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Apresentação A história da poesia visual no Brasil é 
marcada por eventos notáveis, alguns 
já reconhecidos e celebrados, e ou-
tros ainda carentes da devida análise 
e constatação de sua importância 
histórica. A ‘1ª Exposição Nacional de 
Arte Concreta’, inaugurada no Museu 
de Arte Moderna de São Paulo em de-
zembro de 1956, e em seguida no Mi-
nistério da Educação e Cultura (MEC) 
do Rio de Janeiro, contou com a pre-
sença de diversos pintores, escultores 
e poetas. Nomes hoje já consagrados, 
como Augusto de Campos, Décio 
Pignatari, Ferreira Gullar, Haroldo de 
Campos, Ronaldo Azevedo, Waldemar 
Cordeiro, Wlademir Dias-Pino, entre 
outros, participavam da importante 
mostra, lançando uma nova propo-
sição ao cenário artístico brasileiro. 
1956 foi, sem dúvidas, um ano signifi-
cativo para as artes no Brasil. Ocor-
riam as últimas exposições do Grupo 
Frente, e concomitantemente, no 
campo da literatura, o lançamento de 
Grande Sertão: Veredas, obra-prima 
de Guimarães Rosa. 

Foi durante a ‘1ª Exposição Nacional 
de Arte Concreta’ que o poema So-
lida, de Wlademir Dias-Pino, foi apre-
sentado ao público em uma de suas 
primeiras versões, o que subentende 
a existência de outras, anteriores. Em 
Solida, o artista codifica as palavras 
por meio da associação de estrutu-
ras; pontos e traços substituem as 
letras do poema, possibilitando ao 
espectador a leitura puramente visual, 
por meio de gráficos geométricos. 
Ainda nesse mesmo ano, antes da 
célebre exposição de arte concreta, 
Dias-Pino publicou o emblemático 
livro-poema A Ave, cujo projeto origi-
nal data de 1948. Decorrente do mo-
vimento intensivista (Cuiabá), e consi-
derado como o primeiro livro-poema 
semiológico do Brasil, A Ave liga-se às 
virtualidades gráficas e verbo-visuais 
do concretismo. No entanto, seu ca-
ráter de desencadeamento e codifi-
cação já apontava para um desdobrar 
novo nas aventuras composicionais 
da poesia visual, o que em seguida 
viria a fundamentar um dos principais 
pilares sobre o qual se desenvolveu o 
Poema/Processo. 

Gustavo 
Nóbrega

2017
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Dentre as diversas proposições do 
grupo, gostaria de ressaltar três: o 
processo, a versão, e o contraestilo. 
Por processo entende-se a visualiza-
ção do objeto em desencadeamento, 
através do veículo da linguagem. Ele 
tem por característica proporcionar 
métodos aplicáveis na construção 
de qualquer poema/obra produzido 
pelo grupo. O processo ocorre em 
vários níveis, abrangendo, entre ou-
tras coisas, as transformações físicas 
dos objetos, no suceder do tempo de 
leitura do espectador/participante. O 
conjunto de atos que se experimenta, 
e a série de fenômenos que se dão ao 
manipular os poemas, implicam que 
se tenha uma visão de toda uma reali-
dade em processo. Observando tam-
bém que, se há um processo, não há 
começo, fim ou sequência fixa. A obra 
procura, por meio de seus elementos 
formativos, trazer o conhecimento de 
um aspecto do real. Outra contribui-
ção dada pelo grupo é a prática da 
versão, da obra aberta. Através dela, 
abre-se um ilimitado campo de pos-
sibilidades interpretativas. O poema 
é tomado como uma matriz sobre a 
qual ocorrem as versões, gerando 
uma infinidade de desdobramentos 
a partir de um dado pensamento. 
Neste sentido, o Poema/Processo 
não só rompe com a impossibilidade 
de continuidade da obra, como tam-
bém possibilita que o leitor torne-se 
um produtor de leituras, podendo 
qualquer um criar versões da obra do 
outro. Por último, gostaria de ressaltar 
o contraestilo, uma medida que busca 
a despersonalização das caracte-
rísticas predominantes na produção 
do artista, em favor da autonomia 
da própria obra – obra criativa que 
se transforma através das versões 
em objeto consumível e consumido. 
Esta proposta possibilita a contínua 
transformação ou evolução de ex-
periências, cuja natureza rizomática 
reverbera até os dias de hoje.  

