censoring man-
ifestation.

The relation between the subject’s repertoire and the 
object informs the object’s consumption by the sub-
ject. Criticisms establishing ideal values go beyond 
this real interaction, becoming transferred to the sub-
ject’s repertoire itself, censoring it and placing it on a 
scale that corresponds to the layering of  social ranks.
The subject’s interaction with the object is the mo-

ment of  realisation of  the information as such: it is 
at that instant that the subject makes its choice with 
relation to the object, establishing an effective experi-
ential value towards it.

The avant-garde, in trying to shift these repertories, 
and in attempting to generate information on a num-
ber of  levels, rejects ideological prefigurations of  the 
good/bad type, granting the producer-reader free-
dom of  choice. (AS)
 

H

HAPPENING In modern terms, in the work of  pre-
cursors such as Marcel Duchamp and the Dadaists, 
the happening is fundamentally linked to (anti-)artis-
tic aggression, the (anti-)establishment. In a romantic, 
disordered way, museums were attacked, paintings, 
and exhibition halls and prize-giving venues.

Towards the end of  the 50s, Neo-concretism offered a 
preview of  what happenings of  the artistic experience 
type would be like in its rituals of  poetic consump-
tion, particularly in Ferreira Gullar’s ‘Poema Enterrado’ 
(‘Buried Poem’) and the projects of  Hélio Oititica.
Returning with greater awareness to the problem 
of  aggression, the current happenings gained great 
prominence in the 50s and 60s in Europe and the 
United States, and around the middle of  the last dec-
ade in Brazil. 

Establishing action as a means of  information is 
fundamental to the happening, lending a degree of  
independence to the creative act with regard to the 
subordination of  the artist to the bondage of  social 
evaluation (either it pleases or it does not), of  the mar-
ketplace, of  exploitation, and of  censorship, seeking 
a more intimate relationship between producer and 
consumers, usually ordinary people off the street who 
join the event. 

Action is the production of  immediate and undis-
criminating consumption. That is the role of  the 
avant-garde in the happening, and this is its only path 
and time to exist.  

‘Immediate consumption as anti-nobility – Act: opera-
tion of  probabilities / permutation without its facilities.’

Conspicuous or delayed-effect happenings, which take 
place in socially selective and stratified venues, or that 
generate products (such as the expansions of  Cesar 
or paintings by Mattieu) are reactionary. From them 
a single work emerges, with the burden of  possessing 
an additional aura stemming from the singleness of  
the act and the continuous amplification of  the inter-
val between producing and consuming, between the 
lived-through act and the act embodied in the object.
Among the more important Brazilian happenings, the 
first were by Flávio de Carvalho. Then, more recent-
ly, came those by Hélio Oititica, Lygia Clark, Ligia 
Pape, Roberto Moricosi, Antônio Manuel and Décio 
Pignatari.

The tearing-up of  poems on the front steps of  Rio’s 
Municipal Theatre, the Pirapora Parade, and the 
six-metre Bread-Poem, collectively eaten in the town of  
Olinda, figure as the main public process/poems un-
der the guise of  happenings. (AS)
 

I

IDEOGRAM Since Japan opened its doors to the 
West, the latter has sought to incorporate eastern in-
fluences in its repertoire, thus recognising some points 
of  impoverishment in its own material resulting from 
Aristotelian-Cartesian mechanicism, from positivism, 
and from the Mediterranean discursive tradition. At 
the end of  the 19th century and the beginning of  the 
20th, Japanese art was much in vogue, particularly 
prints and engravings. This led to a kindling of  inter-

est in oriental writing, especially the ideogram.

An ideogram is a character in Chinese writing, par-
tially adopted by the Japanese, which is a represent-
ative sign of  a word or concept. In ideographic writ-
ing the formal similarity to an object does not refer 
back to the latter alone, but also to the properties and 
phenomena (natural or social) which can be associat-
ed with it. A circle might represent the sun as well as 
heat, light, brightness, the word ‘day’, or even desig-
nate a god associated with the sun.

Six ways of  forming basic signs are known, and they 
can also help form more complex ones: 1) figuration, 
by graphic analogy with form; ideographic structure, 
associating the structure of  the sign with an abstract 
concept; 2) ideographic combination, in which two 
sings combine to convey a third meaning (so: ‘man’ 
+ ‘word’ = ‘belief ’); 3) phonetic analogy, using sim-
ilar signs to represent different words with similar or 
identical pronunciation; 4) a combination of  form 
and pronunciation, sense and sound (‘kung’, meaning 
‘manual labour’+ ‘uen’, meaning ‘heart’ = ‘k’ung’, 
meaning ‘impatience’, and ‘kung’, meaning ‘fight’), 
by which method about 60 per cent of  Chinese words 
are formed; and 6) sign variation, where words with 
similar pronunciation and meaning correspond to 
near-identical signs (‘heng’, meaning ‘to prosper’, be-
comes ‘wang’, meaning ‘to enjoy’, simply by adding a 
single stroke).

Avant-garde artists made use of  ideograms in a 
number of  ways, through various media. In film, Ei-
senstein based his concept of  montage on the ideo-
gram, which, like it, manages to represent ‘through 
the combination of  two represented elements some-
thing which could not be shown graphically’. ‘In a 
condensed, purified form, this is the starting-point of  
intellectual cinema.’ ‘From film-making that seeks to 
attain the highest levels of  laconism, to the visual rep-
resentation of  abstract concepts.’
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Apollinaire was the first poet to assign to the ideogram 
a useful role in verse composition, stating, ‘the bond 
between these fragments is no longer that of  gram-
matical logic but rather that of  an ideographic logic, to 
the point where its order is one of  spatial distribution, 
totally contrary to discursive juxtaposition… Resolu-
tion: because our intelligence must grow accustomed 
to understanding synthetic-ideographically instead of  
analytic-discursively.’ Pound, via Fenollosa, also made 
use of  the principles of  the ideogram. Fenollosa held 
that Chinese poetry speaks simultaneously with the 
veracity of  painting and the mobility of  sound. Like 
nature, Chinese words are plastic and alive, because 
thing and action are not formally separated. In this 
method of  composition, two things combined do not 
produce a third thing, but rather a fundamental rela-
tion between both. He proposes reading the ideogram 
as discourse, starting from its basic elements. Pound 
also focused on the Chinese ideographic method in its 
fundamental semantic relation, adding to it a sound 
component.

While for Eisenstein the ideological basis rested on 
the possibility of  conveying abstract concepts through 
the language of  film, for Apollinaire the importance 
of  the ideogram rested in its synthesis and visual pres-
entation. As for Pound, his interest lay in its capacity 
to generate new semantic relations, the new oppor-
tunities created for poetry by the analytic-discursive 
reading of  the ideogram. In this pound revealed his 
reactionary, anti-avant-garde side, attempting to hin-
der the visual tendencies of  poetry that had started 
to surface and replacing them with pretentious verbal 
jugglery in search of  seldom-seen poetic sense.

Concrete poetry of  the Noigandres Group, although 
it refers repeatedly to Pound, takes Apollinaire’s line 
in its approaches to the issue, both in theory and in 
practice, going so far as to transcribe some of  his ob-
servations in their Plano Piltoto da Poesia Concreta (‘pilot 
plan for concrete poetry’), a synthesis of  their main 

principles. Their concrete poems are ideographic in 
the sense that synthesis and syntax are visual, contrib-
uting to their structure for a reading of  new mean-
ings: they demand synthetic-ideographic thought, 
and the method is effective in situating social thought 
and analytic-discursive action in their proper social 
place. (AS)

IDEOLOGY An example of  the superstructure, ide-
ology is a system of  ideas and representations whose 
‘material existence’ (Althusser) dominates, on differ-
ent levels, all human activity. Gramsci distinguished 
‘between historically organic ideologies, that is, those 
necessary to a given structure, and arbitrary ideol-
ogies, rationalist and “desired”. According to their 
historical necessity, ideologies have a “psychological” 
validity they “organise” human masses, form the ter-
rain over which people move, acquire a conscience of  
their position, fight, etc. in as much as they are “ar-
bitrary”, they only create individual “movements”, 
controversies, etc.…)’ (Dialectic concept of  history. 
Althusser brought up the question of  ideology when 
he theorised about the ideological apparatus of  the 
state. Artistic discourse, whether avant-garde or not, 
re-duplicates ideologically the interests of  the social 
classes – or at least of  the upper layers – that gener-
ated it. (MC)

INFORMATION The flux of  communication ex-
ists as a result (and in aid) of  the social life of  man. 
That which establishes this flux is exchange, mutual 
exchange, of  communicants constituted of  the news 
elements of  their immediate social reality, of  ideology, 
of  myth, of  science, of  nature, constituted likewise as 
information. The flux of  these communicants estab-
lishes the possibility of  people working collectively, in-
creasing knowledge, and fixing new skills, in short, of  
improving human practice and theory.

Each new element capable of  interacting with other, 

previously acquired elements constitutes information. 
In other words, each new element, historically con-
ditioned, that can bring us closer to knowledge of  an 
objective truth or which can lead to new activities, 
is information. This is why information is historical, 
social and relative depending on whether the person 
interacting with the element is or is not affected by it. 
Such a concept of  information is linked to the formu-
lation of  the notion of  the repertoire (q.v.). Informa-
tion: element of  a communicant able to amplify and/
or reorganise a repertoire.

As it is something new, information is that element 
in the communicant that has little chance of  occur-
ring. Shannon (and, to some extent, Wiener, with his 
study of  cybernetics), at the end of  the 40s, studying 
the transmission of  data over wires, from the perspec-
tive of  mathematical statistics, created a ‘Theory of  
Information’ which, although adequate and capable 
of  explaining a number of  phenomena linked to the 
transmission of  communication in the presence or 
not of  interference, cannot be mechanically extended 
to all human communication. Starting with the act 
of  sending a message and of  an efficient, ‘neutral’ re-
ception, which would decode the message ‘perfectly’, 
Shannon disregarded completely the function of  the 
‘receiver’s’ repertoire, in this case a producer-reader, 
who does not receive a message: he contacts a com-
municant and interacts with him. Even in an electron-
ic transmission, the receiver can either be listening to 
the sent words, or he can be registering his own static 
and the phenomena that make up the ‘interference’ 
of  that piece of  information. This position of  the ‘re-
ceiver’ limits theory itself, when it becomes necessary 
to pre-define at the ‘source’ and of  what would be the 
information, which would regulate all other informa-
tion (that is, taking the mathematical concepts of  un-
certainty-entropy and information as a starting-point, 
these define themselves with their own natural defini-
tions of  the incalculable number of  questions needed 
to arrive at the solution: I = log2 n etc.).

Because information is less likely to occur, there 
emerge alienated studies which, turning the problem 
on its head, as is the wont of  the dominant ideology, 
transform this probable rarity into information, taking 
to the technical level the aphorism: ‘Anything rare is 
expensive’.

The concept of  information is closely linked to the 
avant-garde, whose function is to produce information. 
(AS)

K

KITSCH German concept that fixes in no clear-cut 
way a relation between the aesthetic object and the 
object merely regarded as such by the uninformed 
consumer – that is to say, between what would be art, 
and its corrupted version. Kitsch is therefore a transfig-
uration of  aesthetic information and, consequently, a 
means of  losing it.

This concept exists from the point of  view of  cultivat-
ed circles, which demand of  art that it have an ‘aura’ 
of  intangibility and unity as an inherent attribute. The 
kitsch category belongs to the dominant classes because 
they can discriminate objects of  general access. This 
category is in fact also manipulated with the creation 
of  a scale corresponding to social hierarchy – ‘noble 
or high kitsch’, ‘rare kitsch’, etc. the current bourgeois 
fervour which places great value on ‘art-nouveau’ or 
‘art-deco’ bronze statuettes corresponds to the enno-
blement of  the example labelled as kitsch – precisely 
at the moment when it reaches that point of  market 
scarcity.

Originating in Europe, the concept of  kitsch reached 
the masses in European art in the form of  statuettes, 
engravings, etc., and anything else that reproduced 
works of  art, or which created countless mass produced 
‘small originals’.
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As societies changed, the notion of  kitsch changed 
along with them: today’s kitsch may become tomor-
row’s high art and vice-versa.

If  we take beauty as an ideal value and aesthetics as a 
branch ideology, kitsch also falls under this banner – 
which is why Umberto Eco called it ‘the aesthetic lie’.
Kitsch is therefore the appropriation of  redundancy, 
consumed as though it were information, everything 
taking place in the universe of  erudite tradition, includ-
ing its mythologies and cultural values. In consuming 
kitsch the less privileged classes enjoys the redundancy 
with which it has been provided, comparing themselves 
to the wealthier classes. And with that it reconfirms its 
status it is what it is.

Wlademir Dias-Pino, remarking on the habit Brazilians 
have of  putting penguins on their fridge doors, said of  
kitsch: ‘Kitsch is the penguin on the fridge,’ which is to 
say, the necessary redundancy (penguin = ice) so that 
the house guest can register the new status of  its owner 
– that the white safe before him is not a cupboard but a 
fabulous, gleaming white refrigerator. 

Kitsch’s relations with the avant-garde are ambiguous: 
on the one hand, kitsch is a factor that uses up the aes-
thetic object of  which it is a copy, or the social value 
of  which it is a redundancy; on the other hand, it fixes 
these social values, becoming their ever-present adver-
tisement. Without a doubt, a miniature copy of  Mi-
chelangelo’s Pietá uses up the information contained 
therein. But, at every instant, it harks back to its orig-
inal, strengthening its ‘aura’.

Re-productivity is a necessary consideration, but it is 
not enough for the democratisation of  information.
It is worth quoting Décio Pignatari on the kitsch/
avant-garde relation: ‘The avant-garde would be the 
new level of  production, kitsch would be the new lev-
el of  consumption, taking the opposition production/
consumption as an opposition between market class-

es: one, a restricted market (upper classes), the other a 
wide market (the lower classes).’

The version, as practice and as theoretical concept, 
establishes in the most democratic way the relation 
between the avant-garde’s production and consump-
tion.

From the point of  view of  culture, kitsch is opposed 
to ‘cafonalia’, which is something similar, but is seen 
from the perspective of  the people. (AS)
 

L

LANGUAGE For the avant-garde, languages do not 
restrict creative development. On the contrary, the 
avant-garde producer employs all forms of  accessi-
ble language and creates yet others so that he may 
bring to his producer-reader a maximum amount of  
inter-semiotic information that will mobilise his full 
repertoire and serve as raw material which the reader 
can work on to create in turn, coming up with new 
versions. This inter-semioticity informs a current 
stage in the development of  communication in which 
we witness the inter-penetration of  traditional genres 
and sometimes even their own extinction. Produc-
tion, employing several languages simultaneously, is, 
in terms of  communication, a fundamental factor in 
this extinction.

