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RESUMO 
A poesia concreta postulou seus primeiros manifestos na década de 1950 e inaugurou, em 
solo nacional, uma tradição de poesia que dialoga com outras artes e flerta com a sua 
projeção para fora do papel. Ancorados na teorização de seus pressupostos, os poetas 
concretos foram alvo tanto de admiração quanto de rechaço por parte da crítica literária. 
Como estratégia de resistência a essa vocação polemista, seus próceres objetivaram suas 
ideias com a ajuda do conceito poundiano de paideuma, estabelecendo critérios para seu 
trabalho a partir da identificação de procedimentos criativos em um rol seleto de autores que 
os precederam. Devemos acatar essa linhagem autoestabelecida de uma poesia de 
invenção ou seria melhor inserí-los no legado de uma poesia interartes, que caminhou em 
paralelo à história literária tradicional e antecipou traços do conceito de intermídia? 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Poesia concreta brasileira; poesia figurada; poesia visual; poesia interartes, poesia 
intermidia. 
 
 
ABSTRACT 
Brazilian concrete poetry postulated its first manifestos in the 1950s and inaugurated, on 
national soil, a tradition of poetry that dialogues with other arts and flirts with its projection out 
of paper. Anchored in the theorisation of their presuppositions, the concrete poets were as 
much the object of admiration as of rejection by the literary critic. As a strategy of resistance 
to this polemic vocation, their heroes objectified concepts with the help of the Poundian idea 
of paideuma, establishing criteria for their work from the identification of creative procedures 
in a select roll of authors who preceded them. Should we follow this self-established lineage 
of a poetry of invention, or would it be more fruitful to insert them into the legacy of an interart 
poetry, which went parallel to traditional literary history and anticipated traces of the concept 
of intermedia? 
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A construção de um passado constelar 

A plasticidade da memória, mesmo em tempos de fotografia digital, poderia ser 

comparada a um varal no qual o fotógrafo analógico vai pendurando as imagens de 

um filme. Nesse processo, aquilo que foi captado no passado sofre não só uma 

seleção, como também sucessivos recortes. Assim, na atmosfera secreta do quarto 

escuro, as silhuetas mínimas dos negativos – ao serem pinçadas para a ampliação – 

ganham contornos que figurarão determinada representação de um momento. 

Provisória, essa representação reconstrói o passado ao lado de imagens que estão 

gravadas em outros rolos de filme. Parcialmente esquecidas, potencialmente 

recuperáveis, iminentemente transformadoras de um presente sempre em 

construção. 

Em Diferença e repetição (1988), Gilles Deleuze elabora uma interessante reflexão 

sobre a memória como instância produtora de sentidos múltiplos, que não se 

restringe à tradição, mas que pode propiciar a fuga ao cárcere do hábito. 

 [...] pode-se chamar de síntese ativa da memória o princípio da 
representação sob este duplo aspecto: reprodução do antigo 
presente e reflexão do atual. Esta síntese ativa da memória funda-se 
na síntese passiva do hábito, pois esta constitui todo presente 
possível em geral. Mas ela difere desta profundamente: a assimetria 
reside agora no aumento constante das dimensões, em sua 
proliferação infinita. A síntese passiva do hábito constituía o tempo 
como contração dos instantes sob a condição do presente, mas a 
síntese ativa da memória o constitui como encaixe dos próprios 
presentes. (DELEUZE, 1988, p.85) 

Deleuze orquestra, assim, a concepção de que a abordagem do tempo pela 

memória estrutura-se a partir de três sínteses: a primeira, do hábito, como contração 

e expectativa de continuidade (presente vivo); a segunda, da duração, que permite  

a ligação sintética entre os instantes e a percepção de um evento como ocorrido 

(passado puro); a terceira, a repetição do eterno retorno, que emerge como 

diferença (crença no futuro). Esse breve resumo nos permite observar a atribuição 

de um sentido transgressor fundado pela articulação da memória, que permite a 

projeção de estruturas que se assemelham sem, contudo, fundarem-se na absoluta 

identidade, ramificando-se em combinações diversas. 
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Assim, também, acreditamos ser possível afirmar que o elemento conservador da 

tradição e da memória pode ser, a depender do seu uso, um propulsor de 

descontinuidade crítica, fomentando a emergência de discussões que se 

ressignificam periodicamente no campo das artes. 