* * *
 

Ao longo de dois anos de pesquisa 
e investigação acerca das práticas 
experimentais e transgressoras do 
movimento Poema/Processo, uma 
vez obtido o entendimento e con-
textualização de suas propostas 
fundantes, nos deparamos com a 
problemática de uma leitura feita 50 
anos depois, sob a ótica das práticas 
contemporâneas em um circuito em 
plena expansão de novas condutas 
das atividades artísticas. Por esse 
motivo adotamos, nesta publicação, 
o compromisso documental, como 
registro de uma vanguarda histórica, 
optando por publicar textos originais 
de época, evitando assim o risco de 
possíveis interpretações errôneas e 
deturpações posteriores. A desco-
berta de importantes arquivos sobre o 
movimento nos proporcionou material 
para melhor entendermos a dimensão 
alcançada por ele, observando o grau 
de experimentação, a radicalidade, e 
a ruptura com os modelos e práticas 
artísticas vigentes. O desenvolvi-
mento deste trabalho não seria pos-
sível sem a contribuição de diversas 
conversas com os artistas e das 
várias publicações já existentes rela-
cionadas ao movimento. No entanto, 
além do material já conhecido, nossa 
busca foi por documentar obras ainda 
não publicadas, ampliando a catalo-
gação das atividades e trajetória do 
grupo. Todos os esforços foram feitos 
para a inclusão, nesta publicação, 
da maioria dos artistas atuantes no 
movimento. No entanto, não tivemos 
tempo hábil de encontrar todos os 
participantes, assim como não pode-
ríamos ter a pretensão de documen-
tar o movimento em sua totalidade 
absoluta, tarefa desafiadora perante a 
sua vasta extensão. 

Criamos uma organização na qual a 
história é contada pelos próprios ar-
tistas e críticos da época, por meio de 
fatos históricos, textos e matérias pu-
blicadas entre os anos de 1957 e 1992, 
incluindo também o texto “A guerra 
das palavras”, do crítico e curador 
Antônio Sergio Bessa, publicado ori-
ginalmente na revista/livro OEI em 
2014 em Estocolmo, que nos dá um 
panorama da situação geral das van-
guardas históricas de poesia visual no 
Brasil. Temos também o privilégio de 
publicar o primeiro texto crítico sobre 
A Ave, de Wlademir Dias-Pino, escrito 
por Frederico Morais para o jornal 
Diário de Minas em 1957, intitulado “A 
poesia e as Artes Visuais”, quando o 
prestigiado crítico, artista e curador 
tinha apenas 21 anos de idade. 

Em resumo, esta publicação pretende 
trazer luz a uma vanguarda histórica 
que por muito tempo ficou pendente 
de reconhecimento, e que agora 
poderá ser devidamente revisada e 
reconhecida pela qualidade de suas 
contribuições às práticas artísticas. 

 

Segundo Moacy Cirne1, Álvaro de 
Sá foi o primeiro a perceber que a 
engrenagem concretista abalava-se, 
subdividindo-se em três direções: a 
poesia do grupo Noigandres, a de 
Ferreira Gullar, e a de Wlademir  
Dias-Pino. Após três anos, Gullar, 
junto aos artistas que fundaram o 
Grupo Frente no Rio de Janeiro, e 
aos artistas do Grupo Ruptura em 
São Paulo, entre outros, viria a pu-
blicar em 1959 o Manifesto Neocon-
creto, assinado inicialmente por Amil-
car de Castro, Ferreira Gullar, Franz 
Weissmann, Lygia Clark, Lygia Pape, 
Reynaldo Jardim e Theon Spanudis. 

1. CIRNE, Moacy. Vanguarda: 
um projeto semiológico. 
Petrópolis: Vozes, 1975.

Poucos anos depois surgia em Natal 
(RN) o Grupo Dés. Anunciavam, entre 
eles, o lançamento da poesia con-
creta. Articularam diversos debates e 
palestras em faculdades, colégios e 
instituições culturais da capital norte-
-rio-grandense, nos quais foram trata-
dos problemas e questões teóricas da 
nova poesia. No dia 5 de dezembro de 
1966, o grupo inaugurou, na Galeria 
de Arte do município, a ‘I Exposição 
de Poesia Concreta de Natal’, tendo 
como fator determinante o lança-
mento do manifesto intitulado Por 
uma Poesia Revolucionária, Formal e 
Tematicamente, assinado por Anchieta 
Fernandes, Dailor Varela, Fernando 
Pimenta, Jarbas Martins, João Char-
lier, Juliano Siqueira, Ribamar Gurgel e 
Moacy Cirne, crítico e poeta que mais 
tarde foi responsável por fazer a ponte 
entre o grupo de Natal e os poetas do 
Rio de Janeiro. Do manifesto, gosta-
ria de ressaltar o seguinte trecho: “A 
nossa concepção do real faz com que 
não aceitemos mais a província como 
motivador de angústias improdutivas 
e esquemas superados. Faremos uma 
poesia voltada para a concretude 
informacional e para a problemática 
da terra e do homem nordestino: uma 
poesia de vanguarda socialmente en-
gajada – uma poesia capaz de agredir 
e violentar, partindo de elementos 
críticos, superando-os formalmente”2. 