The simultaneous use of  diverse languages is a nat-
ural human attribute. The classificatory spirit that 
took over the West at a given point in time, however, 
established – based, true, on objective data derived 
from social relations – that people would communi-
cate through de-parliamentised means, using either 
one language or another. As though we spoke through 
mime, wrote without letters, or painted without draw-
ing. Sound cinema, uniting theatrical language, speech 
and iconic representation, and in establishing the syn-

tax of  montage, the succession of  ranges, etc., made 
it abundantly clear that there is no ideal mono-semi-
otic form of  communication: humans, launching into 
any act of  communication, do so totally, mobilising 
everything that is available to them in their repertoire.
This explains why so many people think avant-garde 
poetry is opposed to the word, still taking poetry to 
be mono-semiotically restricted to spoken discourse. 
What occurs in the case of  the avant-garde poet is he 
does not prioritise language a priori, to then couch 
his poem in it. Taking all languages at his disposal as 
a starting-point, all those adequate to the material to 
which he has access, he produces; the poem may con-
tain words (because language is one of  the languag-
es at his disposal), but for him words will not have a 
relatively lesser (or even null) value, both as aesthetic 
occurrence and as informational weight, restricted 
to the sphere of  language, which may or may not be 
the language upon which the poet has crystallised the 
main informative heft of  his repertoire. (AS)

M

MARGINALIA Independently produced literature 
from 1971/72, usually crafted by hand and distribut-
ed in person, with no formal set-up, was called margi-
nalia literature, or ‘lixeratura’ (‘litter-ature’), or some-
times ‘mimeographed literature’. Some magazines 
and newspapers (Sibila, in São Paulo; Vapor, in Belo 
Horizonte; Flor do Mal, in Salvador) published these 
compositions, ideologically linked to the burgeoning 
counter-culture, to the Tropicália movement, to east-
ern mysticism, as well as t the more colloquial manifes-
tations of  Brazilian modernism. Marginalia literature 
ignored (or broke with) the structural breakthroughs 
of  concrete poetry and the process/poem, proposing 
instead either an ‘amateur aesthetics’, or a creative 
spontaneity: in both cases, usually inter-connected, it 
was assimilated by the dominant classes. Only those 
who managed to overcome this spontaneity/amateur-

ism – a consequence, let us not forget, of  a largely 
repressive political and social context – seeking in an-
thropophagy its most productive sources, contributed 
more significant verse under the movement’s auspices 
in the era of  anti-literature. Some representative fig-
ures from the ‘lixeratura’ movement at its peak period 
1972-75 are Ricardo de Carvalho Duarte (Chacal), 
author of  ‘Preço da passagem para América’; Carlos Ron-
ald de Carvalho Charles, author of  ‘Creme de lua’; João 
Carlos Pádua, author of  ‘Motor’; etc. The movement’s 
principal members, representing a number of  literary 
styles, founded Nuvem Cigana, a distributing company 
which also edited the Biotônico Vitalidade almanac. Part 
of  its creative material can be found in the book by 
Heloísa Buarque de Hollanda, 26 Poets Today (Rio de 
Janeiro, 1976). Its main critic has been Antônio Car-
los de Brito, who himself  has tied with the movement. 
(MC)

MASS LITERATURE They say of  literature that it is 
both limited and impelled by the gears of  mass cul-
ture. Examples: science-fiction and crime literature. 
Popular literature (in Brazil, ‘cordel’, hand-print-
ed booklets) stand in opposition to literature and 
avant-garde poetry (in Brazil, Oswald de Andrade, 
concrete poetry, the process/poem, and new experi-
mental poetry). This opposition can equally imply a 
simple dilution of  cultural and/or counter-cultural 
values of  the above-mentioned literary manifestations 
(even taking into account the fact that the process/
poem and new experimental poetry are not strictly lit-
erary): a simple dilution that turns against them by at-
tempting to reduce them to the level of  consumption. 
In science-fiction, we single out as prime examples the 
works of  Ray Bradbury (Martian Chronicles, 1950, The 
Illustrated Man, 1951); Theodore Sturgeon (The Synthet-
ic Man, 1950, More Than Human, 1953); Clifford D. Si-
mak (City, 1952); Stanislaw Lem (Solaris, 1961); Arthur 
C. Clarke (The City and the Stars, 1956); C. S. Lewis (Out 
of  the Silent Planet, 1938); and Alfred Bester (The Demol-
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ished Man, 1952), among others. (MC)

MATRIX ‘Storage of  solutions: that which is exact’ 
(Wlademir Dias-Pino). A project at a graphic level al-
lowing for an equally graphic unfolding: the poem, as 
graphic planning, accumulates forecasts about sets (cf. 
WDP). The matrix comes to be seen, in the process/
poem, as a classifier of  graphic and visual registers. (MC)

MODERNISM It is a particular quality of  the mod-
ern that it seeks to radicalise all that came before it, as 
in the attempt to exhaust all available resources. The 
modern does not break with tradition exactly – in-
deed, in a sense, it takes it on board, even if  obliquely, 
lending it a new dynamic in order to reach contempo-
rary stages of  consumption.

In Brazil, from 1910, and increasingly so in the years 
that followed, the odd manifestation and the unceas-
ing efforts of  better informed intellectuals pointed 
the way to an imminent break with the status quo, 
establishing a historical need for a new formulation 
in contemporary ideas. This reformulation came in 
the shape of  modernism: literature, poetry, music, art, 
architecture, theatre, criticism, and even thought in 
Brazil as a whole. Recognising the western industrial-
ist model and corresponding to an effort on the part 
of  the country’s bourgeoisie to climb the social ladder, 
modernism sought to formulate a particularly Brazil-
ian language, to incorporate the country’s myths and 
create a specifically Brazilian culture.

In art, it was influenced by Europe at the start of  the 
20th century, from cubism to geometric abstract art. 
In architecture, it sought functionality and the purism 
of  le Corbusier and Mies van der Roe, which culmi-
nated in the building of  the capital Brasilia.

In literature, it toyed with the regionalism of  Bagacei-
ra and came to maturity in Guimarães Rosa’s master-

piece, Grande Sertão: Veredas.

In politics, it started with Getúlio Vargas and ended 
with Juscelino Kubitschek and his modernist develop-
ment. 

In poetry, it launched and explored free verse, direct 
language and the anti-metaphor, valuing the excep-
tional in the poetic word, going so far as to employ 
physically active words in a dictionary state, ‘in the 
pure sense’ or incorporated in the poem-book as a 
simple synthesizing element in the reading of  the 
physical book in, respectively, the following schools: 
Noigandres, Ferreira Gullar’s symbolic metaphysics, 
or the physics-mathematics of  Wlademir Dias-Pino, 
founders of  the concrete poetry movement (q.v.).

New work by the Brazilian avant-garde makes a de-
finitive break with modernism, particularly the pro-
cess/poem, which relocates the poem’s information 
to its own process. (AS)

N

NEO-CONCRETISM Concretism and the Concrete 
Poetry movement, which appeared simultaneous-
ly, made significant avant-garde contributions to the 
Brazilian and global repertoires, bringing the mod-
ernist movement to a close in a way that was both 
radical and creative. Since their emergence in the 
mid-50s, they constituted an ample artistic front full 
of  contradictions and divergences. With the Nation-
al Concrete Art Exhibition (December 1956 in São 
Paulo; February 1957 in Rio), three main subgroups 
came to the fore within the movement:
a)  The orthodox, fixed within a pre-structuralist na-
tionalism, comprising the members of  the Noigandres 
Group and those of  the Ruptura group.
b)  The spational (‘spacional’), with precise use of  lan-
guage, linked to the physics of  the communicant and 

its objective reading, precursor of  the process/poem, 
represented by Wlademir Dias-Pino.
c)  The symbolic, which concerns itself  with restruc-
turing syntax and reading through experience of  the 
object through phenomenological perception, formed 
by Ferreira Gullar and other poets and artists from Rio 
or living in Rio.

Although these subgroups were often openly, and 
sometimes controversially, critical of  one another in the 
newspapers, and their differences only increased with 
time, yet they remained sufficiently united within the 
concretist movement to celebrate together its anniver-
sary in the Sunday supplement of  Jornal do Brasil.

When in 1959 these differences became irreconcilable, 
however, Ferreira Gullar and other artists more associ-
ated with the intuitive and symbolic aspects of  artistic 
creation broke definitively with Concretism and the 
Concrete Poetry movement to start Neo-concretism. 
They assumed for the first time the contributions that 
the constructivist currents made to art, without howev-
er fixing the movement within the confines of  the Car-
tesian empire or of  positivisms of  any kind which were 
a hallmark of  many radical movements at the close of  
the 19th century.

The Neo-concrete Movement emerged with a mani-
festo taking ‘a stance with regard to geometric non-fig-
urative art’, conceiving of  art as ‘a being whose reality 
is not spent in the exterior relation of  its elements’, and 
which ‘can only fully work under a direct approach’. 
Taking the vocabulary of  geometry on board, forms 
would lose their ‘objective geometric character to be-
come the vehicles of  imagination’ within a ‘new ex-
pressive space’. The neo-concretists also defended 
the ‘independence of  artistic creation from objective 
knowledge (science) and from practical knowledge 
(morality, politics, industry, etc.)’.

Later, attempting to better define the essence of  

Neo-concretism, Ferreira Gullar launched his theory 
of  the non-object (q.v.).

The Noigandres Group vs. Neo-concretism controver-
sy reached a point where the cultural break between 
the two became irreparable.

Neo-concretism gathered strength, took part in numer-
ous exhibitions both nationally and internationally, and 
completed the Brazilian concrete experience, adding to 
it: a) the happening; b) the use of  the body as an active 
element in the creation of  works of  art; c) an open-
ing-up through the attempt to promote the inter-pen-
etration of  different genres; d) the shift in the centre 
of  reading from the object to the seven perceptive and 
productive aspects – work as opposed to object; and e) 
the participation of  the onlooker in the creation of  the 
work. If  Concrete Poetry managed to place Brazilian 
poetry on a level where it was able to significantly add 
to the global repertoire, it was with Neo-concretism 
that the plastic arts reached this degree of  information. 
Among others, Lígia Clark and Hélio Oititica became 
well known abroad, placing the body and experience 
at the core of  artistic production. New Brazilian Ob-
jectivity (q.v.) is, in a way, a product of  Neo-concretism.

In Neo-concrete poetry time and space see have a spe-
cific meaning: the poem is a temporal being, because 
it is ‘in time and not in space that the world unfolds 
its total signifying nature’; the page is a specialisation 
of  verbal time (it is pause, silence, time), and ‘language 
opens up as duration’, non-linearly, otherwise it would 
flow as a succession. (AS)

NEW (BRAZILIAN) OBJECTIVITY As an answer to 
American Pop art and European New Figuration, 
which were already forcing their way in through the 
ideological subservience of  contemporary criticism, a 
significant group of  Brazilian artists came together in 
the Opinião 65 exhibition at the MASI in Rio, then 
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later at the Vanguarda Brasileira (Brazilian avant-gar-
de) exhibition in the LMFG, Belo Horizonte, and then 
again at the MAM in Rio in April 1967 for the New 
Brazilian Objectivity exhibition. This movement was 
short-lived but managed to bring together a great num-
ber of  young artists, as well as some older ones, many 
of  the latter having left the Concrete and Neo-concrete 
movements. New Objectivity aimed at formulating a 
typical state of  Brazilian avant-garde art characterised 
by: 1) general constructive will; 2) a tendency towards 
the object, the easel and canvas having been discarded; 
3) bodily tactile, visual, semantic, participation of  the 
spectator; 4) stance with regard to political, social and 
ethical problems; 5) a tendency towards collective art; 
and 6) a reformulation of  the concept of  the rambler. 

New Objectivity’s theoretical principles were explained 
in a manifesto and were based on Neo-concretist ideas 
as well as on the pioneering work of  Ferreira Gullar 
and his theory of  the Non-Object. (AS)

NON-OBJECT The non-object is a special type of  
object, theoretically observed by Ferreira Gullar, in 
which ‘the realisation of  a synthesis between sensory 
and mental experience is intended: a transparent body 
to phenomenological knowledge, wholly perceptible, 
which tends to perception without remainder. A pure 
appearance.’

According to Gullar, ‘the object, as a material thing 
which offers itself  naturally to us, is spent in the refer-
ence of  use and sense’. ‘The non-object is not spent in 
the reference of  use and sense because it does not fall 
under the condition of  useful and of  verbal designa-
tion.’ Something material is opaque and demands a 
name: an artist, in representing objects, removes them 
from the conceptual level to the aesthetic, where a new 
meaning emerges, immanent to form.  This phenom-
enon, taken to extremes, produces the non-object: im-
manent meaning, particular to representations of  the 

real, is lost because here we have the first appearance 
of  a form, whose meaning is fused with itself.

In poetry, the verbal non-object ‘is the anti-diction-
ary: the place where the isolated word irradiates its 
full charge’.
In summary, its material aspect is irrelevant to the 
non-object; the important thing is the transcendental 
experience of  discovery.

This theoretical formulation explains the evolution of  
a few Neo-concrete artists such as Lygia Clark, Ligia 
Pape and Hélio Oititica towards a transcendental 
experimentalism, of  fruition of  a world always be-
ing discovered afresh, reaching in some instances the 
threshold of  Zen-Buddhist contemplation and one-
ness with nature. (AS)
 

O

OBJECT The sending of  objects was the first form 
of  non-verbal communication between people. Even 
then, the object already possessed, together with its 
functions of  social production, an informational 
function proper to communication as a social ex-
perience. It is not surprising, then, to find that ar-
chaeologists value so highly the objects they analyse 
and study, and are able to derive so much cultural 
information about the civilizations that produced 
them. The earliest peoples realised the importance 
of  objects, and duly decorated them and distributed 
them hierarchically through the various social class-
es according to their forms and functions, and often 
regarded them as sacred.

This tradition and the special characteristics of  priv-
ilege that art acquired in the West reduced the object 
in value, except in the case of  statues, which, proving 
the exception to the rule, rather confirmed the priv-
ileged status.

