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1.  Transnacionalidade  do  projecto  concretista

A poesia concreta pode ser considerada como um fenómeno com expressão global,
na medida em que esta  designação é atribuída  a um conjunto vasto e internacional  de
poemas. Consequentemente, o concretismo não incide particularmente sobre a produção
de uma qualquer  nacionalidade  (o concretismo austríaco,  alemão,  brasileiro,  espanhol,
inglês, norte-americano, português, etc.), mas sim sobre uma produção poética que, na sua
transnacionalidade,  torna  possível  a  detecção  de  uma  configuração  dominante.  Assim,
usando uma formulação generalizante, a poesia concreta pode ser entendida como o nome
dado a uma variedade de novas experiências formais levadas a cabo por poetas de muitos
países,  a  partir  da  Segunda  Guerra  Mundial,  como  resposta  à  sua  percepção  das
necessidades vivenciais e linguísticas do homem contemporâneo (cf. Solt 1970: 7).

Este alargamento do campo poético relaciona-se com a utilização da linguagem de
forma  reduzida  o  que,  na  opinião  de  alguns  destes  poetas,  permite  à  poesia  concreta
comunicar com uma objectividade idêntica à da fórmula científica, além de ter reflexos
noutros usos da linguagem, como o mundo da publicidade e dos  mass media,  que são
igualmente formas de expressão e comunicação assentes em códigos internacionais.

Haroldo de  Campos  (1987: 36),  por  exemplo,  considera  que “a  arte  da poesia,
embora  não  uma  vivência  função-da-história  [se  apoia]  sobre  um  continuum meta-
histórico”  e,  portanto,  é  possível  traçar  uma história  da evolução  da poesia  acima  das
fronteiras  nacionais  ou  linguísticas,  pelo  que  deixam  de  fazer  sentido  as  questões
relacionadas com as determinações do país e da cultura de origem do escritor. Daí que o
projecto  concretista  brasileiro  procure  estabelecer  uma  tradição  literária  da  poesia
concreta ancorada, essencialmente, em bases internacionais, como veremos mais adiante,
e procure também, enquanto  movimento de vanguarda, renovar decisivamente a poesia
nacional, ao mesmo tempo que lança no mercado internacional a poesia brasileira, como
demonstra Paulo Franchetti (1992: 81-2):

Concebendo,  porém,  a  poesia  como  uma  atividade  em  que  a
técnica (entendida como um conjunto de procedimentos ou meios para se
construir um poema) evolui “independente de longitude, latitude e língua,”
é  natural  que  Haroldo  privilegie,  na  “correlação  dialéctica”  entre  o
universal e o nacional, o lado universal.

Os  jovens  poetas  de  São  Paulo  procuravam,  efectivamente,  a  influência
internacional da poesia concreta e aspiravam ambiciosamente à difusão universal do seu
projecto. Aliás, Jon M. Tolman (cf. 1982: 149), apesar de encarar a poesia concreta como
um  fenómeno  internacional,  confere  uma  certa  primazia  ao  concretismo  brasileiro,
reconhecendo-lhe a liderança desse movimento intercontinental.

Todavia, alguns críticos, como Ana Hatherly, por exemplo, procuram demonstrar
que a poesia concreta não está particularmente conotada com o grupo brasileiro mas, pelo
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contrário, constitui  uma tendência que, por exemplo, na Europa adquiriu também a sua
autonomia. Assim, Hatherly (1981: 92)  afirma que “quando falamos de poesia concreta
não nos referimos a uma escola particular como, por exemplo, a escola brasileira, mas sim
a uma tendência actual da poesia europeia.”

Afrânio Coutinho (1972: 295), por seu turno, parece desviar a primazia que Jon
Tolman atribuira ao grupo brasileiro Noigandres para Gomringer, ao mencioná-lo entre as
influências que dão origem ao concretismo brasileiro:

Depois de 1950, revelando influências de Mallarmé, Pound, Joyce,
Apollinaire,  Gomringer,  veio surgindo um movimento poético inspirado
no concretismo pictórico, caracterizado pela redução da expressão a signos
concretos, que visem à apresentação directa do objectivo pela organização
de elementos básicos da linguagem em representações gráficas.

O crítico  brasileiro  comete,  assim,  a  imprecisão  de  considerar  o  poeta  suiço-
boliviano1 como precursor do grupo Noigandres. De facto, tal situação não corresponde à
realidade,  uma  vez  que  os  jovens  poetas  brasileiros,  à  data  da  publicação  dos  seus
primeiros  poemas  concretos,  desconheciam  ainda  o  trabalho  que,  praticamente  em
simultâneo,2 estava a ser desenvolvido por Gomringer, na Alemanha, como também refere
Mary Ellen Solt (cf. 1970: 12). Aliás, a concomitância com que surgiu, na Europa e na
América do Sul, a poesia concreta, é vista por Gomringer como um indício significativo
de uma necessidade sentida por uma espécie de espírito do tempo. Esta simultaneidade é
também confirmada  por  Augusto de Campos (1965: 390),  um dos membros  do grupo
Noigandres3:

El movimiento brasileño de poesia concreta fue lanzado, como tal,
en contemporaneidad cronológica con una línea análoga en la poesia de
lengua  alemana,  promovida  por  el  poeta  suizo-boliviano  Eugen
Gomringer.  Este  por  su  parte  y  sin  previo  contacto  con  el  grupo
Noigandres, estaba elaborando, también desde 1953, una teorización y una
práctica en muchos puntos afines a las del equipo brasileño.

Além disso,  Augusto de  Campos também se  refere  à  falta  de  contacto  entre  a
equipa  Noigandres  e  Gomringer,  aos  quais  deveríamos  ainda  acrescentar  Öyvind
Fahlström, poeta e teórico sueco, que, também em 1953, publica já o seu “Manifesto para
a Poesia Concreta,” como veremos mais adiante, embora nele demonstre um entendimento
de concretismo algo diferente  do dos outros teóricos mencionados. Todos teorizaram e
produziram o “concretismo” sem contactarem uns com os outros, o que parece demonstrar
a existência de inquietudes vivenciais e necessidades estéticas comuns, como defende Ana
Hatherly (cf. 1979a: 97), reafirmando o surgimento simultâneo do concretismo no Brasil e
na Europa como a manifestação da coincidência de uma experiência comum.

Como sugere Haroldo de Campos (1987: 77), há uma grande identificação entre o
poema concreto e a “constelação,” termo utilizado preferencialmente  por Gomringer, a
ponto de as formulações utilizadas serem reciprocamente válidas:

1 Eugen Gomringer nascido em 1925, em Cachuela Esperanza, na Bolívia, filho de pai suiço e mãe boliviana
de sangue índio, foi educado na Europa.
2  Campos, Augusto de, 1955, “poetamenos.” In: noigandres 2, São Paulo.
(Apesar da série de seis poemas policromáticos ter sido publicada em Fevereiro de 1955, a sua elaboração
situa-se entre Janeiro e Julho de 1953).
    Gomringer, Eugen, 1953, Konstellationen. Berna, Spiral Press.
3  Um grupo coeso constituído essencialmente em torno dos três poetas brasileiros que o fundam - Augusto e
Haroldo de Campos e Décio Pignatari - que permanecem sempre juntos enquanto o grupo existe como tal.
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O poema concreto - para utilizarmos uma afirmação de Gomringer
sobre a “constelação” - é  uma realidade em si,  não um poema sobre...
Como não está ligado à comunicação de conteúdos e usa a palavra (som,
forma visual,  cargas de  conteúdo)  como material  de  composição  e não
como veículo de interpretações do mundo objectivo, sua estrutura é seu
verdadeiro conteúdo.

Dada esta identidade entre o suiço-boliviano Eugen Gomringer e o grupo paulista
Noigandres,  motivada  pela  existência  de  pontos  comuns  à  produção  poética  de  uns  e
outros, estava estabelecida a ponte entre a América (do Sul) e a Europa, que viria a servir
de base para a expansão da poesia concreta por muitos países do mundo.

O reconhecimento desta afinidade dá-se de forma inequívoca quando, em 1955,
Décio Pignatari visita a  Hochscule für Gestaltung, em Ulm, onde encontra Gomringer, à
data, secretário de Max Bill. Este encontro, que constituiu uma revelação surpreendente
para ambas as partes, foi decisivo para a internacionalização do movimento, a ponto de ser
referido  como “the  beginning of the  international  movement  of concrete  poetry” (Solt
1970: 12).

A poesia  de  Eugen  Gomringer  era  influenciada  por  William  Carlos  Williams
(discípulo e amigo de Ezra Pound) e pelo alemão Arno Holz. Gomringer praticava uma
poesia  extremamente  reduzida,  de  construção  rigorosa  e  ortogonal.  A  exemplo  de
Mallarmé, denominava os seus poemas “constelações,”4 que expunha do seguinte modo,
no  manifesto  intitulado  “From Line  to  Constellation,”  incluído  na  antologia  Concrete
Poetry: A World View, organizada por Mary Ellen Solt (1970: 67)5:

The constellation is the simplest possible kind of configuration in
poetry which has for its basic unit the word, it encloses a group of words as
if it were drawing stars together to form a cluster. The constellation is an
arrangement, and at the same time, a play-area of fixed dimensions.

O contacto entre o poeta de Ulm e os brasileiros foi reciprocamente proveitoso,
tendo havido uma troca de influências frutuosa de parte a parte. Gomringer, em carta de
30/08/1956,  dirigida  a  Décio  Pignatari,  já  havia  aceite  a  expressão  “poesia  concreta”
proposta pelos brasileiros, como designação geral do fenómeno, embora conservando, para
designar a sua própria experiência, a de “constelações.” Diz Gomringer (in Solt 1970: 12) 6

:

Votre titre  poésie concrète me plait très bien. Avant de nommer
mes  poèmes  “constellations,”  j’avais  vraiment  pensé  de  les  nommer
“concrets.” On pourrait bien nommer tout l’anthologie “poésie concrète,”
quant à moi.

4   Segundo Haroldo de Campos (1977: 159), Gomringer referiu-se a “constelação” do seguinte modo:
“A constelação (...) é a possibilidade mais simples de organizar a poesia fundada na palavra. Como

um grupo de estrelas, um grupo de palavras forma uma constelação. Duas, três ou mais palavras - não é
preciso que sejam muitas -  ordenadas vertical e visualmente: estabelece-se uma relação ideia-coisa. E eis
tudo!”
5  Gomringer, Eugen, 1964, “From line to constellation.” Trad. Mike Weaver, in: Image (Nov./Dez.).
6 Tratava-se do projecto de uma antologia internacional que, segundo Haroldo de Campos (cf. 1977: 160),
teria sido publicada afinal em 1960, mas que segundo Mary Ellen Solt (1970: 12) “was never published.” De
facto,  torna-se incompreensível a afirmação de Haroldo de Campos, porque tal antologia nunca é por  ele
citada nem dela é feita referência em vasta bibliografia sobre este assunto.
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Posteriormente, o grupo brasileiro divulgou bastante no Brasil os artigos teóricos e
a poesia de Gomringer, enquanto este, por seu turno, propagava na Suiça, na Alemanha e
na Áustria, o trabalho da equipa Noigandres.

Em  França,  o  novo movimento  de  poesia  experimental  foi  lançado  por  Pierre
Garnier, através do “Manifeste pour la Nouvelle Poésie - Visuelle et Phonique,” publicado
em  1962,  no  número  29  da  revista  Les  Lettres.  Garnier  designou  o  seu  movimento
“espacialismo,” por considerar que era necessária uma revisão da linguagem para exprimir
a nova consciência do homem enquanto ser cósmico na era do espaço. Assim, referindo-se
à ordenação espacial do poema, Garnier utiliza o termo “constelação,” o que revela que o
seu entendimento quanto à disposição do material verbal na página em branco é muito
idêntico ao de Gomringer, como se pode verificar nesta proposta do poeta francês: “Let
them [the words] be reunited, like ourselves, to cosmic space-word constellations on the
white page” (in ibid.: 32).

Em  1963,  Garnier  redigiu  um  manifesto  com  o  qual  tentou  unir  os  poetas
experimentais de todo o mundo. Uma vez que o espacialismo contemplava o espaço nas
suas dimensões visuais e sonoras, Garnier considerou que poderia congregar muitos, senão
todos, os tipos de poesia experimental existentes. Um rascunho do manifesto foi enviado
aos  poetas,  solicitando  aprovação  e  assinatura,  e  apareceu  na  sua  forma  final  como
“Position I du Mouvement International,” em 10 de Outubro de 1963, no número 32 da
revista  Les Lettres.  Trata-se de  um documento  clarificador,  que  oferece  definições  de
vários tipos de poesia experimental, das quais a poesia concreta é a que Garnier (in ibid.:
79)7 coloca em primeiro lugar, constituindo, aliás, a definição mais abrangente:

concrete  poetry:  working  with  language  material,  creating
structures with it, transmitting primarily esthetic information.

Muitos poetas concretos aprovaram e assinaram o documento.8

Também em Portugal,  apesar de a produção deste tipo oscilar entre a designação
poesia concreta ou poesia experimental,  a poetisa portuguesa Ana Hatherly (1981: 91),
uma das participantes no projecto, ousou dar uma definição de poesia concreta, na qual
poderemos  ver  contemplada  a  produção  que  designaram  também  por  experimental:
“reduzir a música a ritmo, o pensamento a esquema, a palavra a substantivo: eis a poesia
concreta.”

 Contudo, o arauto desta produção poética em Portugal, a revista de que saíram
dois  números,  intitulava-se  efectivamente  Poesia  Experimental,  mas  simultaneamente
verificamos que estes autores portugueses, além de serem signatários de um movimento
internacional, como vimos, a par de alguns dos mais representativos poetas concretos de
todo o mundo, estão ainda eles próprios representados em antologias de poesia concreta,
sem nunca terem refutado essa participação, além de que eles próprios usam a designação
poesia concreta para se referirem à sua própria produção. Atente-se, por exemplo, nesta
afirmação de E. M. de Melo e Castro (ibid.: 95), proferida pelo autor, na Feira do Livro de
Lisboa, em 1962, a assinalar o lançamento do seu livro intitulado Ideogramas:

7 Garnier,  Pierre,  1963,  “Position  I  of  the  International  Movement.”  Trad.  inglesa  de  “Position  I  du
Mouvement International.” In: Les Lettres 32.
8  De facto, este documento redigido por Pierre Garnier foi assinado pelos seguintes poetas: Mário Chamie,
Carl-Friedrich Claus, Ian Hamilton Finlay, Fugitomi Yasuo, John Furnival, Ilse Garnier, Pierre Garnier, Eugen
Gomringer,  Bohumila Grögerová,  Josef  Hirsal,  Anselm Hollo,  Dom Sylvester  Houédard,    Ernst  Jandl,
Kitasono Katué, Frans van der Linde, E. M. de Melo e Castro, Franz Mon, Edwin Morgan, Ladislav Novák,
Herbert  Read,  Toshinko Schimizu, L.  C.  Vinholes,  Paul de  Vree,  Emmett  Williams, Jonathan Williams,
oriundos dos  seguintes países:  Alemanha,  Áustria,  Inglaterra,  Bélgica,  Brasil,  Escócia,  Finlândia, França,
Holanda, Japão, Portugal, Suiça, Checoslováquia e Estados Unidos da América.
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Venho  falar-vos  da  mais  recente  Poesia  Portuguesa  e,  em
particular, da Poesia Concreta - pois Guimarães Editores vai lançar, nesta
mesma Feira do Livro, um volume de Poesia Concreta de que sou o Autor.