Publicado originalmente em 1960, na página Invenção do jornal Correio Paulistano, 

o texto “ovo novo no velho”, de Décio Pignatari, coloca lado a lado duas criações 

poéticas realizadas no intervalo de mais de dois mil anos. 

 

Ovo (aprox. 300 a.c.),Símias de Rodes 

 

ovonovelo (1956), Augusto de Campos 
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A respeito do poema grego, Pignatari (DE CAMPOS; PIGNATARI; DE CAMPOS, 

2006, p.180) ressalta que Ovo surpreende não só por seu design espacial, como 

também pelo fato de ser um texto de leitura simultaneísta, “uma vez que o 1º verso é 

a primeira linha; o 2º, a última linha; o 3º, a segunda linha; o 4º a antepenúltima – e 

assim por diante, até a linha final (...)”. Por sua vez, o poeta José Paulo Paes, que 

traduziu a peça de Símias do original para o português, chama a atenção para a 

isomorfia poética do texto. Nele há uma complexidade que relaciona o tema ao 

desenho formado pelas palavras e à métrica irregular verificada ao longo dos versos, 

mais curtos na extremidade e cada vez mais alongados ao se aproximarem do 

centro. 

O refinamento da poesia alexandrina iria culminar na 
"technopaegnia", que quer dizer "jogo, brincadeira ou diversão de 
arte". Era a técnica de compor, usando versos de comprimentos 
desiguais, poemas cuja configuração na página imitasse o contorno 
do objeto neles tematizado. Essa técnica passou para a poesia latina 
com a designação de "carmem figuratum" - poema figurado ou 
emblemático -, alcançou certa popularidade na Renascença, entrou 
pelo Barroco adentro, foi estilizada pelos neoclássicos como 
manifestação de "false wit", e teve um avatar moderno nos 
experimentos tipográficos dos futuristas e nos caligramas de 
Guilherme [sic] Apollinaire. (PAES, 2017) 

A recuperação dessa informação do passado traz, para nossa reflexão, ao menos 

dois dados de interesse: em primeiro lugar, ressalta um relativo descaso da história 

literária no que diz respeito à technopaegnia; em segundo lugar, nos faz considerar 

que, se as correntes mais prestigiadas da teoria da literatura não deram destaque 

para uma tradição subterrânea de poemas figurados, talvez as poéticas que 

envolvam elementos artísticos para além do verso linear só possam ser examinadas 

à luz da transdisciplinaridade. 

Poema verbivocovisual: modo de usar 

Quando mencionamos anteriormente o texto de Décio Pignatari, não ressaltamos 

um dado interessante: o tom de resposta à uma provocação que não está explícita 

em sua coluna. De toda forma, o leitor consegue pressupor os problemas de 

recepção contra os quais o poeta está se voltando (provavelmente a alguma 

tentativa de invalidação do poema de Augusto de Campos por sua comparação com 

algo “velho”, como o Ovo de Símias de Rodes), por causa das perguntas e 
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respostas que vai formulando em sua argumentação um tanto descosida, 

possivelmente derivada da disposição exaltada para o combate. 