This is how objects acquired a decorative value: the 
lesser value of  being the support of  a communication 
actually made through it. Despite its physical reality, 
the object made use of  a channel determining ‘status’ 
and conveying its ‘artistry’, exhibiting the virtuosity 
of  its craft, and also became a messenger of  an ideol-
ogy exclusive to the object in the uncommitted exer-
cise of  its social function.

The avant-garde engages with the object, attempting 
to de-mystify its privileged nature and to establish a 
production/reading relation that conveys possible in-
formation (inherent to what is specific to the object) in 
relation to the productive-reader.

By analogy with what has been said about the po-
em-book (q.v.), one may propound the existence of:

a)  information-object, in which the physical charac-
teristics of  the object and its constructive materials 
constitute the prime condition of  the information 
produced through contact with the productive-read-
er;
b)  object-information, in which the object is struc-
turally organised based on researched information 
and has its materials chosen to accommodate it (for 
instance an object-poem in the shape of  a luminous 
sign, a book, film-letters);
c)  non-object, symbolic and transparent to percep-
tion, which would inform the productive-reader 
about the abstract and metaphysical concept con-
tained within it.

None of  these approaches of  the avant-garde to the 
problem of  the object may be confused with ‘kitsch’ 
(q.v.), or with the use of  the object as a support for 
immediate ideological discourse. (AS)

OPEN WORK For Umberto Eco, ‘openness, under-
stood as the fundamental ambiguity of  the artistic 

message, is a constant of  any work from any period’. 
And more: ‘the model of  an open work does not re-
produce a supposed objective structure of  the works 
themselves, but the structure of  an established rela-
tion’ (The Open Work). For some, the poetics of  the 
open work would be that which allows for multiple 
‘interpretations’ on the part of  the consumer. In Bra-
zil, Haroldo de Campos and other Concrete poets 
championed Eco’s notion of  the open work, which 
has no connection whatever with the concept of  the 
project put forward by the process/poem. (MC)

OPTION Upon coming into contact with the object, 
it is up to the subject to understand that his interac-
tion with it should be active, thus enriching his own 
repertoire to the utmost. This active participation is 
what makes of  the consumer a productive-reader, one 
who consumes the object socially, incorporating into 
it information from his own repertoire and even, on 
occasion, generating new versions of  his own as result 
of  this participatory act.

Thus understood, consumption of  information by the 
creative-reader is an active exercise of  his right to an 
option with regard to the object, within the scope of  
the possibilities of  his repertoire. This substitutes the 
contemplative procedures based on the search for a 
rapport with what is being observed, with basic struc-
tures pre-established by ideology in the observer’s rep-
ertoire, which, in a variety of  ways, determines what 
is beautiful, good, refined, superior, elegant, etc. Hav-
ing an option is a substitute for any emotional outcry 
on the part of  the productive-reader with regard to an 
object through his effective interaction with it, which 
de-mystifies the relation between observing subject/
work of  art, through another richer and more com-
plex relation: that of  productive-reader/object. 

In the process/poem, this latter relation takes place in 
its integrity, in such a way that the productive-reader 
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becomes himself  a poet, a producer of  versions, in the 
first stage, and then later a creator of  processes. (AS)

P

PAU-BRASIL Dissatisfied with the undefined paths 
modernism was taking, Oswald de Andrade launched, 
in 1924, the Pau-Brasil manifesto, which raised issues 
which had until then only been approached very su-
perficially or with a certain degree of  timidity by the 
modernists. This manifesto – which paved the way for 
the Anthropophagy movement which appeared later, 
in 1928 – sought to position ‘homo brasiliensis’ in rela-
tion to the impact of  European culture. If, as the mod-
ernists claimed, they did not know what they wanted, 
but new exactly what they did not want, the Pau-Brasil 
manifesto was a first attempt to supplant academic and 
Portuguese influences in the country; it was the first 
time when someone did know what he wanted.

Opposed to the School, in the traditional sense of  ac-
ademic learning, without, however, wholeheartedly 
embracing the Jungle in the sense of  savage thinking 
and a break with western tradition, Oswald de An-
drade suggested the creation of  an in-between, Uto-
pian sphere removed from both extremes, yet making 
use of  the best each had to offer. In it, naivety and an-
ti-doctoral convictions would flourish, as would can-
didness, counter-balanced by invention, and surprise, 
synthesis and equilibrium. In short, it would be a 
sphere where the sophistication of  European thought 
of  the early 20th century would be able to co-exist 
with the values of  the jungle: agility, candidness, inno-
cence, experimentation, lyricism and aggression.

Brazil wood, the ‘pau-brasil’ tree, which is the met-
aphor/metonymy of  the manifesto, was chosen be-
cause it formed the basis of  the economic relation 
between Portugal and its colony since the discovery 
of  Brazil and furnished the material for the cross used 

in the first Christian mass in the country – with the 
Indians worshipping the wood and the Portuguese the 
cross. It also provided a dye used on the best Europe-
an textiles.

The Pau-Brasil manifesto also foreshadowed the 
Tropicália movement (see under Tropicalism) in the 
decades to come, establishing, implicitly, a funda-
mental difference between ‘kitsch’ and ‘cafonalia’. 
Pau-Brasil poetry, also launched by Oswald de An-
drade at this time, is anti-metaphorical in nature and 
its construction profoundly referential, synthetic and 
metonymic. (AS)

PERCEPTION One cannot think of  perception as 
having a universal character outside time, as though it 
existed independently of  the object. Perception reaches 
the true human character when it passes beyond the 
merely biological stage and incorporates social experi-
ence. To perceive music, an educated musical sense is 
required. Nor can one speak of  an object to a subject, 
but only of  a dialectic interaction between subject and 
object, as one also serves to modify the other.

Avant-garde production, inaugurating the new, is not 
only free from patterns of  comparison which facilitate 
reading, it also creates communicants that demand of  
the productive-reader that he take on board new per-
ceptual approaches.

For instance, according to the Noigandres Group, 
Concrete poetry demanded a mobilization of  gestalt 
perception, but for the Neo-concretists it was phenom-
enological perception that was required. Wlademir 
Dias-Pino’s work, on the other hand, demanded a 
greater mobilization of  physical-sensory perception, 
whose data would, along with others, comprise the 
information put before the reader to turn the page or 
feel the texture of  the paper were placed on the same 
level as the reading of  a graph or sentence.

In gestalt perception, particularly visual perception, 
consideration of  the object is made starting with struc-
ture which allows for immediate contact with the sub-
ject. Hence the laws of  perception that establish this 
relation between ‘form’ and ‘background’, the cultur-
al tendency of  the observer to complete asymmetric 
structures for himself  (law of  closure, etc.).

Phenomenological perception, as Merleau-Ponty re-
marked, distinguishes the Intention of  the subject as 
a predominant element forming the basis of  the way 
the object is observed, establishing a harmony between 
the material world and any given repertoire. The world 
in this case is not a world of  objects: there is both mat-
ter and form in the perceived. It would be impossible 
to superimpose a world of  ideas upon the perceived 
world, and rather than the idea serving as the basis for 
perception, it would be the other way round.

In the Concrete poetry of  the Noigandres Group ge-
stalt perception is a fundamental reading tool, while in 
the work of  Gullar and the Neo-concrete group it is 
rather phenomenological perception that provides the 
key to understanding the blank space corresponding to 
a time of  harmonization of  the reading experience and 
other ideas the reader may have. (AS)

PLAYFULNESS In a way, the focus on communication 
is implicit in the Mediterranean cultural tradition, en-
compassed by two poles on the one side, knowledge, 
study, learning, work, and on the other, idleness, the 
game, playfulness, leisure.

In the last centuries, these poles have come to corre-
spond respectively to the roles of  producer and con-
sumer. For the former, his dealings with communica-
tion constitute work, and everything this implies; for 
the latter, the consumption of  communication tends 
towards immobility and leisure, except in exceptional 

cases when learning and formalised social relationships 
are concerned, when, for both, its function would be 
clear, not idle.

In art on various levels, corresponding to the division of  
labour and class differences, it was up to the producers 
of  communication and aesthetic objects to act strenu-
ously upon materials in order that they might bear fruit 
as replenishers of  idleness, providing entertainment to 
wealthy consumers.

As this link between communication and playfulness 
and leisure still corresponds to a human need on a 
social level at this period, a tradition was gradually 
formed, not historical, but one that placed consump-
tion of  communication on a democratic level, making 
it available to everyone, especially consumption of  art 
as a passive-playful attitude.

A consumer looking at a painting places himself  in 
the position of  a spectator of  another person’s work, 
in search of  a fruitful reading which can offer him a 
gratifying replenishment of  his own idleness. The 
avant-garde recognises the playful character of  com-
munication, as it also recognises that work is not alien-
ated but is also playful. In this way it places the con-
sumer in the position of  participant and co-creator in 
order to immobilise his repertoire through a reading 
of  the communicating product. This position forces 
him out of  his contemplative attitude and into a pro-
ductive one, providing him, finally, with a true joy and 
leisure committed to an established, recognised equal-
ity that exists between him and the producer of  the 
communication initially proposed. (AS)

POEM The process/movement separated the poem 
(whose existence manifests itself  on the level of  lan-
guage: the poem here is the concrete product worked 
on by the poet) from poetry (on the level of  speech: 
what matters is the subjective state, poetic and emo-
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tional, felt by the poet and/or the consumer upon 
reading a poem, but also upon reading a novel or 
watching a film, a sunset, and so on). With this sun-
dering, the process/poem problem = the produc-
tion/consumption based on a radical reading of  the 
avant-garde itself. As in Khlébnikov and Maiakovski 
- the process/poem and experimental languages have 
always been committed to reaching consumers ac-
cording to the particularly demands of  the political 
moment. To passively reach passive consumers (vide 
television and the ‘global quality standard’) is the ide-
al of  the dominant classes in capitalist societies. (MC)

POEM-BOOK The poem-book was first seen in 
Wlademir Dias-Pino’s ‘A AVE’, created in 1950-51 
and launched in 1956. That which characterises the 
poem-book is its presentation as a physical body, as 
an object, in such a way that the poem can only exist 
because the object exists (book). The physical pres-
ence of  the paper is an integral part of  the poem: the 
book generates information through its process. The 
poem-book cannot lose its characteristic to become a 
film or a poster, nor can it become oral.

The physical properties of  the material preclude any 
such transition. The poem-book demands the simul-
taneous or isolated exploration of: transparency/
opacity; perforation/relief; seam/folds; gloss/colour; 
cut/unfolding; elasticity/flexibility; texture/hardness. 
Also, in terms of  the book’s organization, it demands 
an exploration of: cover/back cover; levels/edges; 
numbering/material inter-relation of  pages; formal 
positioning/adjustment.

In an ideological opposition, one might postulate: 
a) book-poetry, which incorporates the book as an 
element of  verbal expression, whether through the 
symbolic play of  the blank spaces or typographical 
variation indicative of  meaning; b) the book-poem, 
when the book is subordinate to the structure of  the 

poem where space organises the latter. Both book-po-
etry and the book-poem are capable of  being trans-
posed to other media and can be made oral. Augusto 
de Campos considered the possibility of  using lights 
or film letters for the poems of  the ‘poeta-menos’ series.
Similarly, one might also conjecture the poem-object, 
object-poetry (admirably defined by Ferreira Gullar 
as a non-object) and the object poem. (AS)

POSTAL ART The postcard as a vehicle for poems 
was first used in the 1960s by the international Con-
crete poetry movement. In 1970, the poet and critic 
from Ceará, Pedro Lyra, promoted the postal poem. 
Before that, in 1968-69, the Uruguayan poet Clem-
ente Padin, linked to the process/poem movement, 
presented a number of  his postal texts. But it was in 
1971 that the postal art really took off in Brazil and 
abroad, taking full advantage of  the physical potential 
of  the postcard and the envelope, as well as of  the tele-
gram and letter as communicating agents. Exhibitions 
have taken place both in Brazil and abroad. In Brazil 
its more active promoters and creators, with links to the 
experimental poem and the process/poem, are: Paulo 
Bruscky, Daniel Santiago, Unhandeijara Lisboa, Vania 
Lucila, L. Medeiros, Falves Silva, Sérgio Amaral, Le-
onhard Frank Duch, Ivan Maurício and João Carlos 
Sampaio. (MC)

PRACTICE Socially articulated activity as a system 
of  concrete and specific transformations. Social prac-
tice (‘the complex unity of  existing practices within a 
determined society’, Althusser) is the sum of  various 
practices: ideological, artistic, theoretical, philosoph-
ical, political, etc. The theory/practice relation exists 
dialectically. In art and politics, revolutionary practice 
is a historical necessity. (MC)

PRAXIS, ESTABLISHMENT A literary movement 
founded in 1962 in São Paulo by Mário Chamie with 
the Didactic Manifesto, which was included as an after-

word in the book Lavra Lavra. The Praxis establishment 
(‘instauração práxis’) constituted a reaction to Concrete 
Poetry, presenting the praxis-poem as ‘that which or-
ganises and builds, aesthetically, a situated reality ac-
cording to three conditions of  action: a) the act of  com-
posing; b) the area of  building the composition; c) the 
act of  consuming’. This literary project is essentially 
verbal, resorting to the word on the line (sign of  con-
nection or, according to Cassiano Ricardo, ‘linesign’). 
This semantic project contains the following elements: 
black space, intercommunicating flow of  words (with 
the ‘proximity and similarity of  phonemes’ – for ex-
ample: ‘O sol assoalha / a aldeia assola / ruas ruínas nuas / 
arranham o solo’, Armando Freitas Filho, ‘Lithograph’, 
and ‘internal support of  significances’. Its principal 
founding members were: Mário Chamie, O. C. Lou-
zada Filho, Yone Giannetti Fonseca, Armando Freitas 
Filho, Mauro Gama, Adailton Medeiros, Antônio Car-
los Cabral, Camargo Meyer, and Clodomir Monteiro. 
Praxis magazine was its main publication, based in 
São Paulo. For the Concrete poets of  the Noigandres 
Group, the praxis-poem was nothing more than a dilut-
ed version of  their own formal achievements, however. 
For the founders of  Praxis, on the other hand, Con-
crete poetry (‘the inferior apex’ of  our literary history), 
was nothing more than an outdated avant-garde. (MC)

PROCESS Critical and functional triggering of  struc-
tural elements within a given product. Basically, from 
the point of  view of  artistic and literary production, 
‘when there are changes or transformations, we say 
there is a process happening’. The process, as under-
stood by the process/poem, would be the manipula-
tion plus the triggering/unfolding of  Inventions with-
in a language field. (MC)