Além  disso,  também  António  Aragão  (ibid.:  103),9 um  dos  organizadores  do
primeiro  e  segundo  números  da  revista  portuguesa  Poesia  Experimental,  utiliza  a
designação  poesia  concreta  para  se  referir  à  poesia  de  Melo  e  Castro,  um  dos  seus
acompanhantes na organização, produção e edição da referida revista, ao afirmar que “o
aparecimento do livro Ideogramas do poeta E. M. de Melo e Castro representa, antes de
mais, um raro acontecer agora da poesia concreta entre nós...”

A questão terminológica respeitante a este modo poético chega a afectar a própria
produção  brasileira.  Como  refere  Paulo  Franchetti  (1992),  para  caracterizar  a  poesia
concreta  recorre-se  à  evocação  de  alguns  procedimentos  poéticos  inovadores  como
“utilização de poucos elementos dispostos no papel  de modo a valorizar a distribuição
espacial, o tamanho e a forma dos caracteres tipográficos e as semelhanças fónicas entre
as palavras,” (ibid.: 22) embora este autor reconheça que “tal definição não se aplicaria tão
bem a  poemas  como (...)  os  poemas  manuseáveis  de  Augusto  Campos,  ou  ainda  aos
poemas sem palavras de Décio Pignatari” (ibid.: 24). De facto, uma primeira conclusão
que se pode alcançar é que sob a designação “poesia concreta” encontramos um conjunto
heterogéneo  de  produtos  poéticos,  absorvidos  todos  num determinado  projecto  que  se
configura com o passar do tempo,10 o que constitui uma questão interessante dado que nos
permite, por exemplo, questionarmo-nos quanto à pertinência das escolhas de poemas na
elaboração de antologias.

A confirmar  esta  diversidade  está  o facto  de serem classificados como poemas
concretos produtos bastante diferentes, a ponto de ser muito difícil detectar elementos que
possam constituir um conjunto de características que permita estabelecer a “semelhança
de família” entre estes poemas. De facto, estão incluídos em antologias internacionais de
poesia concreta, poemas sem componente verbal (anexos 1 a 4), o que parece invalidar a
consideração de “reduced language” como denominador comum desta prática poética. Os
poemas semióticos (anexos 5 e 6) também não utilizam material verbal no corpo do texto,
estando apenas complementados com uma “chave léxica.” Este tipo de poemas, inventado
pelos brasileiros Décio Pignatari e Luiz Ângelo Pinto, foi parodiado pelo poeta escocês,
Ian  Hamilton  Finlay,  que  elaborou  um “semi-idiotic  poem”  (anexo  7).  Alguns  outros
poemas (anexo 8), embora utilizem material verbal, são todavia ilegíveis, no sentido em
que apelam mais a uma contemplação e não dão origem a uma verbalização,  e outros
ainda, os poemas sonoros (anexos 9 e 10), utilizam material verbal de tal modo que da
vocalização desse material só resultam sons, ruídos desprovidos de semanticidade verbal. 

Além disso, os poemas concretos revelam técnicas e métodos de composição muito
diversos  como  o  ilhamento  ou  a  atomização  do  material  verbal,  a  justaposição,  a
aglutinação, a interpenetração, a redistribuição, o recorte, etc., como se poderá constatar
nas análises poemáticas que farei mais adiante.

Esta  diversidade  de  materiais  utilizados  (sinais  de  pontuação,  letras,  sílabas,
palavras, traços, formas, cores...), assim como a variedade de instrumentos utilizados no
processo de elaboração e a multiplicidade de suportes materiais  dos poemas,  aliadas à
diversidade  de  técnicas,  métodos,  concepções  e  inclusive  teorias  que  enformam  esta
prática poética, levam à designação de múltiplos tipos de poemas concretos como, “type
9Aragão, António, 1963, “A Arte como ‘campo de possibilidades’.” In: Jornal de Letras e Artes, (Agosto).
10  O próprio grupo Noigandres desenvolve o seu projecto de poesia passando por várias ‘fases’ poéticas:
“identificar-se-iam assim a fase ‘pré-concreta’,  a da ‘fenomenologia da composição’, a da ‘matemática da
composição’, a do ‘salto participante’ e a dos ‘poemas semióticos’” (cf. Franchetti 1992: 27).
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poems,” “typewriter poems,” “kinetic poems,” “tape recorder poems,” “fonetic poems,”
“object  poems,”  “semiotic  poems,”  “code  poems,”  “popcrete  poems,”  “poster  poems,”
“permutational poems,” “emergent poems,” “logograms,” “collages,” “montages,” etc. (cf.
Solt 1970 e cf. Williams 1967).

Em suma, apesar da existência de outras classificações para estas experimentações
o  que,  consequentemente,  estabelece  uma  certa  confusão  terminológica,  a  expressão
poesia concreta parece ser aquela que mais consensualmente congrega estes diversos tipos
de produções, como explica Claus Clüver (1987a: 114):

The  label  “Concrete  Poetry,”  proposed  by  the  Brazilian
Noigandres group and accepted by Eugen Gomringer to designate the kind
of poem they were creating in the mid-fifties, was soon attached to many
kinds of “visual” or “phonetic” or “kinetic” or simply “experimental” texts.

Então, entendida nesta acepção globalizante, a expressão poesia concreta congrega
este tipo de produção poética, que não é um projecto de carácter nacional, mas, excedendo
as fronteiras dos países em que nasce e dos idiomas em que se cria, coloca-se num plano
supranacional. O fenómeno estende-se a quase todos os países europeus e até ao Japão
com  diversos  nomes,  tendências,  ênfases  e  diferenciações  locais.  Assim,  temos  o
concretismo, alemão ou brasileiro, o espacialismo francês, a poesia cinética inglesa, etc.,
etc..  Mas,  de  um  modo  geral,  a  poesia  concreta  ergue-se  principalmente  contra  as
convenções,  mesmo  artísticas,  em  que  assentam  as  artes  poéticas  admitidas,  também
convencionalmente. 

Deste modo, é o próprio Gomringer (in Solt 1970: 69)11 a contribuir para uma certa
estabilização terminológica, demonstrando a sua adesão à expressão “poesia concreta”:

“Concrete  Poetry”  is  the  general  term  which  includes  a  large
number  of  poetic-linguistic  experiments  characterized  -  whether
constellation, ideogram, stochastic poetry, etc., - by conscious study of the
material and its structure (...): material means the sum of all the signs with
which we make poems. Today you find concrete poetry in Japan, Brazil,
Portugal, Paris, Switzerland, Austria and Germany.

Os  países  mencionados  por  Gomringer  parecem  servir  a  título  meramente
exemplificativo,  sem que o poeta  suiço-boliviano revele aqui  qualquer  preocupação de
exaustividade. Importa, isso sim, salientar o facto de Gomringer considerar que o material
da poesia concreta são os signos da linguagem, o que, mais uma vez, permite constatar a
irrelevância que para este projecto assume a distinção entre os diferentes idiomas, o que,
por  sua  vez,  contribui  para  a  assunção  deste  projecto  poético  como  um  projecto
verdadeiramente  translinguístico.  Ainda  que  não  se  tenha  verificado,  na  realidade,  a
produção de poesia concreta em todos os países do mundo, o facto é que, potencialmente,
o projecto concretista tem características de transnacionalidade, uma vez que o tratamento
que propõe da linguagem seria exequível em qualquer língua, como o prova o facto de se
ter  realmente  verificado  em  línguas  tão  díspares,  como  as  analíticas  portuguesa  ou
francesa, a sintética inglesa e a não-flexionada e “isolante” japonesa.

Objectivando o campo da poesia concreta em termos de uma linguagem comum à
escala mundial, Haroldo de Campos (1987: 152) defende que “não há panorama mais fiel
do mundo contemporâneo,  cujas distâncias diminuiram, cujos problemas se interligam,
cujo património mental  é cada vez mais posto em termos universais,  como se verifica

11  Gomringer, Eugen, 1964, “From line to constellation.” Trad. Mike Weaver, in: Image, (Nov./Dez.).
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cotidianamente  no  campo  da  ciência.  Surgem nele  as  condições  para  uma  linguagem
comum.”

A esta “linguagem comum,” chama Gomringer, “linguagem supranacional,” o que
demonstra a afinidade de concepções e realizações para que tendem estes autores, a ponto
de Gomringer (in  Solt  1970: 68)12 afirmar: “International-supranational.  I am therefore
convinced  that  concrete  poetry  is  in  the  process  of  realizing  the  idea  of  a  universal
poetry.”

Também E. M. de Melo e Castro (1981: 156) reafirma o facto de a linguagem
concreta constituir uma linguagem própria que transcende as diferentes línguas nacionais,
considerando  que  a  poesia  concreta  utiliza  uma  “linguagem  visual  e  concreta  (não
abstracta) para além das línguas, dos idiomas e das circunstâncias limitativas, sejam de
que ordem forem.”

Repare-se  na  defesa  da  transcendência  da  linguagem concreta  relativamente  às
línguas nacionais, o que vai de encontro à proposta de Gomringer em considerar a poesia
concreta uma linguagem supranacional, que ultrapassa condicionalismos, limitações que
as línguas nacionais impõem.

Os  teorizadores  da  poesia  concreta  proclamam,  pois,  o  seu  desejo  de
universalização (entendida como a potencialidade de o projecto concretista, abolindo todo
o tipo de barreiras e constrangimentos, se propagar à escala mundial) e a possibilidade de
o poema concreto a realizar, uma vez que nele ocorre o fenómeno da meta-comunicação,
pela coincidência e simultaneidade da comunicação verbal com a não-verbal, visando a
comum  multiplicidade  da  linguagem.  Assim,  os  componentes  não-verbais  do  poema
concreto, elementos extralinguísticos, contribuem para que a linguagem visual, concreta
não  se  identifique  com  qualquer  idioma,  transcendendo-o  nas  suas  potencialidades
comunicativas,  contribuindo  assim  para  internacionalizar  o  poema  concreto,  como
também  defende  Cassiano  Ricardo  (1965:  345),  ao  afirmar  que  “los  processos
extralinguísticos (el visual, el acústico, etc.) utilizados por el poema, incorporan a él una
mayor carga de información semántica (...) y así lo internacionalizan necesariamente.”

Então, como afirma M. L. Rosenthal (cf. 1967: 202), a sintaxe espacial concretista,
contribuindo para ultrapassar as barreiras tradicionais impostas pelos idiomas, é um factor
que possibilita e garante a internacionalização do concretismo, ao mesmo tempo que o
torna  “essentially  a  graphic  medium”  e  como  referem  também  Angel  Crespo  e  Pilar
Bedate  (cf.  1963: 91).,  na  elaboração  das  suas  “constelações,”  Gomringer  serve-se  de
palavras de várias línguas, de um modo que demonstra  que as palavras são escolhidas
numa perspectiva mais ampla do que a do idioma nacional. Isto porque o poeta escolhe as
palavras de acordo com a adequação pretendida,  ao  nível,  não  só do significado,  mas
também do significante.

Além  desta  supranacionalidade  da  linguagem  concreta,  também  a
impersonalização  do  poema/objecto,  no  qual  não  são  perceptíveis  quaisquer  marcas
personalizadas da presença do autor, permite a Melo e Castro (1965: 24) afirmar que se
“passa do nível da percepção para o do abstracto universal, e, paralelamente, da criação
artística para o objecto de arte desligado do seu criador, e com validade universal.”

Como  se  pode  constatar,  os  poetas  concretos  pretendiam elaborar  um projecto
universal de uma nova poesia. A própria elaboração de antologias internacionais com o

12 Gomringer, Eugen, “Concrete Poetry.” Trad. inglesa a partir de die konstellation...1953-1962, Frauenfeld,
Eugen Gomringer Press.
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título Poesia Concreta13 vem corroborar a ideia de uma forma de produção poética que se
generalizou à escala mundial, dando assim ênfase ao carácter internacional do movimento.

Se é defendido, neste trabalho, que a transnacionalidade deste projecto legitima a
consideração da poesia concreta duma forma globalizante, Claus Clüver (1987a: 113) vai
mais longe ao afirmar que essa é a forma como a poesia concreta deve ser abordada:

Concrete  poetry  was  the  first  literary  movement  to  start
spontaneously  in  several  countries  and  to  receive  its  name  by
intercontinental agreement; it must therefore be considered in relation to a
mainstream defined in terms of continents, not individual cultures.

Além disso, a matéria-prima da poesia concreta é a linguagem, em relação à qual
são equacionados problemas relativamente ao seu uso, pelo que deixa de ser pertinente a
consideração das diferentes línguas nacionais. Por isso, parece-me que o poliglotismo das
antologias internacionais não assume maior relevância do que aqueles poemas em que o
uso do material verbal não permite identificar qualquer língua nacional. Também por esta
via, o concretismo consegue abolir as barreiras impostas à comunicação pela existência de
diferentes idiomas, para substitui-los por um tratamento da linguagem que, não incidindo
apenas no conteúdo semântico das palavras, torna possível a comunicação de problemas
que afectam o homem contemporâneo “supranacionalmente.” Esta é também a conclusão
apresentada por Max Bense (in Solt 1970: 73)14 :

Thus concrete poetry does not separate languages; it unites them; it
combines them. It is this part of its linguistic intention that makes concrete
poetry the first  international poetical  movement.  In South America and
North America,  in Germany, France, Italy, England, Portugal, Denmark,
Sweden and Switzerland, in Czechoslovakia and Japan there is concrete
poetry.  Already  well-known  poets  are  making  use  of  this  important
experimental way of writing...

É, pois,  nesta  acepção geral  que  a  expressão poesia  concreta  é  assumida  neste
trabalho.  Parece  contudo  evidente  que  seria  possível,  apesar  da  internacionalidade  do
projecto poético concreto, detectar algumas particularidades nacionais, como refere Mary
Ellen Solt (ibid.: 14), referindo-se à antologia por si organizada: “...despite its international
outlook,  concrete  poetry  displays  both  distinctively  national  characteristics  and
individuality,  personal  style.”  Todavia,  não  abordarei  aqui  esse  aspecto  por  constituir
matéria que daria origem a um outro trabalho e por ter constatado igualmente que tais
particularidades  não  afectaram  a  atribuição  da  designação  “poesia  concreta”  a  essas
produções.