2. FERNANDES, Anchieta. Rio 
G. Do Norte: O Desafio da 
Vanguarda. Revista de Cultura 
Vozes, Petrópolis, nº 10, 
ano 67, p. 67, 1973. 

Surgido no mesmo ano que a Tropicá-
lia e em meio ao contexto de repres-
são política, o movimento Poema/Pro-
cesso nascia como um rompimento 
criativo com a comunicação institu-
cionalizada no campo da literatura, 
do cinema e das artes plásticas. Uma 
transgressão dos valores literários, dos 
códigos até então estabelecidos, uma 
linguagem que ousava experimen-
tar, que ousava inventar, que ousava 
romper com os modelos já gastos da 
literalidade. Seu manifesto inaugural 
aconteceu no dia 11 de dezembro de 
1967, com exposições simultâneas no 
Rio de Janeiro (RJ), na Escola Superior 
de Desenho Industrial, em Natal (RN), 
no Sobradinho, e quase ao mesmo 
tempo em Cataguases (MG). Fundado 
pelos precursores Wlademir Dias-Pino, 
Álvaro de Sá, Neide Sá, Moacy Cirne, 
Falves Silva, Frederico Marcos, Dailor 
Varela, Joaquim Branco, entre outros, 
o movimento chegou a ter mais de 70 
artistas e poetas participantes, advin-
dos de vários estados brasileiros, bem 
como alguns integrantes internacio-
nais, como o uruguaio Clemente Padin 
e o argentino Edgardo Antonio Vigo. 

Calcado no denominador comum 
das produções inventivas do grupo, 
os artistas verificaram, inicialmente, 
a necessidade de diferenciar poesia 
e poema. A poesia era, então, to-
mada como um conceito abstrato, 
enquanto o poema era ressaltado 
por seu aspecto material, tátil, pas-
sível de ser manipulado, rasgado, 
notado pela possibilidade da trans-
formação, manipulação e processo. 
Nesta ocasião, o sentido da palavra 
‘poema’ foi ampliado a tal ponto que 
se pode designá-lo como um objeto, 
um procedimento, ou até mesmo uma 
performance, sendo produzidos pelo 
grupo poemas-visuais, poemas-ob-
jeto, poemas para serem rasgados, 
poemas para serem queimados, 
poemas comestíveis, filme-poemas e 
happening-poemas. Obras estas cujo 
desdobramento expande-se em di-
versas direções, podendo até mesmo 
estender-se à arquitetura, a partir de 
seu pensamento estrutural em relação 
ao espaço. 

Apresentação



Poema/ 
Processo 1514

1956
–1967

Da Poe
sia 
Con
creta

ao Poe
ma/
Pro
ces
so



Poema/ 
Processo 1716
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Já se viu que a poesia concreta 
desencadeou-se em três direções 
(grupo Noigandres, Wlademir Dias-
-Pino, Ferreira Gullar). Salvo engano, 
Alvaro de Sá foi o primeiro a perceber 
a engrenagem concretista balizada 
nestas direções. Para efeitos críticos, 
tomaremos o grupo Noigandres como 
modelo operatório, relacionando-o 
com a prática de Wlademir Dias-Pino 
e o posterior surgimento do poema/
processo. Mesmo porque, devido a 
uma sistemática política literária, sem-
pre se confundiu a poesia concreta 
com a poesia do grupo Noigandres. 
As três direções, em contatos mútuos 
(acionados pelos noigandres: Augusto 
de Campos, Décio Pignatari, Haroldo 
de Campos), fundaram o(s) progra-
ma(s) do concretismo. 

Os membros da poesia concreta noi-
gandres apontam duas fases iniciais 
em sua formulação compositiva: uma, 
orgânica ou fenomenológica; outra, 
geométrica ou matemática. Para nós, 
contudo, interessa o enfoque crítico 
que assinala três fases morfológicas 
para os poetas paulistas: a) a fase 
construtivo-estrutural, 1953-56/1961, 
b) a fase participante, 1961/1964, c) 
a fase semiótica, 1964-. As duas pri-
meiras fases são as mais ricas do mo-
vimento concreto, em sua vertente 
noigandres, apesar do recuo formal 
de Haroldo de Campos (cf. Servidão 
de passagem, 1962), recuo este mo-
tivado pelas implicações políticas da 
realidade nacional naquele instante 
de nossa conjuntura sócio-econô-
mica. Já a terceira fase, depois do 
impulso inicial de Décio Pignatari, 
Luiz Ângelo Pinto e Augusto de Cam-
pos (este, com uma variante própria, 
subfase popcreta), tem-se resumido, 
praticamente — em termos de enver-
gadura estética —, às produções do 
último (cf. Vivavaia, 1972). 