PROCESS/POEM The Process/Poem emerged as an 
organised movement in December 1967 at the same 
time in Rio de Janeiro and natal, Rio Grande do 
Norte, and soon afterwards (1968) gained ground in 

Minas Gerais and a number of  north-eastern states. 
Among its founders were: Álvaro de Sá (Rio de Ja-
neiro), Anchieta Fernandes (Rio Grande do Norte), 
Anselmo Santos (Rio de Janeiro/Bahia), Dailor Vare-
la (Rio grande do Norte), Falves Silva (Rio Grande 
do Norte), Frederico Marcos (Rio Grande do Norte), 
George Smith (Rio de Janeiro), José Luiz Serafini (Rio 
de Janeiro/Espírito Santo), Marcos Silva (Rio Grande 
do Norte), Moacy Cirne (Rio Grande do Norte/ Rio 
de Janeiro), Nei Leandro de Castro (Rio Grande do 
Norte), Neide Dias de Sá (Rio de Janeiro), Pedro Ber-
tolino (Santa Catarina), Sanderson Negreiros (Rio 
Grande do Norte) e Wlademir Dias-Pino (Rio de Ja-
neiro/Mato Grosso). In 1988, other poets contributed 
significantly to the expansion of  the movement’s theo-
ry and practice: Aquiles Branco (Minas Gerais), Arab-
ela Amarante (Minas Gerais), Dayse Lacerda (Minas 
Gerais), Fernando Teixeira (Minas Gerais), Joaquim 
Branco (Minas Gerais), José de Arimathéa (Minas 
Gerais), José Cláudio (Pernambuco), José Neumanne 
Pinto (Paraíba), Ivan Mauricio (Pernambuco), Márcio 
Almeida (Minas Gerais), Marcus Vinicius de Andrade 
(Paraíba/ Pernambuco), P. J. Ribeiro (Minas Gerais), 
Oscar Rellner Neto (Sã Pal), Regina Coeli do Nas-
cimento (Paraíba), Ronaldo Werneck (Minas Gerais), 
Sebastião Carvalho (Minas Gerais), Sônia Figueiredo 
(Minas Gerais), William Dias (Paraíba), among many 
others.

The movement began, basically, with a reading by 
Wlademir Dias-Pino of  the ‘spational’ (functional) 
direction of  Concrete poetry. This triggered, produc-
tively, the entire movement, with wide-ranging reper-
cussions in the country’s interior as well as in other 
South American countries (Uruguay, Argentina, etc.) 
In 1967/68, its theory declared: ‘The process/poem 
is that which, with every new experience, inaugurates 
informational processes. This information may be 
aesthetic or not: the important thing is that it is func-
tional and, therefore, consumed. The poem resolves 
itself, impelling its own process (project), without the 
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need for interpretation to justify it’. Among its theo-
retical conquests are issues of: reading (q.v.), matrix 
(q.v.), series (q.v.), and counter-style (q.v.). In 1972, af-
ter having organising over fifteen exhibitions in Brazil 
(Rio de Janeiro, Natal, Brasília, Olinda, Recife, João 
Pessoa, Salvador), plus four others internationally 
(Buenos Aires and Montevideo), and after launching 
magazines (Ponto, Processo), envelopes (Etapa, Processo, 
Projeto, Levante, Vírgula), books, and numerous poems 
(among which 12 x 9), and after publishing works in 
Europe and the Americas, faced with a number of  fi-
nancial, distribution and work-related difficulties, not 
to mention repression under the then current dicta-
torship, the process/poem opted for a ‘tactical halt’. 
Process/poems went on being composed, however. 
Other theoretical, practical and critical conquests of  
the movement were: the split between poetry (speech, 
word, translation, style) and poem (language, project, 
version, counter-style); making use of  the physical po-
tential of  work material in accordance with the social 
and (aesthetic) semiological needs of  the poet; use of  
the verbal sign only when necessary, independently 
from pre-established semantic codifications; the break 
with typographical poetry (Concrete poetry, the last 
bastion of  modernism). To sum up, the process/poem 
became as established as a form of  semiological prac-
tice (which, after 1972, would open itself  to new, en-
riching adventures in experimental poetry) through 
the production of  a materialistic reading engendered 
by the real and the social. The historical moment of  
its launch (1967: questioning of  political structures, 
Tropicália, the Oficina group, O & A, Terra em 
Transe, New Objectivity, etc.) says volumes about the 
dimension of  its cultural project. (MC)

PRODUCTION Communication is an original action 
which gives rise to, if  not a material good, at least 
a similar product, which was, in a sense, stated by 
Adorno, who had already pointed out the existence 
of  cultural goods, likening them to industrial consum-

er goods. But communication is also one of  the forms 
of  social conscience, and, as such, an instrument of  
knowledge mirroring a reality and ideology deter-
mined by the society’s economic basis. In this case, its 
function is indispensable in mediating social life and 
helping production.

As both production and product, communication has 
the peculiarity of  generating its own consumption 
while it produces itself. This reality is little understood, 
especially as studies on the subject focus on auxiliary 
activities, separating it from production and address-
ing the issue from the perspective of  consumption. 
These particularities, production/social conscience, 
production/consumption, are what form the basis of  
the metaphysical dichotomies of  the form/content 
or signifier/signified kind. It is worth establishing the 
manner in which communication production – which, 
although inscribed in, and subordinate to, the gener-
al mode of  production of  a given society – presents 
highly complex particularities that sometimes appear 
paradoxical: for instance, the capitalist production of  
unique art objects (paintings, statues, etc.) would be in-
congruent within this system and, therefore, represent 
a unique mode of  its own, specific to it.

The production of  communication is conditioned by 
the technical stage of  the media, by people, and de-
pends on instruments that exist to be used by these peo-
ple. The avant-garde places production over consump-
tion and seeks not only to use new material instruments 
inter-semiotically (see Language), but mainly to situate 
the act of  communication integrated to the produc-
tive-reader, to recognise its reversible character. With 
this, the reader is raised to the level of  producer, leaving 
behind his contemplative passive role which borders on 
alienation to become integrated in society and trained 
in the army of  the democratic freedom to communi-
cate: a deeper, wider vision of  the right of  expression.

This stance of  the Brazilian avant-garde, starting 

with the process/poem, helped the quantitative and 
qualitative development of  Brazilian poem produc-
tion, acting within the national artistic movement (the 
XIII Biennial exhibition in São Paulo recognised for 
the first time spatial poetry as a contemporary prop-
osition) and projected the information generated in 
order to amplify the global repertoire on an interna-
tional level. (AS)

PROJECT Each and every process/poem exists, first, 
as a project capable of  triggering in the producer/
reader so-called versions/options. The process/poem, 
however, will never be a finished product, closed, de-
finitive. But it must not be confused with Umberto 
Eco’s open work or with the Concrete poetry of  the 
Noigandres Group. The process/poem, through a 
radical reading of  its project (whether graphic, sound, 
ambient, etc.), produces new poems: versions. On the 
other hand, ‘the project frees the poet from material 
limitations and allows him to use all the technological 
means at his disposal, which is currently impossible 
to do given the huge number of  means which would 
have to be deployed. In this way, communication per 
force reaches a social level, because the project be-
comes a work of  society…’(AS). It is worth noting 
that the project, on a visual-graphic level, can be for-
malist: the process/poem, as such, cannot. (MC)

Q

QUALITY Common sense identifies quality with pre-
determined ideal characteristics inherent to some-
thing, linking this identification with the immediate 
possibility that this something would have to carry out 
its functional use. Such a view of  quality automati-
cally leads one to an evaluation – whether something 
is good or not for given end – and a hierarchic rank-
ing, situating what is assessed on an ideological scale 
according to the evaluated property. This representa-
tion, natural to common sense, covers and stems from 

the concept of  quality which is of  profound theoret-
ical importance and determines particularities inher-
ent to the object (or phenomenon) by virtue of  its be-
ing exactly what it is, and how it is, and not something 
else. The objective concept of  quality distinguishes, 
but does not place within a hierarchy, and to attribute 
a good or bad quality to something is to go beyond the 
limit of  objective distinction, changing it to an ideo-
logical distinction.

Knowledge of  the semiotic qualities of  communica-
tion forms the theoretical basis enabling language acts 
that create information, as well as the conscience that 
these qualities change continuously and that informa-
tion is relative and ephemeral, as such.

From the point of  view of  production, the avant-gar-
de acts in such a way that new qualities are produced 
from ancient qualities within a full development of  
discontinuity and within the transitions of  one po-
sition to another, all of  which happens after the ac-
cumulation of  continual quantitative changes. From 
modernism to Concrete poetry there was a quan-
titative accumulation of  practical and theoretical 
changes in poetry; with the process/poem there 
was a sudden qualitative change from poetry to the 
poem, of  the supremacy of  language over other 
forms of  semiosis in order to bring about inter-se-
miosis, a change from structural reading to process 
reading.

The quantity of  producers is also of  great impor-
tance. From the point of  view of  consumption, qual-
ity is linked to the total information that exists in the 
communicant, while quantity is linked to the num-
ber of  consumers and their repertoire. Quantitative 
or qualitative evaluations take these factors into ac-
count. The quality of  the communicant will depend 
on the level of  information in relation to the reper-
toire being considered and the objective possibility 
one has of  inter-relating with it (see Quantity). (AS)
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QUANTITY Social development brought with it the 
possibility of  the mass production of  objects pos-
sessed of  a high degree of  sophistication and finish: 
the machine has extended man’s hand to limits it 
could never have reached unaided. Instruments of  
social communication have made it possible to reach, 
rapidly and cheaply, millions of  people through sound 
and image, enabling them, even at a distance, to con-
tact one another rapidly and efficiently, whether with 
instruments or by post. The improvement of  sanitary 
conditions, the advances of  medicine, and better life 
quality (even if  these take place irregularly and are 
unfairly apportioned) created by the efficiency of  pro-
duction have led to an increase in the world’s popu-
lation, while at the same time, with industrialisation, 
urban construction sped up.

All these factors characterise our era as that in which 
quantity plays a decisive role. If  the concept of  
uniqueness was already familiar to man, the unique-
ness of  quantity and the power of  plurality have only 
become more expensive, starting with the work of  
the 19th-century philosophers. Mass production and 
mass communication, the social group and social 
class, were not merely the sum of  the members that 
comprised them they possessed a property that was 
inherent to their collective value.

Quantity, just by being so, was in itself  a quality.
This context demanded a special attention to the 
problem of  quantity in all fields.

In communication information is of  the essence to 
man, but especially the quantity of  information and 
the quantity of  men are the factors that must be con-
sidered, both as regards production and consumption.
The process/poem movement was worthwhile be-
cause of  the quantity of  its participants, the quanti-
ty of  the information it generated, and the quantity 
of  productive-readers who consumed its products. 
To deal with the problem of  quantity head on is the 

only way that the avant-garde producer has of  includ-
ing his production in the social circuit. With this ap-
proach, he will become alienated, tending to gratui-
tous experimentation, to the empirical and empyrean, 
to the noble, privileged product. To face this problem 
is not to bow to consumerism, however, neither is it to 
seek out popularity or bring out demagogic messages: 
it rather to understand it within its social dialectical 
context, outside any form of  elitism.

Because, at times, if  the communicant’s information 
is infinitely small, its consumption by millions will rep-
resent a small consumption; if  the informational level 
of  the communicant is high, on the other hand, its 
consumption even by a mere handful of  people will 
represent a huge consumption of  information.

Quantity of  information and quantity of  consumers 
are what determine the result of  the final exchange 
that takes place. (AS)

R

READER In the process/poem, the question of  the 
consumer is raised starting with a qualitative leap. 
The consumer, through a reading of  the poem, mo-
tivated by its concrete possibilities of  version/option, 
can get past the initial stage of  passive consumption, 
alienator and alienated, to reach a radical stage with-
in literary forms: the consumer, penetrating the the-
ory and practice of  the process/poem, becomes a 
reader. In a first instance, he may be a critical reader; 
in a second, more important instance, he may be a 
productive reader. His reading will take into account 
the semiotic reality of  the poem and the social context 
which configures this reality as cultural production. 
(MC)
READING As early as 1957 the process/poem already 
made a distinction between symbolic (figurative) read-
ing, abstract (structural) reading, and process/reading 

(which is creative). Today we prefer to say that pro-
cess/reading refers not to a reading with a tendency 
to creation (individual), but to a productive reading 
(social).

The sphere of  productive reading in the process/
poem becomes theoretically solid at the level of  su-
perstructure in an epistemology of  Althusserian for-
mation. On the other hand, we know that ‘there is no 
pure content. All content is always given as a certain 
form. To give adequate form to theoretical content 
that exists in a “practical state”, almost always two 
combined operations are assumed: critical rectifica-
tion of  the old form and the new production in one 
single process’ (Althusser, on theoretic work). For 
a history and analysis of  artistic discourse, whether 
structured by the avant-garde or not, we propose a 
materialist reading and semiology. In the specific case 
of  the process/poem, this materialist reading will be 
productive precisely in the product/reader relation, 
one pace ahead of  the work/consumer relation, since 
the former implies a critical, practical and productive 
triggering, when we had (and have) poems that pro-
duced (and produce) poems. (MC)

REALISM The problem of  realism is fundamental 
to communication, both from the point of  view of  
its production and of  its consumption. As an integral 
part of  the social life of  people, communication al-
ways brings to the scene a flux of  signs that in some 
way mirror the real world. This connection of  com-
munication with the real as an auxiliary product, as 
a physical existence and a conveyor of  meanings, is 
a fact objectively demonstrated in both theory and 
practice. This is what constitutes realism, which can-
not be neglected or relegated to the remote plane un-
der the label of  romantic humanism or of  an ideolog-
ical category lacking theoretical substance.

It is not our place here to establish, for the commu-

nicant, a corresponding scale of  the degrees of  re-
alism, nor to fix labels that pre-classify them within 
this or that type of  realism, be it critical or socialist, 
without analysing communication as an entire process: 
a painting, or a poem, for instance, must be analysed 
from a realistic perspective for what they are, for the 
social mirroring they create in the production, and for 
the way they are consumed. As such, it is not possible 
to speak of  a socialist realist painting, with a defined 
charge, produced in a capitalist society, a unique ob-
ject, hung on millionaire’s walls: this would rather con-
stitute an anti-socialist form of  realism, linked, at best, 
to a social theme. Any pre-classification is an exagger-
ation of  the worth of  the topic, and, what is worse, it 
is to fetishize the object, removing it from its concrete 
social relations and giving it immanent properties inde-
pendent from the lives of  people.