2.  Antecedentes  histórico-literários  do  concretismo

13  Claus Clüver elege quatro  antologias internacionais, publicadas nos Estados Unidos em 1967 e 1968,
como as mais significativas do movimento internacional da poesia concreta. São elas as antologias de Jean-
François Bory (ed.), 1967, Once again. Trad. Lee Hildreth, Nova Iorque (que tem como subtítulo Concrete
Poetry);  de  Eugene Wildman (ed.),  1968,  Anthology  of  Concretism.  Chicago  (com 2º  edição,  revista  e
alargada, em 1969); e particularmente as antologias de Mary Ellen Solt (ed.),  1968,  Concrete Poetry:  A
World View. Bloomington; e Emmett Williams (ed.), 1967, An Anthology of Concrete Poetry. Nova Iorque.
Segundo Claus Clüver (1987a: 114), “the anthologies organized by Emmett Williams and Mary Ellen Solt,
both infortunately out of print, are generally considered the standard collections.”
14  Bense, Max, 1965, “Concrete Poetry.” In Max Bense e Elisabeth Walther (eds.),  Rot 21, Estugarda. 
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A história literária regista a utilização do termo “concretismo” por vários autores,
ainda que a acepção em que o termo é usado, o entendimento que dele têm esses autores,
sejam diversos  e,  além disso,  não  tenha  sido  utilizado  de  forma  tão  sistemática,  nem
generalizada, quanto viria a acontecer com o movimento concretista do pós-guerra.

Efectivamente, como refere Haroldo de Campos (1987: 58), o dadaísta “Hans Arp
chega a falar também em poesia concreta (konkrete  Dichtung), a propósito do livro de
Kandinsky, Klänge (Sons). Embora os poemas de Kandinsky não coloquem problemas de
estrutura, antes, mantendo o verso linear tradicional (com ligeiras variantes aqui e ali), se
marquem apenas por uma temática abstratizante, um abstracionismo conceitual...”

Algumas  formulações  de  Arp  parecem  quase  proféticas,  na  medida  em  que
antecipam alguns aspectos que os concretistas viriam a defender mais tarde como, por
exemplo, aquilo a que faz alusão o poeta dadaísta, citado por Haroldo de Campos (ibid.):
“o que é característico da poesia concreta é que ela não tem intenções sentenciosas ou
didáticas.” De facto, também os concretistas viriam a defender a ideia de que o poema
concreto se apresenta ao leitor como obra aberta, produto de uma tradição histórica activa
de  “invenção,”  que  requer  da  parte  do  leitor  uma  intervenção  criativa,  uma
comparticipação na criação do(s) sentido(s) poético(s).

O termo “concretismo” também foi usado pelo crítico alemão Hellmut Rosenfeld,
que se interessou pela relação entre poesia e artes visuais e, em 1935, “interestingly (...)
spoke of the ‘concretism’ of Baroque figurate poems” (Clüver 1978b: 33).

Além destes, também o sueco Öyvind Fahlström publicou a defesa da nova poesia
experimental do pós-guerra, com o título de “Hätila Ragulpr Pä Fätskliaben” (“Manifesto
para a Poesia Concreta”), em 1953, o que significa que ele chegou ao termo “concreto,”
para classificar as suas novas experimentações, três anos antes de o termo ser adoptado
pelo grupo Noigandres e por Gomringer. No entanto, o manifesto de Fahlström não teve
repercussão internacional e nunca foi citado nem pelo grupo brasileiro nem pelo poeta de
Ulm,  o  que  leva  a  concluir,  com  Mary Ellen  Solt  (1970:  29),15 que  “Gomringer  and
Pignatari  were  completely  unaware  of  its  existence  when  they  met  and  founded  the
international movement.”

2.1.  Antecedentes   recentes    -   o   “paideuma”       concretista:  de   Mallarmé  
        a  e. e. cummings   

 
O movimento concretista internacional viria a estabelecer-se, de facto, a partir da

produção poética e teórica de um “paideuma” transnacional de autores, a partir da década
de 50.

Augusto de Campos, um dos mais destacados teóricos do movimento concretista,
no seu artigo “Pontos - Periferia - Poesia Concreta”16 traça uma linha evolutiva na poesia

15 Apesar deste  alegado desconhecimento recíproco  será interessante apontar  aquilo que parece ser  uma
cadeia de influência, perceptível nos escritos teóricos, relativamente às origens desta tendência concretista na
literatura.  Öyvind Fahlström (em 1953)  refere que  “the concrete  working poet  is,  of  course,  related  to
formalities and language-kneaders of all times, the Greeks, Rabelais, Gertrude Stein, Schwitters, Artaud and
many others” (in Solt 1970: 78). Por seu turno, Décio Pignatari, em artigo publicado em 1957, refere que “o
poema visualmente figurativo (...) pode ser encontrado em Rabelais...” (1987: 67) e, em artigo publicado em
1960, cita o jovem poeta norte-americano, Charles Boultenhouse, que, em 1959, numa pequena antologia de
poemas em forma de coisa, inclui os Gregos (cf. 1987: 130, 134). Além disso, Haroldo de Campos escreve,
por  exemplo,  em 1956,  um artigo  inteiramente  dedicado  a  Schwitters (cf.  1977:  35-52).  O itálico,  que
pretende evidenciar a coincidência de referências, é da minha responsabilidade.
16  Este artigo, publicado originalmente no “Suplemento Dominical” do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, em
11/11/1956,  que  constitui  a  fusão,  com ligeiras modificações  dos  artigos  “Poesia,  Estrutura”  e  “Poema,
Ideograma” publicados em 20 e 27/03/1955, no Diário de São Paulo, está inserido na colectânea Teoria da
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ocidental que iria de Mallarmé até à época da publicação dos textos concretos. Aí, o autor
procura  demonstrar  que  com  Mallarmé  se  instaura  uma  “nova  ordem  expressiva  da
formulação poética” e que se encontram correlatos ou desenvolvimentos desse processo,
sobretudo nas obras de Pound, Joyce e cummings. Segundo Augusto de Campos, com o
poema “Un Coup de Dés” (anexo 11), Mallarmé  tornou-se “o inventor de um processo de
composição poética,” que o poeta e teórico brasileiro designa por “poesia de estrutura,”17

sendo a palavra entendida como “uma entidade onde o todo é mais que a soma das partes
ou algo qualitativamente diverso de cada  componente.”  A especificidade do poema de
Mallarmé reside na utilização de caracteres tipográficos diversos, na disposição particular
das linhas na página, na importância que assumem “os brancos” no espaço gráfico, em
suma, naquilo a que Augusto de Campos chama “tipografia funcional.” É esta utilização
dinâmica dos recursos tipográficos que acaba por assumir um lugar preponderante na ideia
de estrutura, para definir este processo de composição.

Segundo Augusto de Campos, as “experiências tipográficas funcionais,” iniciadas
por  Mallarmé,  tiveram  uma  continuação,  embora  menos  lúcida,  com  os  futuristas  e
dadaístas e também com os  Calligrammes de Apollinaire. Ao movimento futurista e ao
dadaísmo  coube,  segundo  Campos,  um papel  relevante,  de  reposição  de  algumas  das
exigências do poema inovador de Mallarmé, mas a revolução tipográfica futurista não foi
marcada por um verdadeiro sentido de funcionalidade, dados os excessos e a inebriação,
embora reconheça a Marinetti e ao movimento futurista o mérito de terem pressentido a
necessidade de uma renovação poética, através de uma neotipografia que eles, futuristas,
não chegariam a cristalizar, mas para a qual contribuíram bastante. 

A Apollinaire, menos frenético e mais organizado, atribui A. de Campos o mérito
de ter sido o primeiro18 a tentar uma explicação para o poema espacial,  da nova ordem
poética, através da noção de ideograma: a ligação entre os fragmentos do poema far-se-ia,

Poesia Concreta, que reúne os textos críticos e manifestos publicados dispersamente pelo grupo Noigandres,
na década de 50.
17 Ainda segundo Augusto  de Campos (1987:  23),  a  significação deste  processo  de composição poética
afigura-se “comparável ao valor da ‘série’, introduzida por Schoenberg, purificada por Webern, e, através da
filtração deste, legada aos jovens músicos electrónicos, a presidir os universos sonoros de um Boulez ou de
um Stockhausen.” Daqui se depreendem as analogias que o autor  pretende sugerir (Schoenberg/Mallarmé;
Webern/Pound; Boulez e Stockhausen/Grupo Noigandres) que estabelecem o  paralelo entre  a poesia e a
música, à qual se acrescenta também a relação com o cinema através de “Eisenstein, na fundamentação da sua
teoria  da montagem”(ibid.) e,  além desta  relação interartes,  também é sugerida uma ligação entre  arte  e
ciência quando, além de citar o livro de Hugh Kenner, The Poetry of Ezra Pound, para afirmar que o processo
inventado por Mallarmé tem tanta importância para o artista quanto a descoberta da fissão nuclear tem para o
físico,  o  autor  se  refere  às  “experiências”  de  Mallarmé,  à  consciência  que  o  poeta  teria  tido  da  sua
“descoberta,” assim como ao seu original “método” compositivo. De facto, o processo de experimentação do
texto de vanguarda surge, paralelamente à experimentação científica, em que, impessoalizando a obra, é posto
em destaque o processo da sua execução. Também Melo e Castro  (1965: 61-2) faz uma aproximação da
experiência  poética  concretista  com  a  experimentação  científica,  ao  afirmar  que  “pode  inferir-se
imediatamente  a  existência  de  algum modo  de  aproximação  entre  a  actividade  artística  e  a  actividade
científica.  Evidentemente  que  um experimentalismo estético  não  é  o  mesmo  que  um experimentalismo
científico mas a diferença é mais tecnológica que de atitude mental. Experimentar como fenómeno poético
não implica trabalhar fora do poético,  até obriga justamente a estar  dentro dele numa atitude aberta sem
preconceitos nem reservas, tentando aprofundar-lhe a natureza, delimitar-lhe os métodos, redefinir-lhe as leis
e as raízes desde as fontes mais originárias até  ao seu actual desenvolvimento e adaptação  às condições
humanas e tecnológicas do nosso tempo.”
18 Atente-se na valorização da ideia de pioneirismo, similar à de originalidade, inovação, invenção, etc.. Aliás,
os  concretistas,  procurando um veículo de  mais ampla difusão  para  o  seu  projecto,  dado  que  a  revista
noigandres circula em meios restritos  e a tiragem de cada número é de poucos exemplares, aparecem no
“Suplemento Literário” de O Estado de São Paulo e publicam uma página que intitulam, significativamente,
“Invenção,” no Correio Paulistano, sublinhando assim o sentido heurístico das suas investigações. Ao deixar
de publicar-se, esta página dá o seu nome a uma revista, a revista Invenção, que inicia a sua publicação no
primeiro semestre de 1962.
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não pela  lógica  gramatical,  mas  pela  lógica  ideográfica,  que  culmina  numa ordem de
disposição  espacial  totalmente  diversa  da  justaposição  discursiva,  sequencial  e  linear.
Todavia,  Apollinaire  reduzira  o  ideograma poético  à  mera  representação  figurativa  do
tema. Assim, se o poema é sobre chuva, como “Il Pleut,” as palavras dispõem-se em cinco
linhas oblíquas, além de outras composições em forma de gravata, relógio, coração, coroa
e espelho presentes nos Calligrammes (anexo 12), que correspondem a meras figurações
dos temas. 

A tradição literária evocada pelos concretistas continua com Ezra Pound, apesar de
A. de Campos reconhecer “as formidáveis diferenças de perspectiva que separam Pound
de Mallarmé,” o que, no entanto, é relegado para segundo plano, já que o que interessa
destacar é que “Mallarmé e Pound vão se encontrar no domínio da estrutura.”19 

Ezra Pound é, na opinião dos concretistas, quem funda em definitivo a teoria do
ideograma aplicado à poesia.  Pound chega à sua concepção por intermédio da música
(como  aliás  acontecera  com  Mallarmé)  e  através  do  ideograma  chinês,  de  que  toma
conhecimento  por  via  do  estudo  do  sinólogo  Ernest  Fenollosa,  The  Chinese  Written
Character as a Medium for Poetry.20 

Um outro autor considerado “poeta-inventor” é e. e. cummings, que é apreciado
pelos concretistas pelo facto de levar o ideograma e o contraponto à miniatura, libertar o
vocábulo da sua grafia e pôr em evidência os seus aspectos formais, visuais e fonéticos
para melhor accionar a sua dinâmica.   

Finalmente,  A.  de  Campos  menciona  a  importância  de  James  Joyce,
particularmente através do seu “romance-poema” Finnegans Wake, no qual “o ideograma
é obtido através de superposições de palavras, verdadeiras ‘montagens’ léxicas,” sendo a
infra-estrutura geral um desenho circular, e é esta noção de circularidade que permite ao
teórico brasileiro afirmar que “o esquema círculo-vicioso é o elo que vai ligar Joyce a
Mallarmé,” o que denota, mais uma vez, a preocupação em estabelecer uma continuidade
entre  os  escritores  evocados  por  forma  a  que,  na  consecução  das  suas  obras,  seja
detectável a persecução de uma mesma linha de pensamento, mesmo se, como assinala
Paulo Franchetti (1992: 31), “tipograficamente, haverá poucas coisas tão diferentes entre
si quanto a obra de Joyce e o Un coup de dés.”

 Augusto  de  Campos  conclui  o  seu  artigo  apresentando  a  tradição  em que  se
pretende ver inserida  a poesia concreta,  aludindo apenas aos autores  que constituem o
“paideuma” da poesia concreta, ou seja, indo de encontro à linha de pensamento suscitada
pelo título do artigo a que tem sido feita referência (cf. 1987: 23-31), Campos (ibid.: 31)
apresenta apenas os “pontos” e exclui a “periferia” da poesia concreta: 

19 Estabelecer uma ligação entre Mallarmé e Pound é uma preocupação constante dos teorizadores da poesia
concreta. Veja-se a este propósito uma afirmação de Haroldo de Campos (1987: 99), no texto “Aspectos da
Poesia Concreta”: “Mallarmé, que do ponto de vista do léxico é o pólo oposto da poesia de Pound, vem a ser,
no entanto, sob o prisma da estrutura, o imediato antecessor da experiência poundiana.” Tal afirmação não
deixa de  causar  alguma estranheza,  se  recordarmos  que  a  noção  de  estrutura  evocada  por  Augusto  de
Campos  muito  se  relacionava  com a  disposição  dos  elementos  gráficos  numa tipografia  funcional  e  a
configuração de “Un Coup de Dés” e  The Cantos é bastante diversa. Ora, aquilo que Augusto de Campos
enaltece na poética de Ezra  Pound é “o princípio ideogrâmico de justapor  fragmentos a fragmentos,  e a
ligação entre esse procedimento e o contraponto musical,” sendo, como refere Paulo Franchetti (1992: 34),
“interessante notar  [a] eliminação da tipografia funcional como critério para definir o lugar dos escritores
dentro do processo evolutivo que Augusto tenta apresentar.” Nota-se, de facto, um esforço no sentido de
associar Mallarmé e Pound, por forma a que estes dois autores constituam eixos articuláveis de uma tradição
reivindicada. A noção de que se trata de um esforço é corroborada pelo facto de o próprio Ezra Pound não
incluir Mallarmé no seu “paideuma” de autores.
20  Fenollosa, Ernest, 1968, The Chinese Written Character as a Medium for Poetry. Ezra Pound (ed.), San
Francisco, City Lights Books.
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 as  “subdivisões  prismáticas  da  Ideia”  de  Mallarmé,  o  método
ideogrâmico  de  Pound,  a  apresentação  “verbivocovisual”  joyciana  e  a
mímica  verbal  de  Cummings,  convergem  para  um  novo  conceito  de
composição, para uma nova teoria da forma - uma organoforma - onde
noções tradicionais como princípio-meio-fim, silogismo, verso tendem a
desaparecer  e  ser  superadas  por  uma  organização  poético-gestaltiana,
poético-musical, poético-ideogrâmica da estrutura: POESIA CONCRETA

A diferença de importância  entre  estes predecessores do movimento  concretista
também é referida explicitamente no artigo/manifesto “Poesia Concreta,” onde Augusto de
Campos (ibid.: 50) estabelece uma diferença de plano entre eles:

-  mallarmé  (un  coup  de  dés  -  1897),  joyce  (finnegans  wake),
pound (cantos - ideograma), cummings e, num segundo plano, apollinaire
(calligrammes) e as tentativas experimentais futuristas-dadaístas estão na
raíz do novo procedimento poético,  que tende a impor-se à organização
convencional cuja unidade formal é o verso (livre inclusive)

Além  destes  exemplos  retirados  da  literatura  internacional,  os  concretistas
brasileiros  também  encontram  na  literatura  brasileira  antecessores  do  seu  movimento,
como refere Décio Pignatari (ibid.: 68):

No Brasil, depois de raras e casuais relações - de Mário e Oswald
de Andrade (este tendo  a  vantagem do  gosto  pelo  emprego da palavra
directa, que funciona, então, como antimetáfora) - somente João Cabral de
Melo Neto veio colocar com lucidez alguns problemas de interesse.