Aliás, no volume que reúne diversos artigos e manifestos relacionados à teoria da 

poesia concreta publicados pelo “trio concreto” entre 1950 e 1960, a aura é, 

invariavelmente, belicosa.  Na introdução à segunda edição, assinada por Augusto 

de Campos, já no parágrafo inicial leremos: “A teoria não passa de um tacape de 

emergência a que o poeta se vê obrigado a recorrer, ante a incompetência dos 

críticos, para abrir a cabeça do público (a deles é invulnerável)”. (DE CAMPOS; 

PIGNATARI; DE CAMPOS, 2006, p.180). No mesmo texto, escrito em 1975, a 

passagem final sustenta tom semelhante ao do seu começo: 

(...) a geléia geral fez de tudo para esmagar esse osso – a poesia 
concreta -, sem consegui-lo. Finalmente, alguns dos seus fabricantes 
apontaram o dedinho (...) contra nós e nos acusaram de terrorismo 
cultural. Os “concretistas” – esses abomináveis homens das neves 
que espalharam pegadas monstruosas por toda a parte.- seriam 
culpados do crime de terem garroteado a cultura brasileira, sufocado 
a poesia e impedido o seu florescimento. Como diz o Décio, é 
estranho: três poetas do bairro das Perdizes, aos quais se juntaram 
uns poucos companheiros, sem outra força que a da sua vontade, e 
sem outro apoio a não ser o individual para a divulgação de seus 
poemas – até este ano sempre publicado em edições não-comerciais 
– conseguiram aterrorizar a poesia brasileira. Ou esta era muito 
fraca, ou as ideias deles eram muito fortes. O que vocês acham? 

(DE CAMPOS; PIGNATARI; DE CAMPOS, 2006, p.15) 

A disputa teórica, empreendida pelos concretos no meio literário, foi sempre alvo de 

discórdia e contribuiu para dificultar uma discussão ampla de seus procedimentos 

poéticos. Não raro, encontramos em relação à poesia concreta uma polarização 

entre adoradores e detratores, para a qual a disposição de desbravadores da 

atualização crítica dos irmãos Campos e de Pignatari colaborou. Mas esta não é 

uma censura, antes uma constatação do funcionamento do espírito vanguardista 

desses artistas da palavra. 

De fato, eles captaram, de forma pioneira, diversas alterações no campo cultural que 

mudariam radicalmente as formas de produção e fruição da literatura entre fins do 

século XX e início do XXI. E para enfrentar a resistência ao ineditismo de suas 

concepções artísticas, valeram-se de forma exemplar do recurso poundiano de 

eleição de um paideuma com nomes que, trazidos do passado e ressignificados no 
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presente, foram fundamentais para explicitar suas proposições. Desse, não só seu 

olhar pregresso iluminava os pontos de interesse nas obras de Stéphane Mallarmé, 

E.E. Cummings, James Joyce e João Cabral de Melo Neto, entre outros, como 

também a projeção desses traços encontrados para diante sustentava suas 

propostas artísticas no presente. 

Assim, na obra mallarméana Un Coup de Dés (1897), ressalta-se a noção visual do 

espaço geográfico e a atribuição do elemento silencioso ao branco da página, 

evitando a convenção e buscando fluxos e refluxos semelhantes aos de um móbile, 

conforme podemos verificar nas páginas iniciais do manuscrito original do poema: 

 

Un Coup de Dés (1897), Stéphane Mallarmé 

O recurso da espacialização do poema, inspirado por esse procedimento que 

podemos verificar na imagem acima, radicalizou as possibilidades que se 

anunciaram para sua visualidade. O advento do verso livre ampliou a importância do 

corte dos versos, de maneira que a linha do texto – em suas infinitas alternativas de 

arranjo das palavras, não obedientes à convenção métrica – tornou-se o principal 

elemento construtor do ritmo da poesia. 

Portanto, as poéticas que exploram os elementos visuais do texto - contando aí 

tipografia, cores, desenho, sobreposições e diversos outros recursos – aproveitam 

essa liberdade rítmica para combiná-la com expressões originárias das artes 

plásticas, da fotografia e do design, conforme exemplificam as seguintes obras: 
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Psiu (1966), Augusto de Campos 

 

Organismo (1960), Décio Pignatari 

Contudo, os poetas concretos também bebiam de outras fontes, como James Joyce, 

a quem atribuem a criação de neologismos que operam como ideogramas 

verbivocovisuais, como no exemplo silvamoonlake. Décio Pignatari (DE CAMPOS; 

PIGNATARI; DE CAMPOS, 2006, p.96) decompõe o termo joyceano da seguinte 

forma: “[silva = silva (do latim, selva) e silver = prata, moon = lua, lake = lago]”. 