Among other things, realist readings should focus on 
the aspect of  production: What was the production 
method? Which instruments were used? Is it a collec-
tive effort, or the work of  an individual? Does it con-
tribute or not towards the development of  the practice 
of  communication of  which it is a part? Does it con-
tribute towards society as a whole? Does it raise con-
tradictions? Is it unique, or is it open to multiplication 
and/or the creation of  versions?

From the perspective of  consumption: How much does 
it inform? What is the required level of  the repertoire? 
How can it accelerate the contradictions of  consump-
tion? Does it contribute objectively or not towards the 
alienation of  the productive-reader from its real mean-
ing?

And, this reading accomplished, and a subsequent 
analysis of  the communicant also concluded, it be-
comes easy to verify its realistic aspects. In a way, this 
is also a role for the critics. The avant-garde works 
within an encompassing dialectic realism that does not 
fetishize the theme and sees the communicant as an in-
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tegral part of  social life. This is why it is often classified 
as alienated by those play the market’s game without 
realising it, fetishizing by a priori qualification: paint-
ings, records and, surprisingly, even artists whom the 
promotional machine have made famous. (AS)

REPERTOIRE Theory and practice in a given histor-
ical moment, comprised of  an integrated collection of  
data, news, concepts and abilities that make up human-
ity’s global repertoire. This repertoire is the accumula-
tion of  social ideas and aptitudes, that is, knowledge 
and ‘practical know-how’ available for understanding 
and transforming society.

Each new piece of  information (q.v.) increases the rep-
ertoire and the global repertoire varies continuously, 
conditioned by the productive forces and the instru-
ments of  production, as these are both the determining 
factors in theory and practice, both of  knowledge and 
of  practical ‘know-how’.

It is essential for people that this variation of  the reper-
toire continue in a positive manner; it must go on being 
amplified if  mankind is to develop in harmony.
Loss of  information, with a decrease of  the repertoire, 
retards human development. Ancient cultures serve as 
examples of  collapse, with a loss of  their repertoire; 
whole indigenous languages and nations have become 
extinct, and it is worth remembering that it was his 
knowledge of  Coptic that allowed Champollion to de-
cipher hieroglyphic writing.

To avoid this loss of  information and the resulting dim-
inution of  the repertoire, and even to help increase it, 
there exist a number of  institutions (museums, libraries) 
and techniques (archaeological, folkloric, anthropologi-
cal, and so on). Loss of  repertoire has always had tragic 
outcomes for mankind, whatever the circumstances.

But it is not only essential that the global repertoire 

reach the highest levels this repertoire must also be 
democratically distributed among all peoples and so-
cial classes.

Akin to the global repertoire, one might also define a 
social repertoire, referring to the information set avail-
able to a given social group with regard to reality, at a 
defined historical moment: by the development of  its 
own productive forces and by the intensity of  the com-
munication maintained with the rest of  humanity.

Taking the above as a predicate, on can further es-
tablish concepts of  the repertoire at a more restricted 
level classes, ethnic groups, etc., all the way down to 
the repertoire of  the individual.

There exists a dialectical interaction between the dif-
ferent levels of  repertoire, in such a way that there are 
reciprocal influences at play the increase in the global 
repertoire, which can be verifies from data in the so-
cial repertoire, can spread to other societies, classes, 
groups and individuals, amplifying their repertoire 
and vice-versa.

The expansion or augmentation of  the social and 
global repertoires is typical of  the avant-garde as a 
generator of  information. (AS)

S

SEMIOLOGY Theory or science of  signs. Its logical 
underpinning was systematized, under the heading 
of  semiotics, by the American Charles Sanders Pierce 
(1839-1914), who declared: ‘My work is aimed at 
those people who wish to investigate; those who want 
a digest of  philosophy can look elsewhere; there is 
a philosophy store in every corner, thank God.’ On 
the other hand, as semiology, its linguistic basis was 
established by the Geneva-born Ferdinand de Saus-
sure (1857-1913). Although semiotics and semiology 

have different origins – the former is more formalist; 
the latter, more social – they may be inscribed with-
in the same theoretical sphere, differing in their ap-
proaches according to their premises. Pierce’s view, 
which is the more rigorous of  the two, would later be 
developed by the German Max Bense in his abstract 
semiotics. Saussure’s work, re-visited by the French-
man Roland Barthes, opens itself  to a Marxist read-
ing, whose duty it is to cleanse semiotics/semiology of  
formalist habits (in the case of  Pierce, this was done 
by Morris and Bense) as well as its ideological habits 
(for Saussure, it was Eco and Barthes), establishing, 
as a result, a true materialist semiology. In employ-
ing the ‘signic’ apparatus of  his theoretical universe, 
as long as it is re-dimensioned politically and socially, 
the reader can more easily comprehend the meaning 
of  the avant-garde and of  experimental languages in 
particular, as well as of  artistic and literary discourse 
in general. In 1964 in Brazil, the Concrete poetry of  
Décio Pignatari and Luiz Angelo pinto postulated a 
semiotic poetry. Before that, from 1955-56, Wlademir 
Dias-Pino’s ‘spational’ poetry opened itself  up to the 
visual possibilities of  inter-semiotic characteristics. 
In the process/poem, Neide Dias de Sá (in various 
products) and Jose de Arimathéa (in ‘Fome’) were par-
ticularly active in their semioticization of  the poem, 
re-dimensioning the use of  the code and of  the lexi-
co-semantic key. (MC)

SERIES One of  the many operational achievements 
of  the process/poem the successive graphic states of  a 
given matrix. In the series there exists a simple graph-
ic unfolding of  elements employed by the poet in the 
composition of  the poem as matrix (q.v.). (MC)

SPACE The space that contains the communicant 
is a fundamental datum of  its reading. In the act of  
speech the voice is composed, with the broadcaster, in 
an atmosphere that turns physical space into the sup-
porting space of  the oral communicant, serving as a 

context for amplifying meaning. In the act of  making 
graphic marks upon a surface, the space is pre-select-
ed by the producer, and the communicant is integrat-
ed in this space.

The idea that writing’s only function is to transmit 
spoken discourse carries with it two concomitant im-
plications about graphic space: it is either a mimesis 
of  the real surroundings where speech takes place, 
or it serves as a neutral element which can substitute 
these surroundings, transferring all meaning to the 
text, which would then constitute its own context. 
The first option seems to have been favoured by me-
dieval illuminated codices, the earliest handcrafted 
books in which initial capital letters and margins were 
both illustrated with images sometimes connected 
with the theme of  the accompanying text, sometimes 
with depictions of  contemporary habits and customs. 
With the arrival of  the printing press, even though 
the first printed books were still illustrated by hand, 
this method was soon abandoned, and shortly there-
after everything was done by machine. From then on, 
the choice of  the idea of  neutralising graphic space 
took shape, which became more and more universal 
in order to receive what was being imposed upon it by 
the machine. And even while it remained neutral, it 
would occasionally still receive thematic illustrations, 
refined vignettes and elaborate capitals, as though re-
possessing for the printed page the living experience 
of  the lay or religious nobility.

The first mimetic option likens graphic space to picto-
rial space, where calligraphy reaches the level of  art, 
or of  skilled handicraft, and it is still prevalent today 
in the Far East (China, Japan), where common im-
plements (brush and Indian ink) have helped to fuse 
together writing and drawing. There, ideograms and 
passages written symbolically through illustrations, on 
textile or wood, are hung as ornaments.

In the second option, when it becomes the text’s re-
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sponsibility to be its own context, the graphic mass 
has been placed over neutral space, prefiguring its 
contextuality, restoring its meaning, and reinstat-
ing – implicitly, in terms of  reading – the problem 
of  this polarisation of  space, which in this case loses 
its neutrality. The attempt to extend the context to 
the writing itself  leads to a figurativism, with values 
akin to those the reticle has for printed figures being 
attributed to typographical signs. But it can also result 
in a physiognomy for the communicant, such as that 
placed by Praxis Poetry in the theory and practice of  
the black space. The neutrality of  space can still be 
used to best advantage in particular aspects such as in 
the works of  Mallarmé, the Noigandres Group, or in 
Neo-concretism (see ‘concrete space’).

If  we consider the word as an object and the poem as 
a physical reality, its space becomes real in the case of  
paper there is texture, thickness, form, cut, perfora-
tions, etc. in this condition of  production/reading the 
possibility arises of  a poem-book (q.v.), such as that 
conceived by Wlademir Dias-Pino and such as we 
find in the practice of  the process/poems. The use of  
space in graphic communication and in poems might 
be summarised as follows:

•   Mimetic Space – Illustrated poem; medieval bards; 
codices.
•   Neutral Space – Homogenous: free verse or verse 
with rhyme and metre; prose poem; modernist and 
postmodern poetry.
•   Neutral Symbolist Space – White as a poetic el-
ment, interval of  oral reading and regulator of  dic-
tion: Mallarmé in ‘Un Coup de Dés’, Cassiano Ricardo 
in ‘Jeremias Sem Chorar’, with visual rhythm ordered by 
sound and/or sense.
•   Neutral Polarised Space, Figurative – Techno-pa-
ianion, Greek; Carmen figurata, Latin and medieval; 
Apollinaire; Dylan Thomas, etc. 
•   Neutral polarised Space in Black – The word block, 

particular to each poem, betokening a characteristic 
physiognomy and geometry.
•   Structural White Space – Which unites and sep-
arates the words of  a poem, thereby structuring it: 
poems by the Noigandres Group and other orthodox 
Concrete works.
•   White Phenomenological Space – Silence of  expe-
riential realisation of  the poetic moment at the level 
of  language: Ferreira Gullar and the Neo-concrete 
poems.
•   Physical Space for Inscription – Physical, social, 
semiotic space, to inscribe significations: ‘A AVE’ and 
‘SOLIDA’ by Wlademir Dias-Pino, process/poems. 
(AS)

T

TECHNIQUE The industrial revolution brought with 
it an almost unlimited sense of  confidence in the ap-
plication of  scientific thought, which developed, with 
the flourishing of  logical western thought, towards a 
greater understanding of  the physical world and to 
better meet the demands created thereby. This ap-
plication constitutes technique in its most diverse as-
pects.

It was also the industrial revolution that, in giving 
power to the bourgeoisie, gave rise to the proletarian 
masses.

In this way, rational and scientific thought, through 
technique, and as powerful instruments in the devel-
opment of  production and social development, interest 
both the bourgeoisie and the proletariat alike. Because 
of  this, the ideologies corresponding to an industrial 
context present, to different degrees and in varying 
ways, a technical tendency, that is to say, a tendency 
towards displaying the value of  technique; a view that 
it is unlimited and that it should, furthermore, become 
an integral part of  the life of  modern man.

As a correspondence, in the area of  communica-
tion, and especially in the arts, one may pose the 
problem of  the relations between technique/object, 
technique/poem, technique/music, etc. Groups who 
cling to tradition try to establish on behalf  of  com-
municative acts (as well as for that most privileged 
sector, the arts) the role of  conveyor of  ideological 
discourse, which observes the world where this tech-
nique is active. Groups linked to the avant-garde seek 
to incorporate logical and scientific concepts as well 
as technique itself  in communicative acts. That is 
to say, the former expect the producer of  a poem or 
painting to express situations/positions/solutions in 
relation to the real world; the latter produce poems 
which they understand to be an inalienable part of  
this real world, working, therefore, with those same 
instruments and means which people use in the real 
world. They are two different kinds of  realism the first 
is a formal realism; the second, dialectical. Inasmuch 
as technique is a common point of  reference the most 
diverse social segments, it creates possibilities for 
greater universality, and therefore is able to build a 
universal language, particular to itself, which can ex-
ist in harmony with other, also particular, languages. 
Technique itself  has the means to promote a practi-
cal and functional humanism for the masses, a new 
type of  humanism which will be based not only on 
the common cultural denominators but on common 
objective realities.

In film (and in television), for example, the cut, mon-
tage, rhythm –  in short, the entire stock of  cinemat-
ic techniques, have created the possibility of  a more 
universal language, which allows for the reading of, 
say, Japanese, Russian, American or Brazilian films in 
what is specifically cinematic (and even, in the case of  
silent cinema, without the use of  speech). Technologi-
cal development brought with it new instruments and 
materials that enlarged and expanded immeasurably 
the possibilities of  creating new communication for 

evidence of  which one need only look to the radio, 
television, photography, the plastic arts, etc.
In poetic composition, the use f  technique and of  new 
materials has led to the autonomy of  the poem, and 
especially to establishing the process as the effective 
nucleus of  creation. (AS)

TEXT For Max Bense, ‘Text is something that is made 
with language, therefore with a basis in language, and 
yet it is something that at the same time transforms 
language, too, adds to it, improves it, interrupts it or 
reduces it.’ And also: ‘Every text manifests itself  in 
the realization (material), as in perception (phenome-
nal), as a one-dimensional product.’ However, Bense’s 
formalism fails to take into account the social reality 
that permeates everything created with and through 
language. We prefer, together with Julia Kristeva, to 
describe the text as a productivity, it being, first and 
foremost, a ‘trans-linguistic apparatus’. Lotman goes 
even further, seeing the text as ‘a system of  unvary-
ing relations’, considering that artistic discourse is a 
‘given model of  the world’. The avant-garde, in the 
sphere of  poetry, goes beyond any concept of  text, 
which would serve merely to define the experimen-
tal efforts within a specific literary field (as well as its 
Romanesque forms). Unless, that is, the poet re-works 
the visual sign within the graphic text, as did the Uru-
guayan Clemente Padin in 1968. Speaking of  Padin, 
we here take the opportunity to join those who clam-
our for the freedom of  both Padin and his fellow poet 
Jorge Caraballo, imprisoned by the fascist police state 
in Uruguay. (MC)

THEORY By theory we understand a structured body 
of  concepts; by theoretic practice, ‘the transforma-
tion process of  a specific raw material – representa-
tions, notions, information, categories, concepts – in 
an equally specific product, which is knowledge’ (S. 
Karsz). We are speaking of  a theory of  signs (semi-
ology or semiotics), just as we are also speaking of  a 
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theory of  history (historical materialism). In the same 
way, we might speak of  a theory of  information; how-
ever we could not, in strict terms, speak of  a theory 
of  communication, only perhaps of  the ideological 
practice of  communication. A possible theory of  
the avant-garde would thus constitute a formalist il-
lusion. However, this fact does not conceal from the 
avant-garde the possibility of  formulating, even if  
on an ideological level, proposals with regard to this 
or that theory. And let us not forget that, without a 
‘neutral’ science (just as there is no ‘innocent’ art), the 
ideology/science relation will always pose a problem. 
(MC)

TROPICALISM It is part and parcel of  the ideolog-
ical context of  the West to think of  the tropics as a 
region of  abundant vegetation and gold, as a place 
whose inhabitants are idle and whose women are easy, 
waiting with open legs and wriggling haunches for the 
arrival of  the colonizer: whether it is the Polynesian 
islands, or the South Pacific, or even Mexico; from 
Brazil to Hawaii, the West sees the tropics as an object 
to be exploited, materially, humanly and sexually. The 
overly patriotic, over-optimistic belief  that Brazil is a 
rich country, full of  savvy manual labour, easily ad-
aptable to any circumstance, that sees itself  as a land 
full of  beautiful women, is the hybrid counterpart to 
this European mythology.