Da Poesia Concreta 
ao Poema/Processo

1956–1967

Moacy
Cirne

1975

Por outro lado, à distância, parece 
hoje menos difícil detectar as fraque-
zas do concretismo noigandres, entre 
as quais as fraquezas críticas no inte-
rior de um aparato metodológico de 
primeira ordem. Exemplifiquemos com 
o artigo A temperatura informacional 
do texto:1 propondo-se a medir a taxa 
significante da produção literária atin-
ge-se a “temperatura informacional 
do texto estético” dentro de padrões 
capazes de determinar a maior ou 
menor força de uma dada mensagem, 
seja qual for a sua origem. A poesia 
concreta, em princípio geradora de 
temperaturas informacionais eleva-
das (convencionalmente próximas 
de 1), pautar-se-ia por uma riqueza 
de estruturas, suplantando a riqueza 
vocabular (a rigor, esta não seria per-
tinente) instaurada nessa ou naquela 
mensagem. Daí por que se fala em 
texto estético: mais do que linguístico 
ou literário, um texto gráfico-visual, 
devidamente estruturado no espaço 
de uma informação que pretende ser 
nova e poética. Ora, medir uma obra 
de arte (literária) pelo grau de eficiên-
cia estética tomado de empréstimo 
com exclusividade da teoria da in-
formação significa fechá-la em seu 
universo sígnico, desligá-la de uma 
relação produtiva com o mundo con-
creto dos homens. 

Não é possível medir uma comuni-
cação de ordem literária ou artística 
referenciando-se apenas a um teo-
rema informacional, de cunho mate-
matizante ou abstrato. Alvaro de Sá, 
há pouco, alertava-nos: “A comunica-
ção é, em primeiro lugar, um produzir 
social que faz parte da produção da 
sociedade. Por isso subordina-se ao 
estágio alcançado pelas forças pro-
dutivas nessa sociedade... Dentro de 
cada sociedade, que apresenta seu 
próprio modo geral de produção, 
desenvolve-se a produção da comuni-
cação”.2 Não é por acaso que a linha-
gem filosófica no artigo de Haroldo de 
Campos — espelho da crítica concreta 
— reflete uma ideologia carregada 
de significados contraditórios em sua 
“abertura” estética: de Mandelbrot a 
Miller, de Shannon a Bense, de Wiener 
a Pound, uma cadeia de autores cujo 
encadeamento epistemológico se 
produz nas marcas (diretas ou indire-
tas) da ideologia dominante. 

Não é por acaso: a própria conjun-
tura intelectual da época serviu para 
sustentar/engendrar os modelos or-
gânicos da poesia concreta. O leque 
de propostas e produções consubs-
tanciava-se na necessidade de impor 
uma (aparente) rigidez às fórmulas 
gastas do provincianismo literário 
em voga. A história dessa conjun-
tura contém todas as contradições 
do grupo Noigandres: seus avanços, 
suas rupturas, seus impasses, seus 
desvarios filosóficos na “importação 
de ideias, de tese e teorias, capazes 
de justificar formas elaboradas aqui” 
(Ferreira Gullar). Seria ainda Gullar o 
responsável por uma das críticas mais 
agudas ao concretismo, crítica esta 
que se insere no espaço de nossa 
reflexão em tela: “Basta dizer que o 
processo de construção ideogrâmica 
de Pound — que consiste na justapo-
sição de blocos discursivos — trans-
forma-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 radi-
cal eliminação de qualquer conteúdo, 
que não a difusa interação significa-
tiva das palavras isoladas. 