Com essa concentração semântica, uma única palavra, composta de diversos 

radicais, traz ao leitor uma multiplicidade de evocações. Esse procedimento foi 

usado, sobretudo, por Haroldo de Campos na composição de Galáxias (1984). 

Escrita entre 1963 e 1976, a obra reúne poemas em prosa com referências diversas 

(universo pop, inspirações eruditas, recolha de expressões de culturas locais etc.) 

para construir uma miríade de significados, ancorados em uma tessitura sonora 
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bastante peculiar, conforme identificamos neste trecho de seu Canto 7: “palavras 

maceradas como goma de mascar / resina e açúcar nas papilas coisa de fala 

sacarianando dançarinando/nos lábios aflorados nos entrelabios nos entreflorlabios 

farfalhando”. 

Mesmo em uma série como poetamenos (1953), de Augusto de Campos, em que o 

elemento visual destaca-se inicialmente, identificamos essa utilização de palavras 

multissignificantes operando como uma das estruturas basais do texto. A obra foi 

pensada para ser uma espécie de melodia de timbres, inspirada na 

klangfarcenmelodie, utilizada por Arnold Schoenberg e Anton Weber em suas 

composições. Essa técnica propõe a divisão de uma linha musical entre vários 

instrumentos, adicionando cor (timbre) e textura à linha melódica. Assim, o poeta 

cria uma separação dos elementos do poema para além do corte do verso e da 

espacialização das palavras, agrupando por cores partículas de texto que levam os 

olhos do leitor a relacioná-las pela nuance utilizada. Aliás, vale a pena lembrar dois 

detalhes desse trabalho: 1) que na época de sua composição, o material utilizado 

por Augusto de Campos para colorir as palavras foi a troca de papéis carbono de 

diferentes tons, inserido entre a fita da máquina de escrever e o papel datilografado; 

2) que um espetáculo, regido por Diogo Pacheco, levou ao palco do Teatro de Arena 

três poemas da série poetamenos em uma oralização para quatro vozes mistas no 

ano de 1955. 
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Poema da série poetamenos (1953), Augusto de Campos 

 

Sincronia: a ressignificação do passado no presente 

A eleição do paideuma também deu sustentação a uma concepção fundamental 

para toda a teoria dos concretos: a defesa de uma poética sincrônica para permitir a 

constante atualização e o diálogo com o passado. Isso evitaria o percurso de 

valorização de artistas por seu papel meramente histórico ao definir um critério 

estético-criativo, que privilegiaria o exame de parte da tradição literária viva 

contemporaneamente. Assim, o trânsito à memória permitiu aos poetas concretos 

citar procedimentos de autores pregressos e criar algo como um catálogo de 

referências que balizaram suas concepções artísticas. Devemos atentar, nesse 

processo, para seu movimento de mão-dupla: um redescobrimento do passado e 

uma redefinição do presente pelo estabelecimento de uma linhagem identificada 

como poesia de invenção. Percebemos, aí, o quão elástico é esse conceito e, ao 
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mesmo tempo, como ele particulariza tanto a poesia concreta quanto os autores que 

participam de seu paideuma. 

Esse fato dificulta a inclusão imediata dos poemas concretos como um legado da 

poesia figurada (pattern poetry), conforme a expressão utilizada por Dick Higgins 

(1987), artista que integrou o Grupo Fluxus, para nomear uma tradição ocidental de 

mais de dois mil anos que, periodicamente, reinventa-se na conjunção entre 

diferentes recursos artísticos. A grande diferença entre essas criações e a poesia 

concreta – uma diferença essencial – é o que está por trás de cada criação 

conceitualmente, a depender do momento histórico e dos traços geopolíticos com 

que dialogam. No entanto, quando examinamos o conjunto de centenas de trabalhos 

compilados por Higgins, observamos como, de quando em quando, poetas 

aventuravam-se ao buscar o máximo de expressividade combinando a arte verbal 

com elementos diversos. Ou seja, no quesito da produção cultural, todas essas 

manifestações, parcialmente incomparáveis, ganham um relevo comum, que 

engloba a transgressão dos paradigmas literários correntes e uma compreensão do 

fazer artístico como uma atividade em camadas, mais dialógica do diferencial. 