The first conscious protests against this view of  
the tropics were made by the modernists, especial-
ly Oswald de Andrade in the Pau-Brasil and An-
thropophagy manifestos, when he defended the ‘na-
tive originality in disabling all academic adhesion’, or 
fought ‘against the antagonistic sublimations brought 
over with the Portuguese caravels’.
Towards the end of  the 60s, taking a cultural stance 
against the undiscriminating adoption of  American 
fashions that were flooding the airwaves (beat music, 
pop festivals, etc.), a group of  Brazilian singers and 

musicians launched the Tropicalism movement.

Theoretically, Tropicalism has its roots in the work of  
Oswald de Andrade. Even its launch coincided with 
Andrade’s rise to prominence among the less sophis-
ticated layers of  consumption, which was in a sense 
the crowning achievement of  the effort to bring his 
theories back in the spotlight begun by the Noigan-
dres Group.

As practice, Tropicalism was characterised by outra-
geous clothing, building an aesthetic of  the grotesque 
and of  ‘cafonalia’, using spangles, costumes in which 
fruit and vegetables were a prominent decorative fea-
ture, brilliantly coloured fabrics, all of  which served as 
a counterpart to the wearers’ deliberately ‘barbaric’ 
attitudes and behaviour. The music sought to escape 
the rhythmic influences of  Bossa Nova, with elabo-
rate lyrics that sometimes showed the influence of  
Concrete poetry.

Tropicalism made its greatest impact with the work of  
a group of  composers and singers from Bahia’: Gil-
berto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Betania 
and Tom Zé. (AS)
 

V

VERBALITY It is impossible to confuse verbali-
ty (Oswald De Andrade, Jose Bezerra Gomes, João 
Cabral, Affonso Avila, Haroldo de Campos, José Pau-
lo Paes, Mário Chamie, Armando Freitas Filho, Afon-
so Henriques Neto) with verbalism (Cecília Meireles, 
Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, Ledo 
Ivo, Geir Campos, Péricles Eugenio da Silva Ramos, 
Carlos Nejar). Verbality, or verbo-semantic centring, 
allows for the creation of  poems that, to a greater 
or lesser degree, can be linked to this or that literary 
avant-garde. Verbalism, on the other hand, or lyri-
cal-semantic centring, only allows for the creation of  

neo-Parnassian poems. Visual poetry itself  can make 
use of  elements marked by verbality as opposed to 
language. (MC)

VERBIVOCOVISUAL For the Concrete poetry of  the 
Noigandres Group, this is ‘a specific linguistic area – 
“verbivocovisual”, which shares the advantages of  
non-verbal communication without divesting itself  
of  the visual element of  the word’ (‘Plano-piloto para 
poesia visual’, or ‘pilot plan for concrete poetry’). This 
is why Concrete poetry by the Noigandres Group al-
ways placed such high value on verbal, sound and 
visual elements within a limited semiotic space. For 
example: ‘Vivavaia’, by Augusto de Campos (MC)

VERSION In the process/poem, the producer/read-
er’s informational option (aesthetic) before a given 
project option as reading. A new poem based on the 
given project: an option that may be graphic, sound 
or atmospheric, etc., independently from the material 
stage of  the poem as object. The version socialises the 
act of  consumption towards a radical and materialis-
tic reading (MC)

VISUAL POEM Any (anti)literary project that em-
ploys typographical and/or purely visual resources, 
with a tendency towards the caligramme, the ideo-
gram, geometry or abstraction. In Brazil, it was the 
process/poem that radicalised the formal achieve-
ments of  the visual poem, a radicalisation that had 
been developed since the 50s by Wlademir Dias-Pino 
through his ‘spational’ poems. One of  the more fertile 
paths of  artistic experimentation, whose visual-graph-
ic centring does not exclude other literary possibilities 
(verbal, sound, etc.) within the specific avant-garde 
field. (MC)
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THE AVANT-GARDE OF LATIN-
AMERICANNESS
Neide Dias de Sá

The development of  the means of  transport and com-
munication production has multiplied the chances of  
great cities becoming the main broadcasting centres. 
They have also created opportunities for other areas 
of  human endeavour to convey information interna-
tionally. Even if  the limit of  international exchange 
is determined by the levelling of  social repertoires, 
which tend to identify with the global referent, the 
dialectics of  social life will always bring to every per-
son, class and country particular situations capable of  
impelling the production of  information. The latter, 
produced in any area, amplifies the global repertoire 
and creates a difference which is then incorporated 
into other social repertoires. It is on this that particu-
lar/universal relations are based, and repertoires are 
their intermediaries. 

The avant-garde, in various corners of  the world, is 
already familiar with this reality either in theory or in 
practice. It positions itself  as reader of  this informa-
tion, wherever it may appear: when poets become in-
terested in the work of  others, an exchange situation 
soon develops; groups seeking and accepting recip-
rocal knowledge. For this reason, the concept of  the 
avant-garde is free from any consideration of  interna-
tional competition or any sense of  rivalry or overtak-
ing. The avant-garde is strictly linked to the produc-
tion of  information: if  information is being produced, 
then there exists an avant-garde. But in order to judge 
whether this or that production is one of  information, 
one must turn to the global repertoire for reference: 
unlike what goes in within a colonialist communica-
tion context which considers information by referring 
to the social repertoire of  the broadcasting centre. Ex-

ample: if  a poet in Brazil creates a process of  poetic 
codification that until then did not belong humanity’s 
poetic repertoire, he is producing information, he is 
the avant-garde (not because he is at the forefront of  
anything or anyone, but only because he is creating 
this information); if  at the same time they are produc-
ing discursive beatnik poetry in New York, they are 
not producing poetic information – at best they are 
perhaps producing some of  ideological information 
with poetry as its vehicle – so, despite being distribut-
ed around the globe through the imposing power of  
the great disseminating centre, it is nonetheless not 
a part of  the avant-garde. On the other hand, if  a 
region or group produces information A and another 
group produces information B, there is no way of  tell-
ing if  a is better/bigger than B or if  group A is in any 
way superior/more advanced than b. they are both of  
the avant-garde, they are both informing.

To consider intellectual production in terms of  com-
petition with the so-called centres of  information (Eu-
rope, the United States, etc.) in an attempt to surpass 
them in some way is to be still in thrall to the colonial 
frame of  mind, which is only now showing a new facet.
To understand the avant-garde outside this competi-
tion is to accept, on a practical and theoretical level, 
the reading of  information independently of  its origin 
and in all its guises. From the point of  view of  pro-
ductive practice and of  reading, it is also a broadly 
democratic position. Latin America has shown itself  
aware of  this.

If  until now avant-garde poetical production in Lat-
in America lacked focus, which made an overall view 
difficult to attain, the work of  the French poet and 
critic Julien Blaine, which assembles in the 400 pages 
of  the first issue of  DOC(K)S magazine (June 1976) 
works by Latin-Americans, has made it possible for 
the first time to obtain a wide panorama of  what is 
being produced on the continent today. The poets 
themselves, who are constantly corresponding with 

one another and exchanging works, were mutually 
aware of  what their colleagues were producing, but 
this view had as yet been unavailable, particularly in 
such a compact from, to the wider public interested in 
the region’s poetical output.

The immense contribution made by these Lat-
in-American poets to the repertoire can readily be 
seen in this same issue of  DOC(K)S. They have tak-
en for their production the materials of  space, time, 
structure, action, among other things, and the pos-
sibility these have to function as languages, both in 
practical production and in theory; both with poems 
as with movements and the different schools.
There follows a chronological list of  theoretical con-
tributions by Latin-Americans:

1953/1962 - BRAZIL Concrete Poetry
The concrete poetry movement established a new spa-
tial syntax for language, eliminating the form/content 
distinction since communication encompasses the 
poem as a whole. Three distinct paths: Noigandres – 
the poem informs stature / the white that unites-sep-
arates words functions as a structuring agent / instant 
almost ideographic reading / tension of  word-things 
in space-time / ‘verbivocovisual’ constructions / 
movement through Gestalt perception / attempt to 
incorporate a social semantics; the Neo-concrete – 
the information of  the not-said of  language / white 
as a space to be perused and as silence of  language 
/ phenomenological and existential reading, with 
duration, the begets a living experience / disposition 
of  words in space based on the duration of  reading 
the blank space to be perused / analogy of  the visual 
course of  reading with the visual course of  real lived 
experience; Spational – the poem informs its physi-
cal-semiological reality / book-poem / physical read-
ing through the act of  handling the poem / language 
acting as retardant of  reading / semiotic retro-action 
of  signs constantly re-dimensioning the poem / cod-

ification: geometric signs in the place of  letters and 
words / interpretation of  languages: speech, arithme-
tic, geometry, sight, etc.

1967/1972 - BRAZIL Process/Poem
‘Poems are made with processes and not with words’/ 
the structure: vehicle subordinated to the process and 
serving as a support to its reading / definitive sep-
aration between langue (word structure, use of  writ-
ing) and language (visualisation of  the project and 
the process, expression of  the materials employed) / 
versions of  equal value: a solution to consumption / 
projects according to each option: scholarly production 
/ counter-style: strategy of  solutions / production of  
information: semiotic space as a reality / the public act: 
real space as semiosis / the creation of  new languages: 
language in process / the demand for an actively par-
ticipating and creative reader: the productive-reader of  
versions: targets the privileged forms of  communica-
tion (art, literature, etc.).

1969 – ARGENTINA Poesia Para y/o Realizar (‘Poe-
try to and/or Create’)
Against consumer art / play as a point of  contact be-
tween different approaches to art / a heterogeneous, 
mobile observer: either in a conditioned position, or 
acting as a builder of  poems to be made / constructive 
activation of  the observer – the ‘most profound activa-
tion of  the individual: the making of  the poem by him.’

1971 - URUGUAY Poesia Inobjetal (‘Unobjectal Poe-
try’)
Only the language of  facts can act on the level of  ide-
ology and of  reality itself: its sign is the act / the act as 
signifier operates upon reality and, on the level of  the 
signified, upon ideology / art without an artistic object: 
art is what is done to reality and not in relation to a sys-
tem of  representation of  this reality / the space of  the 
poem is the real that is available to the poet, ready to 
receive the inscription of  the act / the aesthetic object 

Text published in: Revista de Cultura Vozes, n.1 Petrópolis: Editora Vozes, 1978. 
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opposes the indissoluble unity of  art-life / simple or 
complex composition, individual or collective: the ac-
tion that qualitatively modifies the ‘siaras’/ the degree 
of  information of  inobjetal art depends  on the level of  
intensity of  the action.

In concrete poetry the Noigandres Group, the Neo-con-
cretists and the Spational poetry of  Wlademir Dias-Pi-
no gave rise to a poetic production that pioneered ex-
perimentation in Brazil. With the process/poem, there 
came the opportunity for avant-garde research among 
a wide range of  intellectual sectors, particularly among 
the young, when the movement counted about 250 
members, fomenting an intense exchange of  ideas and 
the production of  a great many poems. At the same 
time this movement had a tremendous impact in po-
etic circles both in Brazil and abroad. In the case of  
the former, it did so by assuming, through quantity and 
information released, a space of  its own which made all 
other poetic circles sit up and take notice and to situate 
themselves in relation to the movement, whether vio-
lently against it, as were the academics, or re-starting 
the flux produced under more open conditions. Inter-
nationally, it was through the information generated on 
a poetic and critical level self-criticism of  closed actions 
centred in Brazil, up until then, with the attitudes and 
practices of  the Noigandres Group.

The contribution of  Dailor Varela, Neide Dias de Sá, 
Anchieta Fernandes, George Smith, Alvaro de Sá, 
Wlademir Dias-Pino, Nei Leandro de Castro, Anselmo 
Santos, Moacy Cimo and Ariel Tacto, among others, 
was decisive to the development of  the poem.

Still in Brazil, and after the tactical halt of  the pro-
cess/poem movement in 1972, new producers 
emerged together with new practices of  vehiculation: 
the mimeographed publications of  the Bela-Boca 
group (Samaral, João Carlos Sampaio, etc.); the Post-
al art of  Paulo Bruscky and Unhandeijara Lisboa; the 
poets from Natal, Rio Grande do Norte (J. Medeiros 

and others), in the 22nd issue of  their Envelope Pro-
ject; the action of  A. L. de Andrade and Haroldo 
Cajazeira; the works of  Silvio Spada, in São Paulo; 
the luxurious publications of  Regis Bonvicino, Júlio 
Plaza, Lenora de Barros, Pedro Tavares de Lima — 
Poesia em G and Corpo Estranho; the ever-present 
contributions of  the Cataguases with the Totem 
and books by P. J. Ribeiro, Joaquim Branco, Aquiles 
Branco and Ronaldo Werneck; Hugo Mund Jr and 
his graphic clarity. All this side by side with the ac-
tions and widespread publications of  numerous po-
ets in magazines, supplements, dailies, anthologies 
and small-scale privately published works by those 
of  limited financial means. Let us not forget the par-
ticipation of  plastic artists in the sphere of  poetry 
(Rubens Gerchman, Waltércio Caldas, Angelo de 
Aquino, Arthur Banto, etc.) with an appropriate and 
informative language. And, finally, we beg the par-
don of  all those whom we have failed to mention 
here.