Do mesmo modo, as aglutinações 
vocabulares de Joyce, que ocorrem 
dentro de um processo discursivo-
narrativo complexo — proveniente de 
uma concepção geral da obra e de 
intenções conteudísticas — são redu-
zidas pelos concretistas a um mero 
jogo formal, sem qualquer outro pro-
pósito que não seja a elaboração de 
uma linguagem ‘verbivocovisual’, para 
comunicação ‘mais rápida’”.3 Mas se 
a crítica de Gullar é válida, é preciso 
entender, repitamos, a história da 
conjuntura intelectual que gerou a fil-
tragem estética posta em prática pe-
los concretos. Conjuntura essa tida e 
havida como um painel lógico-discur-
sivo dominado pelo marasmo criativo 
decorrente, na poesia, dos postulados 
oriundos da geração de 45 e que, em 
contradição dialética (determinada 
pelas formações conjunturais do mo-
mento histórico), iria provocar/ativar 
os debates literários (e artísticos) já 
assinalados. Havia a necessidade de 
uma limpeza nos signos da linguagem: 
a poesia concreta tomou-a como 
tarefa primeira. Poder-se-ia falar 
numa opção estratégica (cf. Ronaldo 
Periassu, O contra-sumário fonético). 
E aqui reside o nó da questão: a falha 
concretista repousou na insistência 
(até hoje) de uma opção estratégica 
no separar valores e fragmentos es-
téticos, no veicular (novas) ideias, no 
pensar realidades complexas, quando 
deveria ter canalizado opções pura-
mente táticas. 

1. Haroldo de Campos. “A 
temperatura informacional 
do texto”. In: Revista do Li-
vro, 18. Rio de Janeiro, INL/
MEC, junho de 1960, p. 61-70

2. Alvaro de Sá. “Seis teses 
e alguns corolários sobre a 
produção da comunicação”. 
In: Revista de Cultura Vozes, 
10/1973, p. 5-6.

3. Ferreira Gullar. 
Vanguarda e 
subdesenvolvimento. Rio 
de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1969, p. 35.
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Seria o poema/processo mera con-
tinuidade estrutural e/ou criativa da 
poesia concreta? As três direções 
conhecidas preparam o lugar da 
resposta; cabe testá-las no meio de 
uma crítica que se encarrega(rá) de 
assumi-la. Isto é, resta-nos assumir a 
resposta à questão fazendo a leitura 
dessas direções. 

O caminho desenvolvido por Ferreira 
Gullar, plasmado a partir de uma visão 
simbolista do mundo e da arte, levaria 
à emocionalidade do neoconcretismo 
e à metafísica do não-objeto (assim 
como depois levaria à poesia popula-
resca dos primeiros anos dos 60). O 
poema/processo, conforme registra-
remos, não tem nada a ver com essa 
posição. Ao contrário. Já a Tropicália 
teve muito a ver com as propostas 
neoconcretas, em particular em seu 
antirracionalismo e na ênfase dada à 
realização da própria obra. A política 
literária noigandres, considerando-
se a nova realidade cultural e social 
do país, resolveu assumir a prática 
tropicalista, se bem que no Nordeste, 
(Pernambuco, Paraíba e Rio Grande 
do Norte), o tropicalismo associou-se 
às diversas frentes do poema/pro-
cesso. Nomes como Jomard Muniz de 
Britto, Marcus Vinicius, Dailor Varela, 
Celso Marconi, Aristides Guimarães e 
Marcos Silva, entre outros, uniram-se 
numa só luta.

O caminho noigandres centraliza-se 
numa rigidez estrutural, numa “tensão 
de palavras-coisas no espaço-tempo”, 
que também não é própria do poema/
processo. Todavia, em se tratando 
de um caminho tão fecundo para 
a vanguarda brasileira, e diante de 
possíveis pontos de contato, algumas 
considerações impõem-se. De fato, 
poemas como LIFE e organismo figu-
ram como precursores imediatos do 
poema/processo, já que substancia-
lizam desencadeamentos/desdobra-
mentos de estruturas (e o processo 
vai ser entendido como um desenca-
deamento crítico de estruturas sem-
pre novas). Só que, nos dois poemas 
em foco, esse desencadeamento 
ainda se realiza nos limites — ou nas 
virtudes — da tensão dos signos pre-
sentificados: tensão que movimenta o 
“espaço gráfico como agente estru-
tural”. E esse é um problema que não 
diz respeito ao poema/processo, pois 
o espaço gráfico não se coloca para 
o movimento lançado em 1967. 

Coloca-se o espaço semiológico que 
assuma as novas realidades funcio-
nais do poema — espaço que funda 
probabilidades criativas, que projeta 
novas versões, que socializa a ação 
do poeta. Procedeu-se, portanto, a 
uma leitura crítica de LIFE e orga-
nismo (e, como principalidade, A ave e 
Solida), tomando-os como referências 
estéticas para que se modulassem 
as linhas mestras de um novo movi-
mento. A história dessa leitura — ini-
ciada em 1965/66 — ocupa um lugar 
preciso, determinado pelas condições 
políticas e sociais impostas à socie-
dade brasileira em 1964. E por ter sido 
uma leitura produtiva, somada aos 
questionamentos inerentes à poesia 
praticada na época e aos problemas 
fincados em nossa realidade, foi pos-
sível fundar o poema/processo.