Pattern poetry: a poesia figurada e sua diversidade de padrões 

No início do volume de Dick Higgins, há uma pequena história da poesia figurada, 

sobre a qual o autor afirma: 

(...) A história da poesia figurada não é, de fato, a história de um 
desenvolvimento único ou de uma forma simples, mas a história de 
um desejo humano contínuo de combinar os impulsos visuais e 
literários, para unir a experiência dessas duas áreas em uma 
unidade estética. A poesia figurada não se originou em uma situação 
específica ou em um único século, como, por exemplo, ocorreu com 
a ópera,no final do século XVI, em Florença e em outros lugares da 
Itália. É, em vez disso, um labirinto dentro de um labirinto coberto de 
obscuridade, uma tentativa que se repete, de tempos em tempos, 
para realizar uma síntese, em quase todas as literaturas ocidentais e 

em muitas regiões orientais.1 (HIGGINS, 1987, p. 3) 

A dificuldade de definir o que seria a poesia figurada não nos impede, no entanto, de 

identificarmos em poetas e estudiosos o desejo de buscar referências que 

pudessem sublinhar alguns parâmetros (positivos ou negativos) para a sua criação. 

Higgins (1987) enfatiza que, nos poetas concretos, por exemplo, encontra uma 

atenção para as obras de vanguarda que os precederam, tanto quanto em um 
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historiador de arte como Waldemar Deonna irá identificar um artigo pioneiro sobre o 

assunto, publicado em 1926, ao lado de outras publicações do crítico suíço sobre o 

futurismo. Dessa forma, a busca pela inovação nos poemas figurados não 

pressupõe um descaso em relação às obras de referência. 

O termo pattern poetry, aliás, apesar de ter sua origem desconhecida, surgiu no 

século XIX, junto com seu sinônimo shaped poetry. Ainda que, quase sempre, 

envolva a mescla da poesia com aspectos visuais, há peças que não se restringem 

a isso, incluindo notações musicais e rudimentos de uma espécie de poesia sonora, 

jogos, charadas, princípios matemáticos e aspectos rituais, entre outras 

características. 

Entre tantos e tão diversificados exemplos reproduzidos por Higgins, há um que nos 

interessa particularmente, por atestar a sua relação como uma compreensão crítica 

das formas escolhidas, assinalando para uma poética que se pretendia em 

interlocução com os elementos norteadores da produção de seu tempo. 

 
The arte of english poesie (1589), George Puttenham 

Mesmo que haja controvérsias sobre a real autoria do livro atribuído a George 

Puttenham2, o volume é considerado uma obra significativa para compreender tanto 

os códigos da poesia cortesã no período elisabetano, quanto os primórdios da teoria 

literária na Inglaterra. E na imagem anterior, podemos ver algumas das 

possibilidades elencadas como sendo adequadas à elaboração da poesia figurada. 

Isso nos assegura de que a utilização de elementos para além do verso na criação 

poética não pode ser considerada como um capricho temporário ou como um 
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recurso acidental. Contribuem para essa conclusão amostras colhidas em épocas 

diversas, que denotam uma continuidade estilística nas experimentações poético-

visuais tais quais os caligramas, os labirintos, os rébus e tantos outros, como é o 

caso, por exemplo, dos carmina figurata. 