In Uruguay, the poet Clemente Padin launched his 
series of  publications Oram one of  them printed to-
gether with the process/poem; he took part in nu-
merous exhibitions at the U Gallery, in Montevideo, 
before arriving at Poesia Inobjetal, which he later 
abandoned after confirming that the act was also 
a semiotic object. Not without leaving for practi-
cal/theoretical solution problems and questions of  
greater relevance. Apart from Padin, others active 
in Uruguay include: Jorge Caraballo and Haroldo 
Gonzalez, decodifying the depressive daily round.

In Argentina, the Diagonal Cero Group, formed by 
Edgardo Antonio Vigo, Luiz Pazos, Jorge Luxara 
Gutierrez, Carlos Guinzburg and others, apart from 
running an eponymous magazine, which reached 
almost to number 30, also launched with Vigo the 
Poesia Para y/o Realizar movement. The argentine 
space also had Horário Zabala, Leonetti and others 
informing Latin-American production.

ne ide  d ias de  sá

In Chile, Guilhermo Deisler produces his work upon 
visual and verbal images, with a weight of  meaning 
for current and social use, informing the moment, like 
a reporter broadcasting an event.

Mexico presents Mathias Goeritz; Cuba has Arman-
do Morales, Samuel Feijoo and others; Venezuela of-
fers the contribution of  Damaso Ogaz.

Each country shows evidence of  a national individu-
ality within the broader scope of  a particularly Lat-
in-American identity.

In the sphere of  the poem, the exchange between 
Latin America and Europe has been undertaken with 
great interest from both parties, each informing and 
conveying information to the other in a mutual en-
richment that has helped them mature more rapidly. 
Julien Blaine, also a producer of  information among 
other things with the poetry for arming, has been one 
of  the great instruments of  this exchange. This is why 
the internationalization of  information demands that 
when speaking of  Latin America one speak of  his 
contributions, which today ranks him as a reader of  
‘Latin-Americanness’ and, why not, as a Latin-Amer-
ican by affinity. This fully justifies the set of  problems 
he modestly entitles ‘Reportage sur Amérique Latine’ 
at the end of  his book-magazine, DOC(K)S.

THE avant-garde of  lat in-americanness
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A brief synopsis of the process/poem

1967 The movement’s official inauguration.
National Exhibition, 11 December, which opened at the 
same time in Rio de Janeiro and Rio Grande do Norte.
Launch of  magazines ‘Ponto 1’ and ‘Proposição’. 
Supplement ‘O Sol’ (Rio de Janeiro), printed as the ex-
hibiton catalogue. 
Release of  ‘12 x 9’, by Alvaro de Sá. 

1968
2nd Exhibition: Escola de Belas Artes – (Rio de Janeiro). 
Tearing of  books on the front steps of  Rio’s Municipal 
Theatre.
3rd National Exhibition: Process/Poem (April). 
Arte Pública no Aterro (August). 
Launch of  ‘Ponto 2’ (October). 
Among other events taking place that year, there began a 
move towards the city centres by poets who felt the rep-
ertoire of  the provinces had grown too small for them, 
and so moved away. 

1969
Torquato di Tella Institute (Buenos Aires): International 
Exhibition of  Very New Poetry, to which Brazil contrib-
uted the largest number of  poems, mostly from the Pro-
cess/Poem Group (March).
U Gallery (Montevideo): Exposición Internacional de la 
Nueva Poesia (participation of  the Process/Poem Group 
– July). 
Uruguay’s OVUM launches a publication wholly dedi-
cated to the process/poem (November). 

1970 
Frequent appearance of  work in magazines such as 
Vozes (which published a special issue on the Brazilian 
avant-garde – paths and situations). 
Art fair (Olinda) – The Process/Poem loaf  of  bread, 
launched by Pernambuco state (April). 
Launch of  the book A explosão criativa dos quadrinhos, by 

The Cataguases Group
JOAQUIM BRANCO

Start/Summary 

For fifty years the Cataguases have maintained – in 
their provincial version – a front of  experimental po-
ets, over more or less fixed periods. It was like this 
in 1927 with the Green Movement (Modernism), and 
later in 1947 (Geração 45 – ‘Generation 45’) and, 
from 1962, with poets from concretist periodical, O 
Muro. The latter group, with a few additions and sub-
stitutions, but maintaining a core team, created in 
1968 the SLD (Suplemento/Literatura/Difusão – ‘Supple-
ment/Literature/Diffusion’). At this juncture, more 
names were added to the list of  participants: Plínio 
Filho, Sebastião Carvalho, P. J. Ribeiro, Aquiles and 
Joaquim Branco, Ronaldo Werneck, Lecy Delfim, 
Fernando Abritta, Arabela Amarante, Carlos S. Bit-
tencourt, Dayse and Sandra Lacerda, Adolfo Paulino, 
Ivan Rocha, Sinval F., and Fernando Montalvão. 

Still in 1968, the First Concrete Poetry Exhibition 
of  the Cataguases took place, with Plínio Filho and 
Adolfo Paulino participating with process/poems. 

Production

At the start of  the 60s the Cataguases group, isolat-
ed in the interior of  the country along with others 
in a similar position throughout Brazil, had only 
scant access to what was being produced in rio and 
sao Paulo through the Jornal do Brasil supplement and 
sometimes through personal acquaintances in Belo 
Horizonte (Affonso Ávila, José Afrânio, Murilo Ru-
bião). This was sometimes also supplemented by cor-
respondence with other poets (Augusto de Campos, 
Mário Chamie, Francisco Marcelo Cabral) as well as 
contact with small rural groups in Minas such as Tião 
Resende and Elias José (Guaxupé), Márcio Almeida 

(Oliveira), Fernando Teixeira, Lázaro Barreto (Di-
vinópolis), José Arimatéia, Domingos e Sônia Diniz 
(Pirapora), and, more recently, Hugo Pontes (Poços 
do Caldas), Zanoto, Zeca Arrudão, Celso Falabella F. 
(Varginha), apart from the new arrivals in Belo Hori-
zonte itself  (Tião Nunes, Henry Correa de Araújo, 
Adão Ventura). The communication explosion had 
not yet taken place, with a sharp increase in the num-
ber of  newspapers and periodicals – that was around 
Five years ago – and it was extremely difficult to get 
one’s hands on avant-garde publications or anything 
written by experts in the field. 

With the start of  the process/poem movement there 
came a huge surge in activity, with increased exchang-
es taking place, particularly with Rio (Alvaro Sá, 
Moacy Cirne, Vladimir Dias Pino) and Natal (Dai-
lor Varela, Anchieta Fernandes, J. Medeiros, Falves 
Silva). In its ten years in activity the process/poem 
movement gradually spread to the rest of  the country 
in a wide network. 

 Apart from the Cataguases group, others in Minas 
with close links to them also deserve special mention 
here, such as Hélvio de Lima, Geraldo Dias da Cruz 
(Uberlândia), Guido Bilharinho (Uberaba), Oscar 
Kelner Neto (Delfinópolis), Ricardo Marques (Patos 
de Mines), Lázaro Barreto, Fernando Teixeira (Di-
vinópolis), Márcio Almeida (Oliveira), Tião Nunes 
(BB), among others, as well as the younger mem-
bers of  the Cataguases group itself: Jorge Prata, Rita 
Gomes, Sandra Lacerda, Leôncio M. Marina Tadeu, 
Cláudio Britta etc. 

Cataguases Group Events e Exhibitions 

1962
 Launch of  concretist newspaper, O Muro. 

1967

Text published in: Revista de Cultura Vozes, n.1. Petrópolis: Editora Vozes, 1978. Text published in: Revista de Cultura Vozes, n.1. Petrópolis: Editora Vozes, 1978. 

Moacy Cirne (July). 
Launch of  the magazine ‘Processo’ (a box-magazine pub-
lished in Rio under the auspices of  WDP – September). 
International exhibition of  process/poems and other 
visual poems (October). 

1971 
Launch of  Processo: Linguagem e Comunicação, by WDP 
(March). 
Tactical shift: a didactic campaign undertaken at a num-
ber of  universities: lessons, lectures, seminars, exhibitions.
International exhibition ‘Proposiciones a Realizar’ (CAYC, 
Buenos Aires), in which the poet WDP took part as de-
bater (July). 

1972 
‘Exposición Exhaustiva de la Ruela Poesia’, at the U Gallery 
(Montevideo – February - April). 

Halt – A Tactical Option: Manifesto suspending the 
movement’s activities, with plans for a possible future 
re-emergence under new conditions.
As the only movement to be started already with a man-
ifesto (the 1967 Proposition, and acting under a plan, 
the process/poem, after five years, ceases all collective 
activities, without any breaks or dilutions. 

1977
Poets members of  the group continue their individual 
activities with research and creation, working in various 
areas: teaching, advertising, film, etc. 

Launch of Envelopes: 
Processo (Rio de Janeiro) — 1988 
Etapa (Minas Gerais) — 1968 
Projeto (Rio Grande do Norte) — 1970 
Levante (Paraíba) — 1970 
Vírgula (Rio de Janeiro) — 1972 
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Performance of  ‘Carta Aos Ases’, by Joaquim Branco, 
Mauro Sérgio F. Silva, Ronaldo Werneck and P. J. 
Ribeiro pay homage to the Grupo Verde, or ‘Green 
Group’ (Fusco, Chico Peixoto, GuiIhermino, Ascâ-
nio, Enrique do Resende, Martins Mendes, etc.). 

1968
First Cataguases Concrete Poetry Exhibiton. Per-
formance of  the fragment/play ‘Não Há Vagas’, by 
Joaquim Branco, with music by P. J. Ribeiro and po-
ems by the group. 
Mostra/1, Slaviero, on TV Brasília, organised by 
Hugo Mund Jr., Ézio Pires, José Edson Gomes, in 
Brasília. 

1969
 I FAC- Cataguases Audiovisual Festival, at the Ed-
gar Cine Teatro, the first Festival of  the Brazilian 
avant-garde (popular music) 
Expo/Internacional de Novíssima Poesia/69 (In-
ternational Exhibition of  Very New Poetry), at the 
Torcuato di Tella Institute/Centro de Artes Visuales, 
Argentina. 
EXPO/69, international experimental poetry exhi-
bition, in Cataguases (together with the US, Britain 
Switzerland, Argentina etc.). 
Publication of  ‘Concreções da Fala’, written and edited 
by Joaquim Branco (poems). 

1970
Exposición Internacional de Ediciones de Vanguarda, 
organised by the Fundación de Cultura Universitária 
and Ovum/10 magazine, in the hall of  the University 
of  Montevideo, Uruguay. 
II FAC – Cataguases Audiovisual Festival, with music 
and process/poems. 

1972
Experimenta, international avant-garde exhibition, 
organised by Francisco Zabala, Javier Ruis and others 

at the Forum, in Madrid, Spain. 

1973
I Cataguases Supermarket Of  Art, with Celina Ferrei-
ra, gathering painters from across the country.  
EXPOESIA I (Rio) and II (Curitiba), monster exhi-
bition (‘exposição monstro’), with 300 poetas and 3,000 
poems, organised by PUC (Rio de Janeiro). 

1974
 Launch of  TOTEM no. Zero, in june, through FAF-
IC (Cataguases Faculty Of  Philosophy And Litera-
ture), together with Márcia Carrano. 

1975
Launch of  ‘Consumito’ (poems), by Joaquim Branco, 
an Imprensa Oficial of  Minas Gerais edition, in Cata-
rinas, at the AABB. 

1976
Organisation of  TABU, micro-newsaper of  experi-
ences. 
Launch of  ‘Abstrações de Um Tigre’ (poems), by P. J. 
Ribeiro, at the AABB, in Cataguases. 
Experiências/76, exhibition at the Escola de Artes 
Visuais, in the Parque Laje, Rio de Janeiro (14 and 
30 October). 
International Postal Art Exhibition, in the hall of  the 
Post Office Building in Recife, Pernambuco, from 27 
August To 11 September 1976. 
Small Press Festival, at the Galerie Posada, Brussels, 
Belgium, from 30 November to 7 December 1976. 
Lançamento de Selva Selvaggia (poemas), de Ronaldo 
Werneck, e Consumito, de J. Branco, at the Muro 
bookshop, Rio de Janeiro. 

1977
Publication of  ‘Aturdências’ (short stories) and ‘Pássaros’ 
(poem to musical accompaniment with accordion), by 
P. J. Ribeiro. 

Visual Poetics, exhibition at the São Paulo Modern 
Art Museum (Museu de Arte Contemporânea), in 
May, organised by Plaza and Walter Zanini. 
Écritures et Avant-Gardes d’Amérique Latine, exhibi-
tion organised by Guy Schraenen, for the Maison de 
la Culture du Havre. 
‘Apaguem os Lampiões’, play by Carlos Sérgio Bitten-
court, at the Cataguases College, with numerous per-
formances, tribute to the Cataguases centenary. 
Launch of  ‘Vôo das Cinco’ (poems), by Aquiles Branco, 
and ‘Poema-poema’ (poems), by Ronaldo Werneck, at 
the Hotel Cataguases. 
‘20 VISUAIS & 7 LIVROS’, launch of  books by 
Joaquim Branco, P. J. Ribeiro 
Werneck, Aquiles Branco and Alvaro de Sá, as well as 
paitings and engravings by Iano Soares and Fernando 
Abritta, at ART (Associação Recreativa Telemig), in 
Belo Horizonte, 27 April 1977. 
First International Exhibition of  Correspondence 
Art (I Exposição Internacional D’Arte por Corre-
spondência), 17 June 1977, promoted by Cambiu 
(Rio Grande do Norte), at the University Restaurant 
(UFRN), artists from Brazil, England, France, Argen-
tina, Belgium, Uruguay, and the US. 

JOAQUIM BRANCO THE CATAGUASES GROUP
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LATIN-AMERICAN ART IN OUR TIME
CLEMENTE PADIN (URUGUAY)

‘Tongue (língua, or lange): … collection of  words 
and modes of  speech of  a people or nation.’
‘Language (linguagem, or language) : … collection 
of  signs that represent a thing.’ (‘Diccionario de la 
Lengua Española’)

The word names the object, not because the latter 
demands it, but because of  the needs of  the people 
who use it. In this way a giant metaphor is erected 
that substitutes the outside world and establishes 
itself  as its intermediary, an irreplaceable instru-
ment that stands between mankind and reality and, 
consequently, between people themselves, fixing it-
self  in specific languages: the different languages or 
tongues of  peoples and nations.