Todavia,  mesmo aludindo  a  autores  nacionais  enquanto  predecessores  do novo
procedimento poético, os concretistas têm a preocupação de estabelecer equiparações no
interior  do  sistema  literário  com  autores  estrangeiros,  que  põem  em  evidência  as
semelhanças a nível internacional, as afinidades que fazem da poesia concreta uma forma
de  cultura  transnacional.  Como  afirma  Haroldo  de  Campos  (ibid.:  154),  “os  poemas-
minuto  de Oswald de Andrade e o construtivismo poemático de João Cabral  de Melo
Neto,  (...)  contibuiram  tanto  para  a  demarcação  de  um  elenco  básico  de  autores
imprescindíveis para a edificação de uma nova tradição poética,  em língua portuguesa,
quanto para Eugen Gomringer, em língua alemã, um Arno Holz.”

Ao traçar esta linha evolutiva, os teóricos da poesia concreta pretendem encontrar
uma tradição literária, de que se assumem herdeiros, com o intuito de esclarecer a via
literária  em  que  a  poesia  concreta  se  insere,  e  de  que  é  continuadora.  Deste  modo,
legitimavam o movimento concretista como uma manifestação inequivocamente poética,
continuadora de uma tradição literária, logo participando no universo literário, refutando
assim as críticas de todos aqueles que não a consideravam nem como poesia, nem como
literatura.  A  teorização  de  alguns  membros  do  movimento  concretista  é,  pois,
desenvolvida sob a pressão externa da crítica, assumindo por isso uma atitude defensiva,
sendo assertiva, contundente por vezes, dado que no contexto cultural da época, no qual a
poesia  concreta  se  assumia  como  vanguarda,  qualquer  hesitação  ou  problematização
seriam vistas como fragilidades. Assim, certas formulações teóricas não estão isentas de
críticas  como a que é  apontada  por Paulo Franchetti  (1992: 32),  relativamente  à linha
evolutiva traçada pelos teóricos do grupo Noigandres:

...na  busca  de  uma  linha  evolutiva  que  o  conduza  aonde  quer
chegar, Augusto [de Campos] vai percorrendo as referências e alijando do
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seu  caminho  tudo  aquilo  que  perturbe  a  sua  trajectória,  passando
rapidamente  da  consideração  de  um  autor  à  de  outro,  sem  uma
argumentação que apresente ao leitor as razões de seus julgamentos ou a
possibilidade de tomar as obras desses autores como uma continuidade ou
um conjunto  passível  de  síntese.(...)  Augusto  de  Campos  age como  se
todos  os  poetas  a  que  aludiu  até  ao  momento  estivessem tratando  da
mesma  coisa,  empenhados  na  mesma  obra;  como  se  fosse  um  só  o
objectivo de todos os seus esforços e uma só a direcção de seus trabalhos.

Ao tentar  estabelecer um critério  orientador que lhe permita a passagem de um
autor para outro na tradição que pretende estabelecer, A. de Campos utiliza a noção de
“estrutura,” que incide particularmente sobre a “tipografia funcional,” em Mallarmé, que
lhe permite passar ao futurismo, e deste, a Apollinaire. Neste, a noção de “ideograma,”
deixando em suspenso a “tipografia funcional,” permite a passagem a Ezra Pound, em cuja
poética o princípio ideogrâmico é fundamental, do qual é, aliás, o sistematizador, o autor
que cristaliza a ideia  de “ideograma” como um meio para a poesia;  e deste  para e.  e.
cummings e James Joyce que, por sua vez, por via da “circularidade estrutural,” se liga a
Mallarmé.

Como se pode depreender do que atrás ficou exposto, são voláteis os critérios  que
permitem aos concretistas estabelecer a ligação entre os diversos autores. Além disso, do
facto que a ligação entre estes autores se possa estabelecer tendo em consideração apenas
aspectos parciais das suas obras, decorre um outro que é o facto de o projecto concretista
também só se relacionar com aspectos parciais das obras dos antecessores evocados.

Reportemo-nos a Stéphane Mallarmé, porventura o antecedente mais relevante que
os concretistas assinalam, que participava, na sua época, nas buscas em relação ao verso
livre  a  ao  poema  em  prosa  e  queria  assimilar  o  poema  a  uma  partitura  musical.  Os
concretistas, considerando o verso como unidade poética esgotada, pretendem descobrir
uma nova unidade poética e descobrem, então, que o espaço gráfico, a página em branco
pode converter-se na unidade formal desejada. Daí que o primeiro antecedente evocado,
neste  sentido,  pelos  teóricos  do  concretismo  seja  o  poema  “Un  Coup  de  Dés,”  de
Mallarmé.  No  entanto,  se  é  certo  que  Mallarmé  violenta  aparentemente  a  sintaxe
consuetudinária,  não  a  desintegra  como  fizeram os  concretistas,  mas,  por  outro  lado,
também é verdade que a utilização dinâmica dos recursos tipográficos e as raízes musicais
da sua experiência enlaçam com os postulados da poesia concreta.

Concentremos agora a nossa atenção no caso de Guillaume Apollinaire. Este poeta
francês,  nas  suas  inovações  da  forma  poética,  perseguia  o  efeito  plástico,  alterando  a
disposição normal do material  linguístico no papel,  desenhando com ele e utilizando-o
como se se tratasse  de linhas,  mas nem sequer  entreviu as possibilidades plásticas das
palavras em si mesmas e também não alterou a ordenação sintáctica, apenas se limitou ao
aspecto meramente físico do verso. Portanto, entre as experimentações de Apollinaire e as
dos  concretistas  há  uma  considerável  distância  que  aliás,  como  vimos,  os  próprios
concretistas têm o cuidado de salvaguardar. A diferença radical que há entre um poema
concreto e um caligrama de Apollinaire pode ver-se claramente comparando, por exemplo,
o caligrama, “Il Pleut” (anexo 13), com o poema de Augusto de Campos, “pluvial” (anexo
14).

O nome dado por Apollinaire aos seus ensaios poéticos, “caligramas,” foi retirado
das antigas composições gregas, como as de Símias de Rodes, nas quais os versos eram
dispostos de uma forma gráfica adequada ao ritmo com que deviam ser recitados. Estes
novos caligramas  de  Apollinaire  não foram concebidos  sobre  uma ideia  musical.  Não
podemos esquecer que Apollinaire era crítico de pintura e tinha um sentido plástico da
poesia. Ele elabora os seus caligramas utilizando a página e as linhas do verso como se se
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tratasse de fazer um desenho, buscando um efeito visual que em nada afecta a essência
íntima da poesia e constitui antes um apoio da ideia literária.

Por último, o poeta brasileiro, Ferreira Gullar (1969: 35) critica a apropriação que
os concretistas fazem de alguns autores da tradição literária, nomeadamente Ezra Pound e
James  Joyce,  considerando  que  a  radicalização  concretista  de  alguns  pressupostos  dos
referidos autores deturpa as suas intenções ou propósitos:

Basta dizer que o processo de construção ideogrâmica de Pound -
que  consiste  na  justaposição  de  blocos  discursivos  -  transforma-se,  na
teoria concretista, que renega o discurso, na justaposição de palavras, o que
conduz o poema a um nível de quase total abstração, à radical eliminação
de qualquer conteúdo, que não a difusa interação significativa das palavras
isoladas. Do mesmo modo, as aglutinações verbais de Joyce, que ocorrem
dentro  de  um processo  discursivo-narrativo  complexo  -  proveniente  de
uma concepção geral da obra e de intenções conteudísticas - são reduzidas
pelos concretistas a um mero jogo formal, sem qualquer outro propósito
que  não  seja  a  elaboração  de  uma  linguagem  “verbivocovisual,”  para
comunicação “mais rápida.”

Aliás, Décio Pignatari, num encontro recente com o poeta português E. M. de Melo
e Castro, no Brasil, de certo modo confirmou estas objecções de Ferreira Gullar ao afirmar
que  “o  Ezra  Pound,  com  quem  a  gente  se  correspondia  nos  anos  50,  60,  ficou
absolutamente horrorizado com a poesia concreta, a qual ele negou, dizendo: ‘Toma que o
filho é teu, eu não tenho nada a ver com isso’” (Melo e Castro, dactiloescrito amavelmente
cedido pelo autor, 20-1).

Todavia,  os  concretos  defendem  que  o  método  ideogrâmico  é  que  constitui  o
grande ponto de contacto entre Ezra Pound e as suas concepções poéticas. Além desse, há
outro ainda que é a concorrência de materiais linguísticos procedentes de diversas fontes
idiomáticas,  já  que  do  mesmo  modo  que  a  poesia  concreta,  enquanto  utilizadora  do
método  ideogrâmico  se  expressa  em  várias  línguas  (Gomringer,  por  exemplo,  utiliza
vários idiomas na sua obra), também Ezra Pound, em The Cantos, utilizou vários idiomas
e inclusive frases de outros autores, sem que se possa, no entanto, falar de plágio, posto
que as mesmas não são utilizadas em função dos valores para cujo serviço foram criadas,
mas sim como materiais que cumprem uma função - a ideogrâmica - totalmente diferente
da narrativa.

Porém,  apesar  desta  aparente  fragilidade  teórica,  a  generalidade  da  crítica  tem
aceite como válida a reivindicação desta tradição literária, atendendo talvez, não tanto ao
encadeamento dessa tradição, mas às efectivas semelhanças e pontos de contacto que a
poesia  concreta  demonstra  relativamente  à  obra,  ou  parte  da  obra,  dos  mencionados
precursores.

De facto,  como defende  Mihai  Nadin,  quer  a  tradição  evocada  quer  o projecto
concretista  inserem-se numa passagem da persuasão poética e  das formas fixas  a  uma
poética  da  descoberta,  liberta  dos  rigores  das  regulamentações  formais  acumuladas  ao
longo da história e promovidas à condição de normas de valor estético aceite. Entre as
formas poéticas fixas e a poesia livre produz-se uma evolução no curso da qual a condição
mesma da poesia se altera. O abandono progressivo da rima, da métrica e do ritmo, até da
metáfora, a despoetização (realizada com os meios da poesia, ou seja, no espaço estético
característico da poesia que é o da expressão lírica) representam um ataque, do interior, à
forma que era suposta mascarar, dissimular, tornar difícil o acesso ao sentido poético. O
caso limite da poesia concreta ilustra a maneira como o sentido tradicional esgotado da
lírica retórica é convertido num sentido poético novo, no qual o abandono das figuras e de
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toda a espécie de ornamentos conduziu a um novo tipo de retórica, de persuasão poética,
situada  no espaço da significação e não exclusivamente no da significação verbal,  por
recurso à componente musical ou plástica, que acaba paradoxalmente por transformar a
poesia  noutra  coisa,  outra  coisa  de  uma  evidente  condição  sincrética.  A nova  poesia
propõe  como  essencial  a  transmissão  directa  duma  estrutura,  sem  qualquer  desvio
supérfluo.  Poder-se-ia  dizer  que  se  trata  de  uma  “poética  optimizada.”  O  termo
“optimizar,” que pode chocar neste contexto, é característico da teoria geral dos sistemas e
exprime uma regra de minimização. Em poética, pode exprimir a tendência a uma eficácia
expressiva máxima, obtida com um mínimo de meios empregues (cf. Nadin 1980: 251-
52).

2.2.   Antecedentes   remotos    -    confluêncais  entre  o  verbal  e  o  visual:  a
         visualidade  na  poesia    

 
O facto de os teóricos brasileiros terem restringido as suas referências à geração

precedente  resulta  da  falta  de  informação  relativamente  a  produções  figurativas  mais
antigas, que aliás eles passaram a citar logo que delas tomaram conhecimento. Portanto, o
facto  de  se  terem  limitado,  essencialmente,  a  referências  à  geração  anterior  -  o  que
acontece, nomeadamente, no “Plano-piloto para poesia concreta” (cf. A. de Campos, D.
Pignatari e H de Campos 1987: 156-58) -  não parece significar uma opção voluntária, mas
uma  limitação  da  informação  de  que  dispunham  naquela  altura.  Como  afirma  Claus
Clüver (1987a: 120), “later (...) concrete poets extended their claims of working within a
well-established tradition into the past as well as to other cultures.”

De  facto,  a  preocupação  dos  jovens  concretistas  em  se  apropriarem  de  uma
tradição literária leva-os a tentar recuar o mais possível no tempo, como que a sugerir um
profundo enraizamento das bases do seu projecto poético na história literária. Para isso,
mencionavam nomes conhecidos, embora não raro estivessem a aludir a uma parte muito
restrita da obra desses autores, um aspecto periférico das suas obras, que evocavam para
estabelecer associações entre autores que, de outro modo, seriam impensáveis como, por
exemplo, o facto de Décio Pignatari (1987: 67) referir que o poema visualmente figurativo
“pode ser encontrado em Rabelais, Lewis Carol, nos dadaístas e nos futuristas.”

O estabelecimento dessa tradição não é algo definido a priori mas,  pelo contrário,
é algo que os teóricos concretistas  vão continuamente  fazendo ao longo do tempo,  de
acordo com nova bibliografia com a qual  entram em contacto e de que se apropriam,
enquanto  contributos  para  estabelecer  essa  tradição  desejada,  como  o  demonstra  esta
descoberta de  Décio  Pignatari  (ibid.:  130),  revelada  no  artigo  “Ovo novo  no  velho,”
publicado pela primeira vez só em 1960:

Símias  de  Rodes,  lá por  300  a.C.,  escreveu um  ovo estupendo.
Technopaegnia.  Está  na  Antologia  Grega  e  na  pequena  antologia  de
poemas em forma de coisa organizada pelo jovem poeta norte-americano
Charles Boultenhouse para Art News Annual XXVIII, 1959.