 

De laudibus Sanctae Crucis (Séc. IX), de Rabanus Maurus 

Acima vemos um poema de um dos mais relevantes intelectuais do Período 

Carolíngio, Rabanus Maurus, Abade de Fulda, centro religioso que se tornou 

também uma importante referência cultural do Império de Carlos Magno. Na peça, o 

olho do observador percorre não só as letras – divididas em linhas-versos de igual 

extensão – como a forma geométrica ou figura que, delimitando algumas palavras, 

permite desvendar o sentido oculto do texto. 

A respeito de realizações como essa, o medievalista e crítico literário Paul Zumthor 

(1993) afirma que acusavam uma espacialidade específica da escritura, e derivavam 

de complexas relações medievais de autoridade, baseadas no isolamento dos 

letrados em relação a um mundo povoado por gente sem acesso à leitura. O poder 

da fisicalidade do texto e a sua conexão com a crença em um equilíbrio mágico do 

universo tomaram forma por meio dos gestos dos abades, devotados à cultura 

escrita: 

Esses homens do livro buscam a chave perdida de uma linguagem 
em que o grafismo enquanto tal faria sentido (e não se trata de 
hieróglifos nem de pictogramas, mas do único sistema que se possui, 
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o pobre alfabeto latino); tentam, desajeitadamente, ultrapassar, 
forçando, o limite arbitrário que habitualmente se fixa para a 
corporeidade do poema: versificação, sintaxe, palavras, imagens; por 
que não a posição do copista, o peso da tinta, o formato dos 
caracteres? (ZUMTHOR, 1993, p. 70) 

Da transparência do espaço à opacidade do virtual 

Se concordarmos com essa afirmação de Zumthor (1993) e a ampliarmos para um 

horizonte mais amplo, podemos afirmar que as artes operam – em sua constante 

busca por uma forma mais justa e, portanto, articulada ao seu propósito – como 

diminutos agentes demiúrgicos. Ao criar universos próprios, a obra de arte busca um 

ponto de contato com o mundo; a exata coordenada que tangencia os 

acontecimentos externos à criação. 

Gerados em diferentes contextos socioculturais e respondendo a questões próprias 

aos períodos históricos em que foram gerados, os poemas que ousaram expandir, 

no espaço, a composição dos versos, podem ser considerados, em certa medida, 

como antepassados da poesia digital. No entanto, conforme a reflexão de E.M. de 

Melo e Castro, o salto para fora dos suportes analógicos ainda guarda surpresas 

tanto para o leitor-usuário quanto para o criador-programador: 

A infopoesia, ou seja, a poesia produzida com instrumentos 
informáticos (...), ao se instalar na realidade virtual, equaciona as 
ainda algo enigmáticas relações da interação homem-máquina. 
Interação que, diluindo a noção de autor, ao mesmo tempo a 
potencia, agora de uma forma exponencial, nas suas capacidades 
criativas e críticas. É que as imagens assim produzidas, ou seja, os 
infopoemas, ao atingirem graus de complexidade estrutural e 
perceptiva de outro modo impossível de alcançar, representa uma 
virtualização de virtualização, o que pode tornar-se um ponto de não 
retorno para a própria percepção do poético, uma vez que as 
imagens são luz e a luz branca é a síntese total. (E CASTRO, 2014, 
p. 58) 

Se à arte antiga é atribuída uma relação de harmonia com o universo e, à arte 

medieval, a procura de uma ligação com Deus por meio das formas, sons e cores 

próprias a cada uma de suas obras, na arte moderna a criação remonta, 

invariavelmente, à uma cisão do humano em relação ao seu entorno. Seja pela 

afirmação crítica ou pela fuga escapista a esse estado de coisas, observamos na 

modernidade a inquietude própria de uma consciência sempre alerta para o aspecto 

transitório da vida. 



 

 
CATRÓPA, Andréa; PRADO, Gilbertto. Quando a palavra não basta: a poesia e sua relação duradoura com as 
outras artes, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. 
Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.4008-4023. 