Em janeiro de 1968, Márcio Sampaio 
declararia ao Suplemento Literário do 
Minas Gerais: “O concretismo parou 
na soleira. Nós é que temos de abrir 
a porta”. Quanto à fase semiótica da 
poesia noigandres, sublinhemos: a 
codificação usada por Décio Pigna-
tari e Luiz Ângelo Pinto opera numa 
vertente informacional alheia aos 
planos expressionais do processo, a 
não ser na medida em que ela fora 
demarcada em Wlademir Dias-Pino 
mediante pontos, espaços e volumes 
codificados desde 1956. Tanto é que, 
para o processo, uma linguagem vale 
por sua funcionalidade (abertura se-
miológica: matrizes e séries, projetos 
e versões), e não “pelo que tem de 
intraduzível, de intransponível, de irre-
dutível a outras linguagens”.4 Não se 
traduzem os processos.5

4. Cf. Luiz Ângelo Pinto 
& Décio Pignatari. “Nova 
Linguagem, nova poesia”. In: 
Invenção, nº 4, São Paulo, 
Dezembro de 1964, p. 81. 

5. Sublinhemos, porém, que 
certos poemas-códigos 
produzidos no Rio Grande 
do Norte, já em pleno 
movimento/processo 
(incomunicabilidade, de 
Dailor Varela; viver × lutar, 
de Anchieta Fernandes), 
derivam da fase semiótica 
pignatariana em pauta. 
Compreende-se esse 
fato tendo em vista que a 
leitura crítica efetuada em 
Natal (em 1966) resumia-se 
nas produções do grupo 
Noigandres, já que se 
desconhecia A ave e Solida 
e não se tinha a menor 
espécie de contato com o 
seu autor. Mesmo o 1822, 
de Nei Leandro de Castro, 
numa primeira abordagem 
(que não é a mais 
significativa para o poema, 
acrescente-se) revela sua 
origem popcreta. Enquanto 
isso, os poemas-códigos da 
carioca Neide Sá procuram 
redimensionar — no interior 
do poema/processo — a 
codificação do ato poético. 
Veja-se, igualmente, a 
reformulação do código, 
imbricado no processo do 
poema, em fome, de José 
de Arimathéa. (Sobre este 
último poema, cf. Antônio 
Sérgio Mendonça. Poesia 
de vanguarda no Brasil. 
Petrópolis, Vozes, 1970, 
p. 71-80). 

Da Poesia Concreta 
ao Poema/Processo

1956–1967

Obra 
Solida junto ao 
autor Wlademir 
Dias-Pino na
I Exposição de 
Arte Concreta, 
1956/1957
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Gráfico dos 
participantes das 
exposições de 
Arte Concreta, 
extraído da 
Separata da 
Revista de 
Cultura Vozes: 
A I Exposição 
Nacional de Arte 
Concreta

O caminho estabelecido por Wla-
demir Dias-Pino será aquele que re-
sultará, de forma direta, no poema/
processo. Forma direta, atentemos, 
que tem suas inúmeras mediações. 
Mediações de ordem literária (o co-
nhecimento de outras vanguardas), 
mediações de ordem política (a rea-
lidade do país), mediações de ordem 
geográfico-social (o início no Rio de 
Janeiro e no Nordeste, o apoio quase 
instantâneo de Minas Gerais), media-
ções de ordem cultural (uma nova 
intelectualidade). Lendo-se A ave — e 
Solida — descobrem-se as verdadei-
ras raízes do poema-processo, sem 
que este fato estimule o papel da lide-
rança: o poema/processo jamais teve 
líderes, e a presença de Wlademir 
Dias-Pino em sua frente de combate 
só tinha um significado — prestigiar e 
posicionar o poemário da vanguarda 
brasileira. Mas por que A ave foi tão 
importante assim para o processo? 
Em parte já o vimos. Ou melhor: sa-
bemo-lo na totalidade, desde que 
apreendamos suas lições. E são lições 
cristalinas: a) trabalhando-se a(s) es-
pecificidade(s) do livro ou de qualquer 
outro objeto, explora-se suas poten-
cialidades. Daí, novas possibilidades 
para cada novo material; b) limpando-
se o espaço concreto dos signos 
verbais, indica-se uma opção icônica 
a ser preenchida quando útil e/ou 
necessária para a lógica do poema. 
Daí, as imagens cotidianas transfor-
mando-se em siglas: poesia para ser 
vista e sem palavras; c) gerando-se as 
séries gráficas, pesquisa-se a estru-
tura da obra no interior do seu próprio 
processo. Daí, a visualização da estru-
tura/leitura do processo; d) manipu-
lando-se, se for o caso, a fisicalidade 
do produto, desenha-se a participa-
ção do consumidor em função de 
novos discursos (e não apenas da 
simples manipulação). Daí, ato: ope-
ração das probabilidades. (Os grifos 
indicam alguns pontos referentes à 
‘proposição’ do movimento, publicada 
em dezembro de 1967). 