Como vimos, os próprios concretistas não referem exactamente os mesmos autores
como predecessores dos seus percursos poéticos. Julgo que este facto se fica a dever às
limitações dos conhecimentos dos jovens poetas, o que se compreende, dado estarem a
fazer alusão a uma tradição rica,  mas muito negligenciada e, consequentemente, pouco
acessível na história literária. Essa tradição acaba por ser, em minha opinião, delineada em
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torno de um fio condutor, essencialmente a visualidade na poesia, como refere o poeta
norte-americano Jonathan Williams (in Solt 1970: 86):21

...  do  not  think there  has  not  been  a  tradition  of  the  poem as
visualization,  as substance from Way, Way Back.  (...)  But,  I go only a
Little  Way  Back:  George  Herbert,  Blake,  Lewis  Carroll,  Morgenstern,
Malevich, Schwitters, Apollinaire, Bob Brown, Stein, cummings, William
Carlos Williams, Patchen, Zukofsky...

É possível remontar este “way, way back,” que Jonathan Williams não explicita,
até  às  origens  mais  remotas  da  poesia,  que  se  prendem  com  a  invenção  da  escrita
alfabética  que,  enquanto  forma de comunicação,  é  relativamente  recente,  porque antes
dela já existia comunicação por imagens. Assim, a origem da poesia, como escrita de um
texto,  é  indissociável  do seu aspecto gráfico.  Toda a escrita  tem origem na pintura  (a
escrita é uma pintura de palavras). 

É  sabido  que  comunicar  é,  antes  de  mais,  dirigir-se  à  percepção  sensorial  de
outrém, emitindo signos que atinjam um dos cinco sentidos. No entanto, mesmo quando
se trata  de comunicação não-verbal,  pensamos prioritariamente  na audição e na visão,
pelo que podemos falar de uma hierarquia das percepções sensoriais que se estabelece
privilegiando claramente  estes  dois sentidos.  Por conseguinte,  podemos provavelmente
estudar as formas da comunicação inter-humana ao nível da audição e da visão, dado que
mesmo  os  esforços  para  criar  uma  obra  de  arte  total,  como  a  ópera  wagneriana,  se
confinam geralmente a estes dois sentidos privilegiados. Com efeito, a hipótese formulada
por Kibédi Varga (1989: 91) de que “la comunication intentionelle et consciente ne peut
jamais se passer des deux sens privilégiés,” encontra-se solidamente ancorada na tradição
da cultura ocidental que reflecte esta dificuldade em separar o visual do verbal: a Poética,
de Aristóteles, contem numerosas alusões à pintura e é conhecida a influência profunda do
preceito  horaciano  ut  pictura  poesis que  determinou  por  vários  séculos  o  sentido  da
reflexão sobre estas duas artes.

A ideia  de  artes  irmãs  está  enraizada  na  mente  humana  desde  a  Antiguidade,
conduzindo  a  uma  reflexão  paralela  das  artes  plásticas  e  das  artes  da  linguagem,
nomeadamente da pintura e da poesia, que dominou a teoria geral das artes até ao fim do
século XVIII. Durante estes séculos vêm desfrutando de uma indiscutível autoridade a
referida expressão  ut pictura poesis, da  Arte Poética de Horácio, que foi erroneamente
interpretada como um preceito22 e um comentário atribuído por Plutarco a Simónides de
Keos (século VI a. C.), segundo o qual “a pintura é poesia muda, a poesia imagem que
fala.” Assim, poesia e pintura têm marchado constantemente pari passu evidenciando uma
fraterna emulação de metas e meios de expressão.

No  entanto,  este  debate  secular  conduziu  a  posições  extremas  que  podem ser
simbolizadas pelas atitudes de G. E. Lessing, no século XVIII, e de Etienne Gilson, já no
nosso século. O primeiro pretendia separar claramente a arte do tempo e a arte do espaço
e, conferindo a cada uma o seu domínio específico (a poesia, a par da música e da dança,
é uma arte dinâmica, que se situa na esfera temporal; a pintura, a par da arquitectura e da
escultura é uma arte plástica ou estática, que se situa na esfera espacial), esperava abolir
os constrangimentos artificiais  que o princípio  de imitação recíproca impunha às duas
artes. Lessing não abandona a concepção mimética da arte; apenas a especifica dizendo

21 Williams, Jonathan, “The crooked cake of Leo Cesspooch; or, how I survived bucolic plague & came unto
concrete.” Texto enviado pelo autor a Mary Ellen Solt.
22 O poeta latino apenas pretendia dizer que, tal como certas pinturas, também alguns poemas agradam uma
única vez, enquanto outros resistem a leituras sucessivas; ou seja, segundo Horácio, a apreciação da poesia
obedece às mesmas regras que a da pintura, mas a poesia não devia tomar a pintura como modelo.
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que a finalidade de cada arte deve ser conforme ao carácter próprio dos seus signos, o que
limita  o domínio do que elas  podem representar.  Deste  modo, Lessing sublinha que a
pintura e a poesia diferem entre si, quer pelo seu tipo de matéria e assunto, quer pelo seu
modo de imitação. Assim, do ponto de vista da matéria (ao mesmo tempo entendida como
matéria significante e campo de representação: de sentidos e figuras),  à poesia caberia
proceder à declinação das acções no tempo (os seus signos seriam artificiais e sucessivos),
enquanto  à pintura estar-lhe-ia  destinada  a justaposição (simultânea)  dos signos (agora
naturais) no espaço (pelo que os corpos, devido às suas qualidades visuais, constituiriam
os objectos mais próprios da pintura) (cf. Lessing 1990). Esta especialização anuncia a
autonomia  das  letras  e  foi  acolhida  por  jovens escritores,  caso  de Goethe,  como uma
libertação.

Gilson (cf. 1958: 33), pelo contrário,  insiste no fascínio profundo que a arte da
palavra e a arte  da imagem exercem uma sobre a outra;  para além das regras formais
horacianas,  existe  o  irresistível  desafio  que  constitui  para  cada  uma  das  artes  a
ultrapassagem dos seus próprios limites: para a poesia, o desafio de arrancar a palavra ao
tempo  que  se  escoa;  para  a  pintura,  o  desafio  de  arrancar  a  imagem do  espaço  que
petrifica e de integrá-la no movimento sugerido pelo fluxo temporal.

Assim,  a  distinção  estabelecida  entre  artes  do tempo  e  artes  do espaço  é  uma
distinção filosófica; só a este nível o verbal e o visual se podem separar claramente, já que
ao nível psicológico - adoptando uma perspectiva inspirada na psicologia cognitiva - o que
conta é a percepção do destinatário que é sempre um facto simultaneamente temporal e
espacial, pelo que o visual e o verbal são fundamentalmente inseparáveis.

A partir  do momento em que se estabelece  uma identidade  entre  ikon e  logos,
define-se para a poesia de vanguarda, e para o poema visual em particular, uma cronologia
que  faz  remontar  a  sua  origem  à  mais  remota  antiguidade.  Alguns  historiadores
determinaram que os poemas visuais surgem a partir do século XX com os futuristas - com
as  suas  “palavras  em  liberdade”  e  a  “revolução  tipográfica”  -  a  que  se  seguem  as
experiências dos dadaístas, surrealistas e letristas, até se chegar à poesia concreta. Mas, de
facto, teremos de fazer anteceder estas referências de algumas experiências longínquas de
textos-imagens,  que  compreendem  “hieróglifos,  ideogramas,  criptogramas,  diagramas,
rebus, mandalas, amuletos, jóias, brinquedos, lápides e até alguns monumentos, além de
todos os outros textos e objectos poemáticos identificáveis como tal” (in A. Hatherly e
E.M. Melo e Castro 1981: 139).

Assim,  segundo Mihai  Nadin (1980: 250),  as  próprias  referências  históricas  da
poesia concreta são já por si insólitas, pois os seus antepassados são “...technopaignie dans
la culture grecque ancienne,  carminata figurata dans la culture  latine précoce,  poésie-
image dans  la  culture  de  l’Orient  lointain,  versus  cancellati dans  la  renaissance
carolingienne...”

Ana Hatherly (1981: 139), autora de importantes trabalhos sobre a ancestralidade
da visualidade na poesia, refere o facto de o virtuosismo dos carmina figurata latinos já
implicar uma alteração do ordenamento do processo de leitura tradicional:

Nos  Carmina  Figurata latinos,  avulta  o  nome  de  Porfyrius
Optatianus  e  na  época  carolíngia  os  dos  poetas  Alcuino  e  Bonifácio,
residindo  a  particular  virtuosidade  dessas  composições  no  seu  carácter
acróstico, pois deveriam ser lidas não só horizontal como verticalmente.

Também a cultura asiática influenciou particularmente a identidade entre o icónico
e o linguístico. No Oriente, particularmente na China e no Japão, o poeta-pintor-calígrafo
é  uma  unidade  cultural  paradigmática  e  os  concretistas  brasileiros,  posteriormente  à
apresentação do movimento concreto, e da tradição recente em que se apoia, referem-se,
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particularmente  através  de  Haroldo  de  Campos  (1977),  à  importância  do  kanji,  o
ideograma chinês, “que evolui de uma fase pictográfica (desenho do objecto) para uma
notação extremamente sintética e estilizada...” (ibid: 63) e especialmente à influência da
“poesia japonesa em particular [que] nos oferece uma impressionante tradição de síntese
absoluta  e  apresentação  directa:  o  haicai...”  (ibid.:  55)  que,  com  a  sua  linguagem
altamente concentrada e vigorosa, a sua estrutura gráfico-semântica, os seus processos de
compor e as suas técnicas de expressão, que a tornam uma forma poemática sintética, viria
a  influenciar  decisivamente  um  dos  principais  movimentos  de  renovação  da  poética
moderna de língua inglesa, o imagismo, ao qual está ligado Ezra Pound.

Na Europa é célebre o “Ovo,” de Símias de Rodes (anexo 15), que data do ano 300
a.C.  e  cuja  técnica  de  leitura  se  conhece.  Trata-se  de  um poema  bucólico  composto
graficamente  em  forma  de  ovo,  sendo  essa  forma  usada  como  metáfora  do  processo
poético. O ovo órfico, que dá nascimento a Eros, é cantado por Símias através de palavras
que se ordenam segundo uma forma oval. A leitura realiza uma espiral, cujo nó é a própria
vida (cf. Nadin 1980: 250).

Segundo Angel  Crespo e  Pilar  Gomez  Bedate  (1963:  104),  a  publicação  deste
poema serve para os Noigandres testemunharem a existência desde tempos remotos da
forma de expressão poética por eles seleccionada, dado que, para os brasileiros, alguns dos
exemplos fornecidos por Charles Boultenhouse foram uma descoberta.  De facto, o poema
de Símias de Rodes, incluído por Décio Pignatari, na página “Invenção,” de 8 de maio de
1960,  “guarda  asombroso  parecido  formal  con el  poema de  Augusto de  Campos  ôvo
novelo y  es  reproducido  por  Décio  Pignatari  como  testimonio  de  la  existencia  de
precedentes de la forma poética que han elegido, corroborando así nuestra apreciación de
la seriedad de este movimiento, que se reconoce expresión de una poesia que ha sido una
necesidad desde antiguo” (anexo 16).

Todavia,  à  data  do lançamento  do  projecto  concretista,  os  poetas  brasileiros  e
Gomringer,  considerados  por  Clüver  (1987a:  120),  os  “founding  fathers”  (seguindo  a
terminologia de Fishelov) do movimento, não conheciam os antecedentes mais remotos da
poesia visual, como Símias de Rodes: 

it is doubtful that the “founding fathers” of  the movement were
familiar with (m)any of these older texts when they began their work. The
names we first encounter in their position papers belong to the twentieth
century, except for Stéphane Mallarmé, whose Un Coup de Dés, published
in 1897, was independently and from the start extolled by Gomringer and
the Brazilians  as  the  key  work  in  the  modern  tradition  they  sought  to
follow.

2.3.  Poesia   concreta  -  relação  dúplice  de  continuidade  e  ruptura  com  a
        tradição  poética       

 
Assim, as “subdivisões prismáticas da Ideia” de Mallarmé, o método ideogrâmico

de Pound, a simultaneidade joyciana, a mímica verbal e o atomismo de cummings, são os
elementos reivindicados a uma tradição recente para convergirem para um novo conceito
de  composição  poética.  De facto,  estabeleceu-se  um certo  consenso,  entre  os  críticos,
quanto à legitimidade da apropriação desta tradição, como o demonstram estas afirmações
de Claus Clüver (1982a: 3-4):

For this group,  which had borrowed its name, “Noigandres,” as
well  as  a  few  cornerstones  of  its  poetic  program  from  Ezra  Pound,
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Mallarmé’s text was a major inspiration. There were other literary models,
of course, some of whom are likewise considered highly “musical,” such as
James  Joyce  and  Gertrude  Stein.  But  in  others,  the  visual  and  spatial
qualities  tended  to  overbalance  the  aural  ones,  as  in  some  of  e.  e.
cummings’ poems and the “calligrammes” of Apollinaire.

Alfredo Bosi (1982: 531-32),  por  seu turno,  contextualiza  deste  modo a poesia
concreta no Brasil:

A poesia concreta,  ou Concretismo,  impôs-se,  a partir  de 1956,
como a expressão mais viva e atuante da nossa vanguarda estética (...) No
contexto da poesia brasileira, o Concretismo afirmou-se como antítese à
vertente intimista e estetizante dos anos 40 e repropôs temas, formas e, não
raro, atitudes peculiares ao Modernismo de 22 em sua fase mais polémica
e mais aderente às vanguardas europeias. Os poetas concretos entendem
levar às últimas consequências certos processos estruturais que marcam o
futurismo (italiano e russo),  o  dadaísmo e,  em parte,  o  surrealismo,  ao
menos no que este significa de exaltação do imaginário e do inventivo no
fazer poético.

Esta situação permite concluir que um movimento, que se apresenta como ruptura
relativamente à produção poética sua contemporânea, que se atribui a si próprio a posição
de vanguarda no contexto cultural em que surge, cujos praticantes, desde o início, aliam à
sua produção poética uma contínua produção teórica, explicando e justificando os seus
trabalhos e formulando os seus objectivos, pode ser afinal, paradoxalmente, caracterizado
por se inserir na continuidade de uma tradição, afinal milenarmente estabelecida, como
todos  os  concretistas  se  esforçariam por  provar.  De  facto,  como  afirma  Claus  Clüver
(1981b: 386), referindo-se uma vez mais à tradição que o movimento concretista integra,

the statements of  the Brazilian “Noigandres” group, collected in
their Teoria da Poesia Concreta: Textos Críticos e Manifestos 1950-1960
are  characterized  by  a  sense of  continuity  which is  both  historical  and
interdisciplinary.  These young poets  from São  Paulo  placed  themselves
firmly  within  the  tradition  of  what  they  considered  as  the  major
achievements of the preceding generation - not only in literature, but also
in music and the visual arts. Thus, besides Mallarmé, Apollinaire, Pound,
Cummings, and Joyce they constantly refer to Malevich and Mondrian, to
Eisenstein, and to Schoenberg and Anton von Webern.