4021 

Esse aspecto é ressaltado pelas vanguardas históricas que, diante da realidade 

desoladora da Primeira Guerra, responderam com desdém à lógica burguesa, 

buscando contrariá-la e, até mesmo, superá-la de formas diversas. Especificamente 

no que concerne à literatura, movimentos tão diversos quanto o dadaísmo, o 

futurismo, o cubismo e o surrealismo trouxeram, de diferentes maneiras, ataques à 

estrutura do verso linear, agregando às palavras desenhos, colagens, sonoridades e 

sentidos que fugiam às tradicionais figuras de linguagem da poesia. 

No Brasil, o experimentalismo poético encabeçado pela poesia concreta relacionou-

se intimamente ao período de transformação acelerada do país rumo à urbanização 

e à industrialização; mas se restringiu a isso. O concretismo poético também visava 

responder a uma certa noção, bastante difundida nas Letras, de atraso de país 

colonizado, cujas “modas literárias” sempre vinham a reboque do que estava em 

voga no exterior. Assim, o ensejo transformador dos poetas concretos era 

impulsionado duplamente: tanto por um estímulo positivo (a segunda etapa de 

modernização da nação), quanto por outro negativo (a ideia de que a literatura 

brasileira não estaria à frente das tendências prestigiadas internacionalmente). 

A POESIA CONCRETA é a linguagem adequada à mente criativa  
contemporânea  
permite a comunicação em seu grau + rápido  
prefigura para o poema uma reintegração na vida cotidiana 
semelhante à q o BAUHAUS propiciou às artes visuais: quer como 
veículo de propaganda comercial (jornais, cartazes, TV, cinema etc.), 
quer como objeto de pura fruição (funcionando na arquitetura, p. ex.), 
com campo de possibilidades análogo ao do objeto plástico  
substitui o mágico, o místico e o maudit pelo ÚTIL  
  (DE CAMPOS; PIGNATARI; DE CAMPOS, 2006, p.15) 

Como não identificar na passagem anterior a conexão entre a vanguarda 

concretista e o alto modernismo, com sua crença no equilíbrio arquitetural das 

formas e o desprezo pelo adorno como representação do inútil? Não por acaso, 

Klaus Peter Dencker (2012) ressalta que o poeta e crítico Eugen Gomringer – que 

pensou nos princípios da poesia concreta, na Alemanha, quase simultaneamente 

aos irmãos Campos – veio a encontrá-los na Escola de Ulm na década de 1950, 

pois trabalhava lá como secretário de Max Bill. Segundo o autor: “(...) essa rede de 

conexões mostra a proximidade entre a arte concreta e a poesia concreta” 

(DENCKER, 2012, p.139). Resultou daí uma poética que, idealmente baseava-se 
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nas estruturas limpas3, com pretensões de universalidade e que propunha a 

percepção da palavra como objeto que, para atingir o máximo de seu poder artístico, 

precisava despir-se de seus usos mais consolidados. Às metáforas, metonímias, 

rimas, os poetas concretos contrapunham a força do design e da imagem como 

alternativas para construir a poesia. 

Entretanto, nas primeiras décadas do século XXI, presenciamos uma emergência da 

imagem sintética, “composta por pontos sem dimensão e instantes sem duração, 

controlados digitalmente por algoritmos de uma linguagem codificada”. (VIRILIO, 

1993, p.98). Em certo sentido, a poesia figurada, assim como especificamente a 

poesia concreta, em suas experimentações com a imagem, a aleatoriedade e o 

design, mesmo propiciando um diálogo com as poéticas digitais do presente, 

demarcam em relação a estas uma diferença considerável: a sua inscrição na 

emergência das formas, fundadas na concretude do espaçotempo. 

Como, então, colocar no varal da memória essas poéticas espaciais lado a lado com 

as poéticas da telepresença, para que o olho ampliador, buscando suas 

particularidades, possa, também, vê-las em perspectiva? Apenas considerando as 

realidades atual e virtual (VIRILIO, 1993) poderemos, talvez, contribuir para elaborar 

um procedimento de abordagem da literatura que não se restrinja às palavras e salte 

para além de sua especificidade, relacionando-a, também, com suas potencialidades 

intermidiáticas. 