This language, in the sense of  tongue (língua, or 
lange) is, itself, a metaphor (since it ‘stands in’ for 
something else) and authorises, in its sphere, the 
metaphorization of  represented objects, almost 
transforming its own nature: one says ‘I am upset’, 
or ‘I am as happy as a frog among the tomatoes’, 
or ‘ugh’, or even nothing at all. In the first expres-
sion something is being referred to; in the second, 
metaphorization reaches new levels of  expression 
(including the poetic), even though the referent is 
sometimes lost in the system of  references of  the 
speaker or of  those who do not know him or her 
well enough; with the interjection, there is more 
proximity between the expression and the referent, 
thanks to its signifying intention, without which no 
articulated sound would constitute language; and, 
finally, through silence, the anti-expression emerg-
es, rising not to another level of  language, but to 
another language altogether.

To deal through metaphor with what is itself  a met-
aphor distances us from the essential function of  
language, namely, to refer, but allows us to give way 
to one of  the splits that define man: creativity, the 
reinvention of  the world, fiction, symbolic recrea-
tion, while also giving way, however, to the being’s 
destitution and to a pernicious alienation that builds 
ideal ‘worlds’ that can be superimposed over the 
real one. To the metaphorization of  language one 
must add the ambiguity of  its constitutive elements, 
words, whose meaning depends on whether they are 
modified by the hegemonic system of  communica-
tional reference, or by the possession of  the channels 
through which they are transmitted, the framework 
of  which ensures the predominance of  values that 
will best preserve its socio-economic model.

Between the referential function and the artistic 
role, there stands the planning power of  language, 
not for transforming, but to foment change: between 
the real situation referred to and the referable situa-
tion in a given point of  time and space, there is the 
collection of  possibilities of  its realisation, whether 
in the regressive sense (when the referable points to 
outdated forms), or in the progressive sense (when it 
appeals to something distinct and unprecedented). It 
is at this equalling plane of  language that the ideo-
logical struggle manifests itself: sometimes the battle 
for the meaning of  a word assumes dramatic pro-
portions.

Welcome, then, to language, to tongue, to the repre-
sentative system that allows us to communicate, be it 
in its referential function in its artistic role, be it in 
the exercise of  its planning power, but not in the dis-
tortion or debasement of  its functions to give place 
to ‘how it is said’ or the ‘authority of  who is saying’, 
or of  ‘how beautifully it is said’, etc., not in detri-
ment of  the truth, burying reality under a pall of  
words (or signs, signals, symbols) without meaning 
or sense, in most cases, employed to benefit the user.

It is against this ideological use of  languages (which in 
many cases conceals the material meaning of  artistic 
activity, and which provides no knowledge – a crude 
manipulation of  the social repertoire – upsetting the 
essential finality of  languages qua products of  com-
munication) that Latin-American art stands. It was 
not enough to return to signs their univocal meaning 
in the way of  the classic poets and challenge a seman-
tics that is out of  control, intentionally ideologised by 
the system that makes of  languages the hermetically 
sealed prisons of  today. In the face of  society’s on-
going evolution and of  the scientific and technolog-
ical peaks reached in the course of  its development, 
Latin-American artists have extracted novel insights 
from artistic tradition, new information whose lights 
have contributed to the solution of  aspects of  that 
very same evolutionary process, allowing one to deal 
with other problems and to answer other questions in 
a continuous dialectical development.

In ‘La nueva poesia II’, which appeared in ‘OVUM 10’ 
magazine, no.  4, September 1970, in Montevideo, 
Uruguay, I wrote: ‘The sign substitutes the object and 
the action. Information could not be transmitted if  
we had to have the objects and circumstances of  the 
actions we were trying to convey themselves present 
before us. This condition, without which verbal com-
munication and the transmission of  knowledge would 
be impossible, has been converted into an instrument 
of  oppression through the deformation of  its essen-
tial end: representation has stopped serving mankind 
to serve society’s engine instead, which, in our case, 
leads to the concentration of  productive sources into 
the hands of  a few, slowing coherent development of  
these sources and the transformation of  their essence 
to a standstill… reality is substituted by linguistic rep-
resentation and this same representation assures us, 
by conceptual habit, of  its predominance over truth 
and life. Of  the two elements of  the sign (the signifier 
and the signified), it is in the latter that deformation 
occurs; the signifier remains what it is: a visual ele-

ment or a sound element, according to how it is im-
itated or represented graphically, partially or totally, 
since by the indivisible idleness of  the sign this cannot 
be escaped. New poetry is based on the signifier, even 
though some currents value and make us of  the sig-
nified’. Also, with regard to the ideological manipula-
tion of  languages, I wrote: ‘As language aids and abets 
the unknowability of  the external world through 
deformation of  its essential function in detriment of  
that determining force, and in keeping with the false 
information it disseminates, not by transforming its 
value of  truth exclusively, but rather by the authority 
of  ‘how it is said’ of  representation established as a 
means of  an indispensable relation between the indi-
vidual and external world, it also ensures the mainte-
nance of  that order which it employs to its own ben-
efit (ibid.).

Already at the time when this was written the nucleus 
from which innovation would arise had been charac-
terised: the structural elements of  languages. No more 
new representations of  reality or new ways of  com-
bining codes in the manner of  previous avant-garde 
artists, who resorted to the same methods to establish, 
through the variable alteration of  codes, their literary 
movements or explorations in the field of  the plastic 
arts. Now it was a question of  employing those same 
means to express, in auto-informative practice that 
would show up the false idealisation of  languages (the 
omnipotence of  the verbal form) in the hands of  the 
means of  mass communication which concealed their 
material indolence, that is to say, of  the product of  
communication created by men, by artists, and not 
as the ‘fruit of  divine inspiration’, of  genius. These 
means had been taken into account in the arts before, 
even if  only tangentially, in support of  the ‘semantic-
ity’ of  languages. Examples abound, as numerous as 
they are varied. One need only recall Mallarmé and 
his use of  the blank space as an element of  expres-
sion, to which one may add the emergence of  the ide-
ogram via Apollinaire, Pound, Huidobro and others, 

Text published in: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. I Mostra Internacional de Poesia Visual de São Paulo. São 
Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal de Cultura, 1988, p.45-55.
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trying to break with the ‘analytical consecutivity’ of  
western languages. On the level of  the plastic arts, we 
mention only Cézanne’s valuing of  the plane, which 
would lead to cubism and the liberation of  forms in 
the work of  Kandinsky and the abstract artists.

Concrete poetry

More recently, Max Bill, an abstract painter, succes-
sor to the neoplasticist school of  Dutch painters, and 
particularly Mondrian, as well as the Ulm School (of  
1946) in Switzerland, all highlighted the expressive 
units of  plastic language: the line, geometric form, 
colour, space, etc., which, together with similar ap-
proaches in the other arts, gave rise to concretism. 
From 1951, with the success of  Max Bill at the First 
Biennial exhibition in São Paulo, these tendencies 
began to spread throughout the continent. In 1953, 
the first works by concrete poets began to appear, and 
in 1956, after the National Exhibition of  Concrete 
Art in São Paulo and Rio De Janeiro, the movement, 
which would prove to be one of  the most influential 
in our time, took off.

From the outset, the movement encompassed three 
distinct approaches. The best known, promoted by 
the Noigandres Group in São Paulo, whose members 
were the brothers Augusto and Haroldo de Campos 
Décio Pignatari and Ronaldo Azeredo, began by con-
sidering the word as an ‘object’, ‘in itself, for itself ’, 
in relation to its context, to structure, the combined 
implosion of  form and meaning, to extension and to 
time, but maintaining its ‘consecutive instants’ (the 
logical-discursive scheme of  western languages which 
totters and only holds itself  up thanks to its use of  
the syntactical-structural system), creating a specific 
linguistic sphere that integrates verbal and non-verbal 
expression in the concrete poem. Their theoretical 
platform was published as ‘Plano-Piloto para a Poesia 
Concreta’ (‘pilot plan for concrete poetry’), in the mag-

azine Noigandres, no. IV, 1958. This approach, also 
known as ‘structural rigour’, gave origin to the kind 
of  poetry developed by Mário Chamie in his book 
Lavra Lavra of  1962, which means a return to linear 
verse forms, placing emphasis on the proximity and 
similarity of  words.

At the start of  the 60s ‘semiotic poetry’ was born un-
der the auspices of  Wlademir Dias-Pino and, later, of  
Décio Pignatari and Luiz Ângelo Pinto. These were 
the first steps taken towards a poetry without words, 
establishing keys of  conceptual similitude between 
plastic and verbal elements, that is, removing the 
poem from the exclusive territory of  language.

Another tendency to emerge from the prolific ma-
trix of  literary concretism was neo-concretism, 
started by Ferreira Gullar, whose basic text, ‘A Te-
oria do Não Objeto’ (‘Theory Of  The Non-Object’), 
published in a Jornal do Brasil supplement in 
1960, defines the non-object as ‘a special object in 
which a synthesis of  sensory and mental experienc-
es can be established’. But this synthesis can only 
take place with the participation of  the ‘observer’: 
‘Without him, the work only exists as a potential, 
waiting for the human gesture to make it happen.’ 
This was one of  the movement’s greatest contri-
butions: the active participation of  the onlooker as 
co-gestator and creator of  the work of  art. Another 
was the importance accorded to time, which in its 
course generates the meanings of  the ‘non-object’, 
and gives rise to the so-called action arts, such as 
the happening (as in ‘Poema Enterrado’, or ‘Buried 
Poem’, by Ferreira Gullar), the performance, the 
installation, etc., long before the arrival of  expo-
nents of  this art from active today. Hélio Oiticica, 
Lygia Clark and Ligia Pape were prominent figures 
in the movement, which later had such a profound 
influence on the ‘Nova Geração’ (‘New Generation’) 
group in Brazil and on ‘Poesia Inobjetual’, or action 
art, created by NUM in 1971.

Finally we come to the ‘spational’ or ‘mathematical’ 
approach, which emerged from a critical reading of  
work presented by Wlademir Dias-Pino (‘A AVE’, in 
1954, and ‘SOLIDA’, in 1956), and which would even-
tually lead to the Process/Poem movement in 1967. 
The process/poem makes the monolithic structure 
of  the poem more dynamic, establishing the active 
participation of  the observer, placing emphasis not 
its aesthetic information but rather on its consumable 
nature (‘the logic of  consumption’). This current cre-
ates the isomorphism space-time in a continuum that 
produces new, extraneous information, for the pro-
posed project, according to the ‘version’ it elicits from 
the onlooker. The structure is codified by the process, 
inaugurating new paths of  communication: the inter-
changeable code versus the rigidity of  the immovable 
structure. The elements of  the process/poem exert a 
mutual influence on each other, while in the structure 
the elements are monolithically integrated. Proposals 
exist for new languages and possibilities which can in-
crease the potential of  non-verbal signs: ‘the waking 
up to new languages, creating them or manipulating 
them dynamically’ (Neide Alvaro de Sá). A clear sep-
aration between Poetry (a problem linked to a tongue, 
to speech, of  an abstract nature) and the Poem, an ob-
ject, a visual or tactile product (linked to languages, of  
a material nature). The liberation of  the poem: ‘The 
process poem is anti-literature in the same way that 
true mechanics seeks movement without friction, or 
electricity seeks the perfect conductor’ (Wlademir Di-
as-Pino). This movement, which included hundreds 
upon hundreds of  artists from all over Brazil, delib-
erately ceased its activities in 1972 with the manifesto 
‘Parada – Opção Tática (‘Halt – A Tactical Option’), in 
which, along with searching self-criticism, it left open 
possibilities for new explorations.

It would be unfair, in this section, not to mention 
Eugen Gomringer, a Swiss-Bolivian artist who, since 
1953, has carried out poetical experiments similar 
to those of  the Noigandres Group, publishing his 

‘Constelações’ (‘Constellations’) and the manifesto ‘Do 
Verso à Constelação’ (‘From Verse to Constellation’) in 
Switzerland in 1955 (having decided, together with 
Décio Pignatari, on the name of  the movement). In 
the same way, we also mention the poetic work of  the 
Uruguayan artist Ernesto Cristiani, who in 1960 pub-
lished ‘Estruturas’ (‘Structures’), a series of  concrete 
poems of  a metaphysical-symbolic nature which he 
had been composing since 1954; and also the work 
of  Mathias Goeritz, a German artist living in Mexico 
who, in 1966, and with the support of  a number of  
publications, organised the first concrete poetry exhi-
bition outside Brazil, in Mexico.

Visual poetry

There has always been a tendency to consider visual 
poetry as a formal consequence of  concretism. None-
theless, we believe its origin to lie further back in time. 
Without going as far back as Greek ideograms or me-
dieval acrostics, one might say that visual poetry is 
born out of  that novel consideration of  the signifying 
elements of  language, starting with Mallarmé, in the 
first instance, and the historical avant-gardes. Words 
and the space that circumscribes them are seen for 
the first time as objects capable of  self-expression, and 
not merely as the signifying units of  a particular lan-
guage. Signs, freed of  their semantic burden, begin to 
order themselves differently. In this way, starting with 
Marinetti’s ‘Words of  Freedom’ and the work of  Kurt 
Schwitters, Man Ray, Raoul Hausmann, Hugo Ball 
and others, we arrive at the gestural, exacerbated gra-
phism of  the French artists at the end of  the Second 
World War, Isidore Isou, Lemaitre, Bernard Heidsiek, 
and so on, who would, in turn, pave the way for the 
visual poetry of  the early 50s, which employed letters 
as plastic-expressive elements, and for sound poetry, 
which worked with sound signifiers.

These currents, which proceed from lettrism to con-
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cretism, converge and generate a variety of  forms 
ranging from ‘spatialism’, launched by the French 
poet Pierre Garnier, to the multi-dimensional poem, 
or from semantic poetry to technological poetry, ‘vi-
sionable’, ultra-new, etc., each giving greater or lesser 
emphasis to verbal signification, adding images or not, 
highlighting or not the organisation of  plastic-signif-
icant elements in space, etc. Indeed, one might say 
that there are as many approaches as there are visual 
poets.

In Latin America, these lines of  artistic work began 
to appear at the start of  the 60s and spread mainly 
through the experimental magazines in circulation at 
the time, particularly ‘Diagonal Cero’ and ‘Hexágono 71’ 
in Argentina, ‘La Pata de Palo’ in Venezuela, ‘Ediciones 
Mimbre’ in Chile, and ‘Los Huevos del Plata’ and ‘OVUM 
10’ in Uruguay.

***
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