Este sentido de continuidade histórico-literária que a poesia concreta  estabelece
tem  equivalência  na  “continuidade”  ou  “contiguidade”  interdisciplinar,  que  a  poesia
concreta também estabelece, seja ao nível dos criadores evocados como tendo afinidades
com a tradição de inovação artística de que a poesia concreta se pretende participante, seja
ao  nível  da  equiparação  da  prática  concretista  com  outras  práticas  artísticas  suas
contemporâneas.

Como  dizem  Crespo  e  Bedate  (1963:  101),  além  de  citarem  poetas  e  alguns
escritores que radicam as origens da poesia concreta no literário,  os concretistas citam
também a influência de outros criadores de outras artes, pelo que o produto resultante de
tão  diversificadas  e  interartísticas  influências  tinha  de  ser  ele  prório  diversificado  e
interartístico:

Como antecedentes de ella,  presentan un grupo bien trabado  de
poetas, novelistas, músicos, pintores y hasta un realizador cinematográfico,
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Eisenstein,  quien,  a  su  vez,  derivaba  su  teoría  del  montaje  de  los
ideogramas  chinos  que  han  sido  traducidos  por  Ernest  Fenollosa,  y
recogidos por Ezra Pound como esquema de sus Cantos.

A poesia  concreta  tem,  portanto,  antecedentes  literários,  plásticos,  musicais  e
cinematográficos e, na opinião de Crespo e Bedate (cf. ibid: 103), é até com a música que
a poesia  concreta  tem mais  paralelo.  De facto,  a  abolição  da frase  musical  discursiva
realizada por Webern e a sua substituição por sons, separados uns dos outros mas com
capacidade  de  produzir  uma  emoção  estética  por  mera  justaposição,  corresponde
precisamente  à  abolição  da frase  sintáctica  e  à  substituição dos nexos gramaticais  por
espaços em branco encarregues de unir ou separar as palavras.

As  opiniões  dos  críticos  dividem-se  quanto  à  questão  da  poesia  concreta  ser
considerada  uma  ruptura  ou  uma  continuidade  relativamente  à  tradição  literária  ou
artística. Para alguns críticos, como por exemplo, Ana Hatherly (1981: 150), a inovação
pretendida  pela  poesia  concreta  é  uma  forma  de  afirmar  a  ruptura  face  à  cultura
dominante,  porque  os “textos  da  poesia  concreta,  exigem uma autêntica  revolução  na
maneira de ler, de interpretar e conceber a expressão poética.”

Parece indiscutível que esta  visão da poesia  concreta como uma ruptura,  sendo
uma ruptura com a cultura dominante, com os modelos instituídos, portanto reconhecíveis
e reconhecidos, classificados e catalogados, implica forçosamente uma clivagem com os
géneros  literários  e  artísticos  existentes,  porque  esses  adequam-se  necessariamente  à
produção  existente  e  não  áquela  que  irrompe  de  novo,  com  o  intuito  justamente  de
afrontar os cânones estabelecidos. Como afirma Melo e Castro (1965: 34-5), 

antiarte  quer  dizer  “para  lá”  das  regras  e  moldes  dos  géneros
literários e artísticos convencionais - sem no entanto deixar de ser romance,
teatro,  crítica,  poesia,  etc.,  e  de  certo  modo  contra  essas  fechadas
classificações,  porque  pela  sua  natureza  unívoca  e  lógica,  tais  géneros
literários ao serem ultrapassados têm de ser negados como tal. Portanto, as
antipeças são teatro  em espaço  aberto,  os  anti-romances  são  ficção em
espaço aberto, os antipoemas são poesia aberta.

Também o crítico português, Fernando Guimarães defende que o que caracteriza
essencialmente  o  concretismo  é  o  facto  de  representar  uma  ruptura  e  uma  aposta  na
descontinuidade.  Segundo  Guimarães  (1989:  157),  “na  Poesia  Experimental  ou  no
Concretismo podemos  detectar  alguns  pontos  de  encontro  (...).  O  que  caracteriza  tais
movimentos  é  o  seu  poder  de  negação,  o  modo  como  aposta  na  descontinuidade  da
história, sujeitando-a a rupturas, a novos valores, a uma maior ou menor subversão.”

Porém, na opinião de outros críticos, a relação da poesia concreta com a tradição é
uma relação de continuidade e superação. Segundo Rosmarie Waldrop (1982: 320), por
exemplo, é possível contrariar a reivindicação de que a poesia concreta é uma inovação
radical, e a autora defende inclusive que as afirmações programáticas do projecto têm um
alcance que a prática poética não confirma: “such ‘poetical’, evocative uses of language,
as well as many techniques (...) depend on a traditional understanding of language and
poetic  genres  (parodies,  line  structure,  punchlines,  structures  like  Solt’s  ‘Moon  Shot
Sonnet’, etc.). Not that this invalidates concrete poetry (...). All it does is show that the
manifestos are overstated...”

Na opinião de Jon M. Tolman (1982: 149), essa mesma componente teórica do
movimento reforça as dívidas dos concretistas para com algumas experiências do passado,
acentuando assim a tendência de continuidade deste projecto:
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the theoretical writing of the movement clearly demonstrates that
this use of the past is not anachronistic but rather that the recognition that
certain  achievements  of  the  past  have  made  possible  a  new aesthetic
awareness. The concrete poets possess a well-defined sense of culmination
or supplantation in which they do not worship or imitate the past, but build
upon it.

Como afirma Ana Hatherly (1981: 133), a poesia experimental que, como vimos,
está em consonância com a configuração poética concreta, estabelece uma relação dúplice
de ruptura e continuidade com a tradição poética, porque “a poesia (experimental) está em
ruptura com os processos tradicionais mas aceita ainda alguns dos seus ditames.”

Em  suma,  uma  formulação  que  parece  possibilitar  a  conciliação  destas
perspectivas de tradição e anti-tradição, continuidade e ruptura,  que se atribui à poesia
concreta, é a formulação proposta por Claus Clüver (1987a: 119) de que “the tradition they
sought to continue was that of literary innovation and especially the Brazilians made a
careful  search  for  what  they  would  accept  as  the  true  inventions  of  the  preceding
generation.”

Assim, a oscilação da poesia concreta entre tradição e inovação leva por vezes a
formulações  algo  paradoxais,  como  considerar  a  vanguarda  concretista  “uma  nova
tradição poética” (in A. de Campos, D. Pignatari  e H de Campos 1987: 154), isto é, a
poesia concreta pretende estabelecer uma continuidade histórico-literária com uma prática
de inovação, que implica ruptura com modelos dominantes. Deste modo, poder-se-ia dizer
que a poesia concreta pretende ser “a continuidade da ruptura poética.”

3.  Características  da  poesia  concreta 

Um dos passos em direcção à  elaboração do projecto  de poesia  concreta  pelos
teóricos brasileiros,  foi inserir  a produção do grupo na configuração dominante do seu
tempo, o que acontece no artigo “Poesia Concreta” no qual Augusto de Campos (ibid.: 40)
propõe pela primeira vez a adopção daquela expressão:

Em sincronização com a terminologia adotada pelas artes visuais e,
até certo ponto, pela música de vanguarda (concretismo, música concreta),
diria eu que há uma poesia concreta. Concreta no sentido em que, postas
de lado as pretensões figurativas da expressão (o que não quer dizer: posto
à margem o significado),  as palavras nessa poesia atuam como objectos
autônomos.

O concretismo - segundo o “Plano-piloto para poesia concreta” (1958) - pretende,
então,  falar a linguagem de um novo tempo. Diante do horizonte técnico da sociedade
industrial,  dos novos padrões da comunicação não-verbal, da linguagem publicitária, do
out-door, do cartaz, o poema deve livrar-se da “alienação metafórica,” para ser projectado
como um objecto  em e  por  si  mesmo,  não  um intérprete  de  objectos  exteriores  e/ou
sensações mais ou menos subjectivas. O poema/objecto industrial do concretismo pretende
comunicar a sua própria estrutura: o seu problema é o das funções e relações das palavras,
relações que levam em conta uma organização óptico-acústica do poema proporcionando a
exploração de uma sintaxe visual:

poesia concreta: produto de uma evolução crítica de formas. dando
por encerrado o ciclo histórico do verso (unidade rítmico-formal), a poesia
concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente
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estrutural.  espaço  qualificado:  estrutura  espácio-temporal,  em  vez  de
desenvolvimento  temporístico-linear.  daí  a  importância  da  idéia  de
ideograma, desde o seu sentido geral de sintaxe espacial ou visual, até o
seu sentido específico (fenollosa/pound) de método de compor baseado na
justaposição directa - analógica, não lógico-discursiva - de elementos. “il
faut  que  notre  intelligence  s’habitue  à  comprendre  synthético-
idéographiquement  au  lieu  de  analytico-discursivement”  (apollinaire).
eisenstein: ideograma e montagem (in A. de Campos, D. Pignatari e H de
Campos 1987: 156).

Ao utilizar  a linguagem duma forma reduzida,  a poesia concreta  pode ser vista
como  uma  “poética  optimizada,”  na  medida  em  que,  através  de  um  processo  de
condensação e redução, procura, com o mínimo de materiais empregues, retirar o máximo
de  informação,  ou  seja,  ela  representa  uma  tendência  para  uma  eficácia  expressiva
máxima, obtida com um mínimo de meios utilizados.

Então, como refere Rosmarie Waldrop (cf. 1982: 316), a mais óbvia característica
da poesia concreta é a redução; a utilização de uma forma reduzida de linguagem, que
propondo e defendendo a centralidade textual, de alguma forma se autonomiza, sobretudo
em  relação  ao  autor/sujeito  tradicionalmente  considerado,  uma  vez  que  é  o  próprio
poema/objecto a   comunicar  a sua própria  estrutura.  Como refere  Richard  Kostelanetz
(1982a: 32),  “the  artist  makes  a  work of art,  and it  is  this  object,  (not  the  artist)  that
expresses,” pelo que o autor/sujeito está ausente do poema e este força o leitor a deter a
sua atenção sobre a “concretude” concentrada do texto poético.

Esta “concretude” do poema é sentida pelo leitor dado que este tipo de expressão
poética aposta, antes de tudo, na transmissão da materialidade da sua própria estrutura.
Como  afirma  Ana  Hatherly  (1979a:  95),  a  “diluição  das  estruturas  do  verso  e,  por
prolongamento,  do  texto  (...)  manifesta-se  acima  de  tudo  pela  sua  assimilação  de
características visuais que reduzem o poema a uma mancha, (...) acabando por pôr em
destaque a mancha propriamante dita  do texto,  a mancha tipográfica,  ou seja,  o corpo
visualmente formal do texto.”

Haroldo  de  Campos  (cf.  1987:  76)  caracteriza  a  poesia  concreta  como  uma
linguagem rápida, directa, eficaz, que com os seus próprios materiais permite a reificação
do poema, à semelhança do “mundo das coisas,” sem que o poema seja uma representação
mimética desse “mundo das coisas.”

Deste modo, o verdadeiro texto concreto é aquele que apenas se representa a si
próprio e que comunica a sua própria estrutura. Assim se compreende o distanciamento
que os concretistas quiseram demarcar entre as suas produções e os poemas figurativos,
como os  caligramas  de  Apollinaire,  que  eram trabalhos  visuais,  usando  elementos  da
linguagem para  ilustrar  um conteúdo.  Assim,  tínhamos  poemas  sobre  chuva,  casas  ou
relógios, usando palavras impressas na página de modo a representar figurativamente essas
realidades exteriores a que aludiam.

Então, no plano morfológico, o poema concreto utiliza a palavra, não como signo,
mas  como  objecto,  sem  no  entanto  abdicar  das  cargas  semânticas  das  palavras
manipuladas,  enquanto  que,  no plano  sintáctico,  põe  em cheque a  estrutura  lógica  da
linguagem  discursiva  tradicional  abrindo-se  às  sugestões  do  método  ideogrâmico  de
compor,  que  é  do  tipo  analógico,  criando  uma  área  linguística  não  discursiva,  que
participa  das  vantagens  da  comunicação  não-verbal  sem,  todavia,  mutilar  o  seu
instrumento - a palavra.

De facto, como defende Nadin (cf. 1980: 252), a poesia concreta não é feita de
versos  e  se  as  palavras  podem  ainda  ser  identificadas  como  tais,  elas  poderão  não
participar na poesia  concreta  na sua qualidade de palavras, mas de signos de palavras,
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recusando o seu sentido literal, assumindo novos, motivados do ponto de vista estético e
não semântico. A poesia concreta é, assim, uma realidade paralinguística porque os signos
linguísticos (a par de outros) que nela participam podem não contribuir para a constituição
do sentido enquanto unidades da linguagem duplamente articulada, mas enquanto signos
que  se  opõem  à  segunda  articulação.  A  recusa  do  esteriótipo,  do  conformismo,  da
memória,  em última  instância,  corresponde  à  tentativa  de  recuperar  a  parte  alienada,
sujeita à manipulação, da linguagem.

Os concretistas mantêm, todavia, a dimensão semântica da palavra, na medida em
que utilizam a palavra na sua tríplice dimensão “verbivocovisual;” eles não são contra o
significado, mas contra a representação, como refere Rosmarie Waldrop (1982: 316):

Their  intention  is  anti-mimetic.  Gomringer  calls  each  of  his
constelations “a reality in itself, not a poem about.” It is a structure which
explores elements of language itself rather than one which uses language to
explore something else.  The parallel  to the non-representational painters
like Mondrian and Kandinsky is explicit.

Então,  a  poesia  concreta  caracteriza-se,  particularmente,  por  uma  utilização
tridimensional  da  palavra,  a  sua  “verbivocovisualidade,”  que  a  distingue  de  outras
manifestações poéticas, julgadas afins, mas em relação às quais, os teóricos concretistas
fazem questão  de  se  demarcarem.  Haroldo  de  Campos  (cf.  1987: 77)  salienta  que  “a
função da poesia concreta não é - como se poderia imaginar - desprover a palavra de sua
carga de conteúdo.” O objectivo dos concretistas era utilizar o elemento palavra “na sua
integridade  e  não  mutilado  através  de  uma  unilateral  redução  à  música  descritiva
(letrismo)  ou  à  pictografia  decorativa  (caligrama,  ou  qualquer  outro  arranjo  gráfico-
hedonista).”

Esta  totalidade  que  compõe  o  material  verbal,  o  seu  aspecto  fónico,  visual  e
semântico é,  então,  explorado de igual  modo pelo  poema concreto.  Efectivamente,  “it
explores and exploits the phonetic and visual potential of the verbal sign as much as its
semantic charge” (Clüver 1987a: 115) ou, como diz  Mihai Nadin (1980: 251) “la poétique
du concretisme - car il s’agit bien d’une poétique - se présente en fait (1) soit comme une
poétique de la forme (du visuel, en particulier) (2) soit comme une poétique du sens.”