Sob o plano teórico, as diferenças 
cruzam-se através das práticas. Dé-
cio Pignatari afirmaria: “quantidade é 
qualidade” (em sentido serial). A citada 
‘proposição’ manifesta: “quantidade 
mais qualidade” (em sentido social). 
Na base, Walter Benjamin: “A massa 
é uma matriz onde brota, atualmente, 
todo um conjunto de novas atitudes 
em face de obra de arte. A quantidade 
tornou-se qualidade. O crescimento 
maciço do número de participantes 
transformou seu modo de participa-
ção” (A obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica). Só que o 
poema/processo procurou avançar, 
tendo em mira um consumo menos 
passivo: um consumo mais libertário 
em relação à quantificidade do repro-
dutível. Em outro polo — o da política 
literária assumida pelos poetas do pro-
cesso em 1967/68 —, a quantidade não 
tinha apenas o sentido serial da repro-
dutibilidade, mas o agenciar de novas 
produções, surpreendendo os canais 
de informação e os consumidores mais 
atentos pelo número elevado de poe-
mas (e de poetas). 

A problemática da versão — uma novi-
dade teórica e prática produzida pelo 
poema/processo — aprofunda(va) o 
relacionamento quantidade/qualidade 
em termos que serviam para explici-
tar tanto o alto número de poemas, 
quanto as respostas produtivas dadas 
pelo consumidor/participante. Da 
mesma forma, Décio Pignatari e Luiz 
Ângelo Pinto, em 1964, trataram — ao 
nível da reflexão crítica — da poética 
do projeto, ou seja, da “criação de 
linguagens projetadas e construídas 
para cada situação e de acordo com 
cada necessidade”. É preciso ver que 
o projeto, pensado aqui, associa-se 
à “construção de novos conjuntos 
de signos” no interior da estrutura do 
poema. A linguagem projetada con-
some-se no ato de se construir como 
tal. O projeto, portanto, não é um pro-
vocador de versões (novos poemas); é 
um planificador de novos conjuntos de 
signos concretizados pelo mecanismo 
estético-informacional da obra. Quase 
na mesma época, em Portugal, E. M. 
de Melo e Castro projetava algumas 
experiências, mas ainda sem princí-
pios básicos do que seria o projeto no 
poema/processo. 

Podemos, agora, empreender o ne-
cessário retorno: o movimento lan-
çado simultaneamente no Rio Grande 
do Norte e no Rio de Janeiro existiu 
ou existe como simples continuidade 
da poesia concreta? Em absoluto: a 
partir de uma leitura, que se tornaria 
produtiva, centrada sobretudo em A 
ave, procedeu-se a uma operação 
ampla nos meandros de uma con-
juntura intelectual dada. Essa leitura 
aglutinou outras experiências e outras 
exigências, cujos resultados práticos 
evidenciam-se em poemas da esta-
tura de 12 × 9 e alfabismo (Alvaro de 
Sá), decomposição do nu e soneto 
das vogais (Nei Leandro de Castro), 
educação (José de Arimathéa), livro 
de carimbos (José Cláudio), chensu-
rado (Anselmo Santos), signo e opi-
nião (Dailor Varela), américa américa 
(Falves Silva), metacódigo (Wlademir 
Dias-Pino), prisão de édipo (Joaquim 
Branco & Flávio Almada), transparên-
cia e a corda (Neide Sá), idolatrina 
(Marcus Vinicius), libertarde (Ronaldo 
Werneck), faça seu poema utilizando 
este envelope (José Nêumanne Pinto), 
geometribo (Oscar Kellner Neto), 
olho (Anchieta Fernandes), cada 
época tem a sua escrita (Fernando 
Guimarães) etc. Portanto, o poema/
processo não é uma mera ou sim-
ples continuação do concretismo: o 
poema/processo é uma continuidade 
radical, implicando desdobramentos 
semiológicos próprios, de uma das 
direções da poesia concreta. 