 

 

Notas 
1
 Tradução do original: “(...) The story of pattern poetry is, in fact, not the story of a single development or one 

simple form, but the story of an ongoing human wish to combine the visual and literary impulses, to tie together 
the experience of these two areas into an aesthetic whole. Patter poetry did not originate in any one simple 
situation or even century, as, for example, the opera did in the late sixteenth century in Florence and elsewhere in 
Italy. It is, rather, a maze within a maze covered over with obscurity, attempt which recurs century after century to 
make the synthesis, in almost every Western literatures and many Eastern ones”.  
2
 O editor do livro, Richard Field, publicou-o afirmando ignorar quem era seu autor, no entanto, Puttenham foi 

identificado como seu autor em obras de críticos posteriores. A despeito dessa controvérsia, a obra é uma das 
mais importantes no campo da teoria literária durante o século XVI. 
3
 Precisamos, porém, esclarecer que esse era um posicionamento padrão que adotaram em seus primeiros 

manifestos e textos críticos, visto que, posteriormente, em momentos diversos, os poetas concretos flertaram 
com a pop art (sobretudo Augusto de Campos) e com o neobarroco (destacadamente, Haroldo de Campos), 

quebrando esse purismo programático ao longo de suas vidas. 

 

 
 



 

 
CATRÓPA, Andréa; PRADO, Gilbertto. Quando a palavra não basta: a poesia e sua relação duradoura com as 
outras artes, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. 
Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.4008-4023. 

4023 

Referências Bibliográficas 
DE CAMPOS, Augusto de. Viva vaia: poesia 1949-1979. Cotia: Ateliê Editorial, 2001. 
DE CAMPOS, Augusto; PIGNATARI, Décio; DE CAMPOS, Haroldo. Teoria da poesia 
concreta – textos críticos e manifestos 1950-1960. Cotia, Ateliê Editorial, 2006. 
DE CAMPOS, Haroldo de. Galáxias. São Paulo: Editora 34, 2004. 
DENCKER, Klaus Peter. “Da poesia concreta à poesia visual: um olhar para o futuro dos 
meios eletrônicos”. In: VIEIRA, André Soares; DINIZ, Thais F.N. (Org.) Intermidialidade e 
estudos interartes: desafios da arte contemporânea. v. 2. Belo Horizonte: Rona, 2012.p. 
131-151. 
DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição; tradução de Luiz Orlandi e Roberto Machado. Rio 
de Janeiro: Graal, 1988. 
E CASTRO, E.M.de Melo. Poética do ciborgue – Antologia de textos sobre tecnopoiesis. Rio 
de Janeiro: Confraria do Vento, 2014. 
HIGGINS, Dick. Pattern Poetry – Guide to an Unknown Literature. Albany, SUNY Press, 
1987. 
PAES, José Paulo. O ovo; O Ovo, por dentro e por fora. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/2/27/mais!/16.html>. Data de acesso 18/05/2017. 
VIRILIO, Paul. O espaço crítico, tradução de Paulo Roberto Pires. São Paulo: Ed. 34, 1993. 
ZUMTHOR, Paul. “Carmina figurata”. Revista USP, n. 16, p. 69-75, 1993. 
 
 
Andréa Catrópa 
Doutora em Teoria Literária pela USP (2013), pós doutoranda PPG Design pela 
Universidade Anhembi Morumbi. Pesquisa as interfaces da poesia com o design e a arte-
tecnologia. 
 
Gilbertto Prado 
Livre docente pela UNESP (2001). Atua no PPG em Artes Visuais da ECA-USP e no PPG 
Design da Universidade Anhembi Morumbi. Artista multimídia com obras exibidas e 
premiadas no Brasil e exterior. Trabalha com arte em rede e instalações interativas. 
Coordenador do Grupo Poéticas Digitais. 