Esta tríplice função verbal, visual e vocal dos elementos da linguagem, aliada à
negação  da sintaxe  discursiva  e,  consequentemente,  do verso,  implica  uma fisionomia
poemática gráfica, uma sintaxe espacial que faz com que “often, the reading of the text
may proceed in various directions. Multiple meanings emerge, none of them privileged:
the text remains  open” (Clüver 1987a: 115). Esta escrita tipográfica da poesia concreta
pode ser vista como uma influência de um contexto civilizacional, na medida em que se
identifica com a transposição mecânica, industrial, da escrita manual, individual. Assim, a
despersonalização do processo da escrita tipográfica da imprensa traduz-se nos textos da
poesia concreta. O texto surge, então, identificado com o processo mecânico, industrial,
da sua reprodução. Trata-se de uma técnica de massas que conduz à despersonalização
individual  na expressão do colectivo, do uso generalizado,  industrializado ao ponto do
completo esvaziamento de outro significado que não seja esse mesmo do seu esgotamento
(cf. Hatherly, 1979a: 101).

A exploração e a experimentação concretistas podem, pois, ser vistas como um
contributo  para  reactivar  os  códigos,  descobrindo  novos  mecanismos  de  produção  de
sentido ainda não tiranizados pelo uso.

4.  Realização  vs  irrealização  dos  propósitos  concretistas
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O poema concreto comunga das características dos processos de comunicação da
sua época, como sejam as mensagens rápidas, condensadas, directas que caracterizam os
modos de comunicação contemporâneos: telefone, rádio, tv, slogans, títulos, etc.. Assim,
como  refere  Jon  Tolman  (1982:  161),  “the  modern  urban  consumer,  accustomed  by
television and the newspaper to headlines and simplified syntax, has been conditioned to
high speed communication. In the concrete aesthetic what functions, what communicates
possesses artistic value.”

Assim,  a  ideia  de  contemporaneidade  aparece  associada  à  de  velocidade  da
comunicação e à existência dos meios de comunicação de massa como se depreende das
afirmações programáticas de Haroldo de Campos (1987: 54):

 a POESIA CONCRETA é a linguagem adequada à mente 
criativa contemporânea 

permite a comunicação em seu grau + rápido
perfigura 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 objecto de pura fruição (funcionando na arquitectura, p.
ex.), com campo de possibilidades análogo ao do objecto plástico
substitui o mágico, o místico e o maudit pelo ÚTIL.

Tal ideia volta a ser reiterada por Haroldo de Campos (ibid.: 58), noutro passo:

O poema passa a ser objecto útil, consumível, como um objecto
plástico. A poesia concreta corresponde a um certo tipo de  forma mentis
contemporânea: aquela que impõe os cartazes, os slogans, as manchetes, as
dicções  contidas  do  anedotário  popular,  etc..  O  que  faz  urgente  uma
comunicação rápida de objectos culturais.

Na opinião dos concretistas brasileiros, os hábitos do homem moderno exigem que
o poema seja  “concentrado,”  “técnico,”  “limpo,”  para que  se  comunique  rapidamente,
libertando-se das articulações lógico-discursivas da normatividade sintáctica, utilizando o
espaço como elemento relacional  de estrutura para alcançar essa libertação. De acordo
com  as  afirmações  supracitadas,  a  poesia  concreta  tenderia  a  adoptar  procedimentos
semelhantes aos empregues nos mass media, por forma a criar um maior e mais imediato
impacto junto do público receptor, o que, concomitantemente, aumentaria a acessibilidade
do público ao produto poético, revertido em objecto de consumo, deixando assim a poesia
de ser um objecto cultural elitista, para se encontrar quotidianamente inserida na dinâmica
do tecido social, a ponto de se tornar, como refere de forma programática, Décio Pignatari
(ibid.: 47), “uma arte geral da linguagem. propaganda, imprensa, rádio, televisão, cinema.
uma arte popular.”

Tudo  parece  indicar  que,  ao  falar  de  “arte  popular,”  Décio  Pignatari  esteja  a
sugerir que, ao utilizar procedimentos idênticos aos usados nos meios de comunicação de
massas,  a  poesia  concreta  visaria  atingir  um  vasto  público  familiarizado  com  esses
procedimentos e se tornaria acessível como um folheto propagandístico, uma emissão de
rádio ou um programa de televisão. De facto,  a poesia concreta,  sobretudo através dos
poemas-cartazes  (“poster  poems”),  alguns  com  cores,  parece  buscar  uma  eficácia
comunicativa que a aparenta com a técnica publicitária, tida em conta pelos concretistas
devido à sua economia verbal e à sua finalidade de produzir um impacto o mais directo
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possível. Aliás, alguns concretistas chegaram mesmo a produzir publicidade,  como é o
caso de Décio Pignatari.

Todavia, na introdução à primeira edição de Teoria da Poesia Concreta, Haroldo
de Campos (ibid.: 7) apresenta, como uma das razões que torna imperiosa a publicação
dos  textos  teóricos  sobre  poesia  concreta,  o  facto  de  “[ser]  preciso  facilitar  a  sua
compreensão e a sua discussão nos seus termos originais, sem a mediação das divulgações
esquemáticas e das interpretações duvidosas.”

Ora, esta afirmação suscita-me duas observações. Por um lado, vem confirmar o
facto  de  a  poesia  concreta  não  ser  facilmente  entendível,  e  como  tal  não  poder  ser
considerada uma “arte popular;” pelo contrário, é por ser difícil e hermética que “é preciso
facilitar  a  sua  comprensão;”  e,  por  outro  lado,  a  consideração  de  que  é  necessária  a
intervenção  da  autoridade  autoral  para  trazer  a  luz  sobre  o  assunto,  ao  estabelecer  a
“discussão nos seus termos originais,” vem pôr em causa o poema concreto enquanto obra
aberta,  impondo  limites  ao  seu  grau  de  abertura,  uma  vez  que  há  “interpretações
duvidosas” que o autor, usando do seu inquestionável poder demiurgo, vem esclaracer.23

Além disso, este objectivo de conseguir a transparência do poema concreto, na veiculação
de uma comunicação rápida, entra em conflito com a opacidade que também se deseja
para o poema concreto.  Como lembra Claus Clüver (1982b: 138), “the tendency of all
poetic language toward opacity is carried to a high degree in [the concrete] texts...”

Ora, como refere Richard Kostelanetz (1982a: 32), “writing becomes opaque (...)
when  its  communication  is  confused,  contradictory,  unclarified  or  incomplete.”  À luz
desta  definição,  a  opacidade  em  arte  afigura-se  inconciliável  com  a  pretensão  dos
concretistas em conceber  os poemas concretos como formas de comunicação  rápida  e
objectiva. 

Uma vez que a  poesia  concreta  utiliza  as palavras como objectos,  e  não como
signos,  acaba  por  privilegiar  mais  o  significante,  a  materialidade  da  palavra,  a  sua
“concretude,” do que o significado. Por isso, adopta estratégias para reter a atenção do
receptor sobre as palavras, força-o a olhar para elas em vez de olhar através delas, como
refere Rosmarie Waldrop (1982: 315):

Familiar shapes in familiar surroundings are invisible. We do not
usually see words, we read them, which is to say we look through them at
their significance,  their contents.  Concrete poetry is first  of  all  a  revolt
against this transparency of the word...

Assim,  a  poesia  concreta  opta  pela  opacidade,  que  obriga  à  detenção  sobre  a
palavra-objecto,  para  lutar  contra  esta  transparência  das  palavras  no  uso  comum,  ao
mesmo tempo que defende a transparência comunicacional do poema, através da rapidez e
objectividade que os concretistas lhe pretendem atribuir. Ora, parece muito dificilmente
defensável  a  caracterização  de  um  produto  poético  como  simultaneamente  opaco  e
transparente.

Este  é  também o sentido de algumas críticas  que Angel  Crespo e  Pilar  Bedate
(1963: 109) tecem à poesia concreta,  nomeadamente  a de que a opacidade contraria  a
rapidez e a economia de comunicação preconizada pelos teóricos:

Precisamente,  una de las  objeciones  que se  pueden hacer a  las
formas más radicales de la poesia concreta es que su interpretación exigiría

23  A confirmar esta  atitude,  está  esta  afirmação  proferida por  Augusto  de  Campos  (1987:  11)  na sua
introdução à 2ª edição da Teoria da Poesia Concreta: “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).”
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un entrenamiento  previo  que se aviene mal  con la rapidez y economía
preconizada por sus teóricos.

De facto, o ideograma chinês e a técnica do  haicai  japonês consistem em, sem
contar com nexos gramaticais, limitar-se a oferecer uma série de realidades justapostas
cujo grau de enlace ou relação depende em parte do acerto da sua composição e em parte
também da intuição do leitor  adestrado pelo hábito.  Deste modo se vê a influência da
cultura  oriental  na  poesia  concreta,  mas  também o  exagerado  optimismo dos  teóricos
concretistas  em  pretender,  sem  mais,  transpor  para  um  público  ocidental  formas  de
comunicação  características  de  outra  civilização  sem  que  houvesse  estranhamento  e
pretendendo a mesma rapidez e eficácia comunicativas. 

Com  efeito,  certas  formulações  produzidas  pelos  teóricos  concretistas  e  os
objectivos que lhes estão associados entram em conflito com as características da prática
poética  que  cultivam. Em primeiro  lugar,  uma  manifestação artística  tão  carregada de
inovação, que pretende formular uma nova sintaxe, uma nova linguagem, um novo código,
que se afirma como vanguarda, no que isso implica de ruptura com o modo poético da
época, e inclusive com as estruturas linguísticas que enformam o público a que se destina,
é forçosamente acolhida com alguma estranheza e perplexidade. Em segundo lugar, trata-
se  de  um movimento  que  é  apresentado  como  sendo  enformado  por  conceitos  como
“tipografia  funcional,”  “estrutura,”  “ideograma,”  “verbivocovisualidade,”  entre  muitos
outros  que  pertencem  a  uma  dada  tradição  erudita.  Em  terceiro  lugar,  os  “poetas-
inventores,” eleitos pelo grupo concretista  como predecessores da poesia concreta, cuja
obra é necessário conhecer, para ser entendível a base sobre a qual  se alicerça a nova
poesia, são também, eles próprios, autores pertencentes à cultura erudita.  Por último, a
própria  designação  que o grupo brasileiro  escolheu,  Noigandres,  constitui,  afinal,  uma
referência  altamente  elitista,24 que  os  compromete  com  essa  tradição  erudita  e  cuja
significação  muito  dificilmente  seria  acessível  para  o  grande  público.  Portanto,  à
simplicidade e objectividade pretendidas do lado da produção, opõe-se uma complexidade
e  subjectividade  imensas  do  lado  da  recepção  o  que,  a  meu  ver,  parece  afectar
indelevelmente a pretensa “utilidade” do poema concreto. Em suma, como observa Paulo
Franchetti  (1992: 57), “um dos maiores problemas teóricos da poesia concreta [consiste
em] apresentar a nova poesia como uma síntese de duas formas de produção simbólica
basicamente  distintas:  a  indústria  cultural,  os  mass  media,  e  a  cultura  erudita,  a  que
pertencem os autores do paideuma concretista.”

Como vimos, a teorização do grupo Noigandres apresenta a poesia concreta como
herdeira  de uma tradição erudita.  Como afirma Décio Pignatari  (1987: 64), “os pontos
cardeais  para  a  realização  de  uma poesia  concreta  são: Mallarmé  (Un Coup de  Dés),
Joyce, Pound e Cummings,” pretendendo deste modo justificar poeticamente o projecto,
assegurar o reconhecimento do seu estatuto e afirmar a sua “validade” no seio do sistema
literário,  contrariando as acusações de menoridade, de mediocridade e de aliterariedade
que sobre ele recaíam. No entanto, a mesma teorização procura estabelecer as bases duma
correspondência que poderia haver entre poesia concreta e os mass media, o que conferiria
à poesia concreta a qualidade de fenómeno de cultura de massas. Ora, parece dificilmente

24 “A palavra  Noigandres,  extraída (via Ezra Pound,  Canto  XX) de uma canção do  trovador  provençal
Arnaut  Daniel,  é  um termo  cujo  significado  nem os  romanistas  sabem precisar.  (...)  Foi  tomada  como
sinônimo de  poesia em progresso,  como lema de  experimentação  e pesquisa poética em equipe” (A.  de
Campos, D. Pignatari e H. de Campos 1987: 193). Augusto de Campos (in Franchetti 1992: 126) esclarece
ainda: “A linha, e jois lo grans, e l’olors de noigandres fora assim reconstituída pelo sábio alemão (o “velho
Levy”): e jois lo grans, e l’olors d’enoi gandres. A segunda parte de NOIGANDRES seria derivada do verbo
gandir (proteger);  enoi seria forma cognata da moderna palavra francesa  ennui.  Portanto,  um olor  d’enoi
gandres, que protege do tédio, antídoto do tédio: o grão só de alegria e o olor contra o tédio.”
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defensável  a  conciliação  deste  estatuto,  a  um  tempo,  erudito  e  popular,  elitista  e
massificante que se pretende reivindicar para a poesia concreta.

Também Ana Hatherly (1981: 145) considera que a poesia concreta não alcançou
sempre os seus propósitos, muito pelo contrário, algumas vezes viu-se confrontada com o
facto  de  provocar  uma  situação  completamente  oposta  à  desejada,  dado  que
“contrariamente  ao  desejo  reiterado  de  comunicação  imediata,  a  poesia  concreta  foi
considerada verdadeiramente incompreensível, isto é, ilegível.”

Porém, os teóricos do concretismo, atribuem esse facto à impreparação do público
contemporâneo, o que em si é aliás uma contradição com o princípio da comunicabilidade
imediata pretendida para o poema concreto, pelo que frequentemente é projectado para o
futuro o pleno entendimento deste modo poético, como veremos mais adiante.

Então, a poesia concreta é muito elitista e não uma arte popular; ela exige mesmo
do  público  seu  contemporâneo  uma  especial  preparação.  Nestas  circunstâncias,  esse
público  é  necessariamente  reduzido,  porque  a  escrita  experimental  pressupõe  uma
audiência muito escassa de pessoas suficientemente preparadas para perceber a diferença
que ela instaura, assim como depreender a relação que estabelece com obras do passado. 

De facto, embora a técnica da poesia concreta se possa identificar com as técnicas
de formas de comunicação de massas,  como o jornalismo, a publicidade,  etc.,  o que é
certo é que nunca a poesia concreta foi um produto de grande consumo. Era até pouco
vendável, tinha tiragens reduzidas por editoras de pouca projecção, assim como frequentes
edições  de  autor.  Esta  dualidade  característica  da poesia  concreta  constitui,  então,  um
paradoxo dificilmente ultrapassável: a pretensão de conciliar uma cultura de massas com
uma cultura de elite.

A poesia concreta constitui, pois, um movimento complexo, que se foi elaborando
através  de  contradições,  oscilações,  que  parecem  insolúveis,  como  a  de  relacionar  a
tradição erudita, de que ela se pretende consequência, com os meios de comunicação de
massas que caracterizam a época em que surge, o que segundo Paulo Franchetti (1992:
72),  “não  se  trataria  de  uma tentativa  de  ‘massificar’  a  produção  erudita  mas  sim de
‘eruditizar’ a comunicação de massas.”

 Esta  tentativa  de  conciliar  a  hesitação  do domínio  da  poesia  concreta  parece,
todavia, inoperante, porque as referências que constituem a erudição da poesia concreta
não se tornam veiculáveis pelos mass media, nem acessíveis ao público, só pelo facto de a
poesia  concreta  usar  procedimentos  mediáticos  característicos  da  época.  Afinal,  como
afirma Décio Pignatari (1987: 15), “um poema é feito de palavras e silêncios. Um poema é
difícil.”

5. Definição(ões) de poesia concreta - perspectiva dúplice: negação vs afirmação  
 

Muitas  são,  como  vimos  já,  as  oscilações,  hesitações  e  mesmo  paradoxos  e
contradições do concretismo.  Todavia críticos há que vêem nisso algo de positivo. De
facto, reconhece-se que existem avanços e recuos ao longo da vigência do movimento,
mas estes são vistos positivamente. É o caso do poeta e crítico espanhol Angel Crespo e de
Pilar  Bedate  (1963:  93)  que,  referindo-se  às  “posiciones  iniciales  del  concretismo,”
afirmam que “el tiempo ha ido enriqueciéndolas por um lado y haciéndoles perder rigidez
por otro, lo que no es sino una demonstración de vitalidad, consecuencia de la seriedad de
propósitos de sus cultivadores.”

Estas oscilações parecem advir da adopção de diferentes perspectivas ou pontos de
vista perante o ambicioso projecto concretista que pretende ser multidisciplinar, assente na
miscegenação,  cuja  teoria  convicta  e  repetidamente  afirma  que  o  essencial  do  poema
concreto é o seu carácter multidireccional, “totossémico” e “constelacional.”
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Esta natureza diversa ou difusa do concretismo, conduzindo à adopção de vários
pontos  de  vista  sobre  o  fenómeno,  dá  azo  a  que  a  sua  própria  apresentação  e
caracterização seja feita segundo uma  perspectiva dúplice: o que ele nega e o que ele
afirma.

De facto, uma das formas que permite igualmente caracterizar a poesia concreta é
constatarmos aquilo  em relação  ao  qual  ela  se  opõe,25 como é  possível  verificar  nesta
afirmação de Haroldo de Campos (1987: 103):

a  poesia  concreta  repudia  o  irracionalismo  surrealista,  o
automatismo psíquico, o caos poético individualista e indisciplinado, (...) a
poesia discursiva, o jogo oratório de conceitos, o poema narrativo, com
ordem sintática semelhante à do discurso lógico.

Todavia,  não  deixa  de  ser  surpreendente  que  o  mesmo  autor  (ibid.)  afirme  de
seguida  que  “o  poema  concreto  é  submetido  a  uma  consciência  rigorosamente
organizadora, que o vigia em suas partes e no todo, controlando minuciosamente o campo
de possibilidades aberto ao leitor.”

Se é certo que é possível reconhecer nesta afirmação do autor a preocupação em
afirmar o rigor da composição, a pertinência na utilização dos materiais e o controlo da
estrutura poemática, o que, aliás, deu origem a algumas críticas em relação a um eventual
racionalismo exagerado da poesia concreta, também me parece que tal afirmação põe em
causa o carácter de obra aberta,  no que diz respeito, particularmente, ao modo como é
sugerido o condicionamento do campo interpretativo,  uma vez que o texto  condiciona
“minuciosamente” o campo de possibilidades interpretativas do leitor.

Jon Tolman (1982: 155) também chega a uma classificação da poesia concreta pela
negativa,  ou  seja,  evidenciando  reiteradamente  aquilo  que  ela  não  é  e  o  que  rejeita:
“briefly, concrete poetry is not alienated, not agonistic, not nihilistic, not Futuristic. (...) It
rejects subjectivism in all its forms, even the detached subjective role of the artist in the
work...” A rejeição deste subjectivismo e do culto romântico da personalidade no lado da
produção conduz ao extremo de apagar quaisquer marcas da presença do autor no texto.

Nadin  (1980:  258),  por  seu  turno,  reconhece  que  a  poesia  concreta  se  define
inicialmente pela negativa mas, na medida em que se trata de um conjunto que integra
experiências semióticas diversas, acaba por desenvolver uma pragmática própria e, apesar
de se iniciar como sendo o oposto de outras práticas exteriores, acaba por elaborar o seu
programa a partir daquilo que é, das características que tem, isto é, do seu interior:

elle se définit de manière critique, par négation. D’où sa propre
définiton  négative: forme de négation de la poésie traditionnelle, opposée
à l’individualisme, à l’expression des sentiments personnels (dans un sens
plus large, au subjectivisme), opposée au mimétisme, à la représentation, à
l’esthétisme. Par déduction logique nous pouvons cependant déterminer la
définition  positive  aussi,  telle  qu’elle  découle  de  l’“intérieur”:  forme

25  Também Claus  Clüver  (1987a:  115)  nos  dá  uma  apresentação  da  poesia  concreta,  adoptando  esta
perspectiva de posicioná-la em relação àquilo a que ela se opõe:

“The Concrete text may also be characterized by what it negates in the poetic tradition. It tends to
refuse service as a vehicle for subjective experience and as a carrier of messages, to abolish the lyrical ‘I’ and
the narrative voice, to strive for impersonality. It rejects the predominance of the signified over the signifier. It
reduces  the  importance  of  the  line as  the  basic constituent  of  the  poetic  text  and  eliminates  the  linear
temporality of the logico-discoursive statement. It avoids the hierarchical structures of conventional grammar
and syntax. It tends to prefer metonymy over metaphor and to do without rhetorical devices. It questions the
concept of a ‘closed’ text with its hierarchy of established meanings.”
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d’objectivation poétique, pertinente par son aspect constructif ainsi que par
l’expansion vers le visuel, le sonore et le mouvement.

Assim, a afirmação da poesia concreta passa pela anulação de propostas anteriores
relativamente às quais vinca a sua oposição. Como refere também Eunice Ribeiro (1990:
73),  “os  concretos  recusam  misticismos  e  subjectivismos,  mistérios  e  nostalgias,
metáforas  e  ornamentos,  para  manifestarem uma preferência  pelo  exacto,  pelo  lógico,
pelo  visível,  pelo  funcional.”  Então,  no  essencial,  o  projecto  concretista  apresenta
construtivamente  a  sua  participação  no  quadro  de  um valor  positivo,  o  da  liberdade,
anulando o constrangimento das convenções.
 Esse  programa  pode  ser  formulado  em  termos  inteiramente  afirmativos,
constituindo  assim  uma  proposta  que  se  apresenta  construtivamente.  A  intenção
primordial da poesia concreta é ser uma revitalização da linguagem, contrapondo-se ao
desgaste que, segundo os concretistas, a linguagem sofre no seu uso comum. Para isso, o
procedimento  poético concreto  sobre  o material  verbal  é  radicalmente  diferente  do da
comunicação  quotidiana.  Como  refere  Augusto  de  Campos  (1987:  116),  “o  sistema
linguístico  de  comunicação,  facilmente  satisfeito,  como  que  exaure  à  palavra  sua
vitalidade própria, transformando-a logo num túmulo-tabu, célula-morta de um organismo
vivo. O procedimento da poesia é exatamente o contrário.”

Isto não significa, todavia, que a poesia pretenda a anulação da comunicação ou a
abolição  de  todas  as  categorias  e  hábitos  linguísticos  tradicionais.  Em  vez  disso,  o
objectivo  da  poesia  responsável  (segundo  Augusto  de  Campos,  a  poesia  concreta
caracteriza-se  pela  “responsabilidade  total”)  é  contrapor-se  à  atrofia  da  linguagem
resultante do seu uso comum, maximizando a funcionalidade do material verbal. Assim,
como defende A. de Campos (ibid.: 117-18), a poesia concreta exerce um trabalho sobre a
linguagem,  fazendo  incidir  sobre  ela  novos  procedimentos,  revitalizadores,  sem  que,
todavia, haja razão para se pensar que o poema concreto utiliza uma nova linguagem:

A revolta da poesia concreta não é contra a linguagem. É contra a
infuncionalidade e a formalização da linguagem. (...)  não há razão para
supor que os poetas concretos tenham criado uma nova linguagem, ou seja,
que  sua  poesia  escape  por  completo  a  qualquer  categoria  formal  da
linguagem. Se suas estruturas não coincidem com um determinado tipo de
estrutura linguística (a ocidental, ou indo-européia, de modo geral) imposto
pela tirania do hábito, isto não quer dizer que os poetas concretos não se
sirvam  de  procedimentos  conceituais  e  gramaticais  universalmente
conhecidos.

Dada  esta  radicalização  da  poesia  concreta  na  linguagem,  os  seus  próprios
promotores  (A.  de  Campos,  D.  Pignatari  e  H  de  Campos  1987:  124)  deixaram  de
apresentá-la negativamente, como anti-..., para a apresentarem positivamente, naquilo que
ela é e com base nas raízes que tem, passando de uma postura anti-tradição, para uma que
se defende na tradição:

a poesia não mais precisa definir-se em termos de anti-sintaxe, ou
de  antidiscurso.  Ela  passa  a  viger  por  suas  próprias  normas,  por  suas
próprias condições, assentadas estas, sem dúvida, nas raízes concretas da
linguagem.

Esta definição pela afirmativa vai de encontro à perspectiva teórica genológica que
tem sido designada  como “participante.”  Apresentar  a  poesia  como anti-...  encontrava
correspondência  na posição teórica de pertença que conduzia  à  atitude  crítica  de “não
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pertence a...” Dada esta atitude afirmativa, a poesia concreta define-se por aquilo que é:
uma forma poética que, radicando na linguagem, procura uma revitalização da mesma,
através  de  uma  nova utilização  do  material  verbal,  conferindo-lhe  novas  dimensões  e
enriquecendo-o pelo recurso a princípios comunicativos provenientes de outras áreas da
comunicação e da arte. Daí que a poesia concreta se afirme por aquilo que é, não omitindo
as referências  que constituem a base  na qual  radica,  mas também não se coibindo  de
propor para  essa base linguística  uma renovação  e  um enriquecimento.  Assim,  não se
justifica  que  os concretistas se coloquem numa atitude  negativista,  oposicionista,  mas,
pelo  contrário,  é  legítimo  que  apresentem  a  sua  produção  com  os  objectivos  que  a
acompanham  e  justificam,  ao  mesmo  tempo  que  não  se  pode  esperar  que  uma  tal
produção,  de carácter  intersemiótico,  pertença  a uma qualquer  categoria  classificatória
fechada. Pelo contrário,  assumindo uma postura flexível e relativista poderemos estar a
cada passo disponíveis para reconhecer as diversas categorias em que ela pode participar.

Porém,  alguns  críticos  como,  por  exemplo,  Eric  Vos  (1987:  568)  apesar  de
reconhecerem  a  participação  de  elementos  sonoros  e  visuais  que  justificam  a
“verbivocovisualidade”  da  poesia  concreta,  defendem  que  a  ênfase  nas  características
visuais da poesia concreta não deve servir para afastá-la da sua fonte primeira que é a
poesia:

the main problem of concrete poetry pertains to the relationship
between  the  linguistic  structure  of  the  work,  including  “sound”  and
“sense,”  and  its  visual  structure  -  a  relationship  we  could  call
“verbivocovisuality.” Emphasis on visual characteristics gave rise to the
widespread view that concrete poetry transgresses the boundaries between
poetry and painting. Advocates of this view ususally suggest that concrete
poetry, or at least its extreme visual instances, acquires pictorial status and
function.

De  facto,  também  Eric  Vos  defende  que  a  poesia  concreta  se  inscreve
essencialmente no campo literário e, talvez por isso, a defina insistentemente como um
género. Além da frase supracitada, Vos faz referência a “the works of the genre” (ibid.:
576) e menciona ainda “the  integrated ‘verbal-visual’  status of concrete  poetry as it  is
proclaimed in practically every manifesto of the genre” (ibid: 577). No entanto, baseando-
se  nas  afirmações  de  Augusto  de  Campos  de  que  a  poesia  concreta  não  escapa  às
categorias  universais  da  linguagem  verbal,  e  embora  reconheça  outras  reivindicações
estéticas dos promotores do concretismo poético que apontam para a miscegenação das
artes presente na poesia concreta, Vos (ibid.) defende todavia que “this strategy does not
necessitate a heretical  approach to language or eventually an exile into other realms of
symbolization, such as for example, painting.”

Vos privilegia,  pois,  o aspecto  linguístico na poesia concreta  em detrimento do
aspecto pictórico, já que estabelece como termos de oposição o verbal e o pictórico e não
o verbal e o visual, considerando que tanto  o texto impresso como o quadro têm uma
apreensão visual, portanto esta oposição (verbal/visual) não é relevante. Como as unidades
do texto concreto são unidades linguísticas, então o texto concreto é um produto que se
liga mais à linguística (pertence a um sistema de símbolos articulados) do que à pintura
(cujo sistema de símbolos é denso).  Por isso, Vos contesta  que os textos concretos só
funcionem num contexto pictórico. Este ponto de vista é, contudo, motivado por poemas
impronunciáveis,  sem recurso a  unidades linguísticas,  e  Vos,  por  outro lado,  enquanto
nega o predomínio do pictórico sobre o linguístico na poesia concreta, exemplifica com
poemas que usam unidades linguísticas, não oferecendo uma explicação satisfatória para
os primeiros.
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Em suma, embora a poesia concreta se oponha a constrangimentos do passado, as
suas propostas de carácter programático,  enquanto propostas do novo, saõ apresentadas
com um cunho afirmativo, como demonstra Alfredo Bosi (1982: 533):

a)  no campo semântico: ideogramas (“apelo à comunicação não-
verbal,” segundo o Plano-Piloto cit.); polissemia, trocadilho, nonsense...;

b)  no campo sintáctico: ilhamento ou atomização das partes do
discurso, justaposição; redistribuição de elementos; ruptura com a sintaxe
da proposição;

c)  no  campo  léxico:  substantivos  concretos,  neologismos,
tecnicismos, estrangeirismos, siglas, termos plurilíngues;

d)  no  campo  morfológico:  desintegração  do  sintagma  nos  seus
morfemas; separação dos prefixos, dos radicais, dos sufixos; uso intensivo
de certos morfemas;

e)  no  campo  fonético:  figuras  de  repetição  sonora  (aliterações,
assonâncias,  rimas  internas,  homoteleutons);  preferência  dada  às
consoantes e aos grupos consonantais; jogos sonoros;

f)  no campo tipográfico: abolição do verso, não-linearidade: uso
construtivo  dos  espaços  brancos;  ausência  dos  sinais  de  pontuação;
constelações; sintaxe gráfica.

Assim, a definição da poesia concreta elaborada em termos positivos é valorizada
pelo crítico Alfredo Bosi (ibid.: 537) ao afirmar que “talvez as vanguardas tenham mais
razão no que afirmam do que no que negam.”
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