Toda esta leitura crítica põe-nos sob 
a mira de um problema pertinente ao 
nosso trabalho, problema que se ma-
terializa no labirinto frásico de certa 
construção vocabular do penúltimo 
parágrafo. Construção vocabular re-
gistrada — e conservada — com intui-
tos bem definidos: demarcar, em mais 
uma etapa do discurso pensado por 
nós, o projeto da vanguarda. Melhor 
dizendo: demarcar a crítica e o lugar 
de um tal projeto, pois assim esta-
remos contribuindo para demarcar 
o espaço semiológico-produtivo da 
vanguarda enquanto soma das mais 
diversas linguagens. Mas que constru-
ção vocabular é esta? A que segue: a 
problemática da versão — uma novi-
dade teórica e prática produzida pelo 
poema/processo. 



Poema/ 
Processo 2322

6. Sobre leitura sintomal, 
consultar: Louis Althusser 
(Lire le Capital) e, para 
que não nos alonguemos 
em infindáveis citações 
bibliográficas, o excelente 
Epistemologia e teoria da 
ciência (Petrópolis, Vozes, 
1971), em particular certas 
passagens dos ensaios de 
Marco Aurélio Luz, p. 55-66, 
Carlos Henrique de Escobar, 
p. 109-120, e Eginardo 
Pires, p. 174-180. Sobre 
problemática, além de 
Bachelard (Le rationalisme 
appliqué) e Althusser (Pour 
Marx), consultar Saul Karsz 
(Lectura de Althusser, p. 58-
70, e Théorie et politique: 
Louis Althusser, p. 34-38).  

É possível falar em ‘problemática’ no 
contexto de uma situação que não 
seja científica? É possível falar em 
‘novidade teórica’ produzida a partir 
de atos gerados por discursos que 
não são científicos? Ou de ‘novidade 
prática’ produzida? Até que ponto 
essas questões poderão ser plena-
mente assumidas e objetivadas, eis 
o núcleo de nossas preocupações, 
agora. Seremos breves. Se o fato se 
coloca é porque existe um espaço 
conjuntural (espaço político) para a 
sua veiculação. E, de Marx a Bache-
lard, sabemos que um problema só 
se presentifica quando esse espaço 
formula dados capazes de desvendar 
a(s) resposta(s) necessária(s) para 
seu encaminhamento. 

Sendo um sistema de conceitos e 
questões, o centro de gravidade de 
um texto, o concreto das condições 
de produção teóricas (Saul Karsz, 
lendo Althusser), a problemática es-
tabelece-se como re-produtora de 
discursos instituídos em vários níveis 
e em várias práticas: na ideologia, na 
filosofia, na teoria. Portanto, é possí-
vel ler a problemática que se registra 
numa dada prática semiológica, jus-
tamente — com mais rigor — quando 
essa prática tende ao experimental, 
aproximando-se do científico (a arte 
de vanguarda). Sem ser científica, 
é possível ler a problemática que 
se produz na(s) especificidade(s) 
da prática semiológica em foco: a 
problemática da versão no poema/
processo. Seria antes uma problemá-
tica produtiva, extraída “do interior 
da ideologia na qual está escondida” 
(Althusser, Pour Marx). Essa proble-
mática produtiva será própria de uma 
vanguarda mais crítica, que tem seu 
marco inaugural entre nós no poema/
processo, e responde à problemática 
criativo-ideológica de um Drummond 
ou de um Cabral, assim como — em 
outro nível — a problemática cientí-
fica de Marx respondeu à problemá-
tica antropológica de Feuerbach. E 
uma vanguarda mais crítica, conhe-
cendo seus limites epistemológicos, 
poderá produzir novidades teóricas 
dentro de condições materiais espe-
cíficas e de arcabouços semiológicos 
determinados. Mas essas novidades 
teóricas só existem como conse-
quências críticas de um esforço co-
letivo — de um esforço nascido nas 
leituras engendradas pelas práticas 
sociais — para romper com a teoria 
literária no que ela tem de mais em-
pírico. São novidades que requerem 
rápida superação formal pela prática 
concreta exercida na feitura e na 
abertura do poema (de vanguarda). 

Uma questão leva à outra. Se durante 
este ensaio preferimos grafar leitura 
produtiva à leitura sintomal, é porque 
o objeto que estamos criticando — 
por mais que se aproxime da ciência 
— jamais será científico. Por sua vez, 
leitura produtiva (não confundir com 
a leitura produtora de Mário Chamie: 
uma “leitura” idealizada no transcorrer 
do texto práxis) porque se insere no 
miolo mesmo da pesquisa em arte: 
a pesquisa de linguagens tendo em 
vista novas linguagens. Leitura pro-
dutiva e não leitura criativa (erro que 
cometemos em Para ler os quadri-
nhos), posto que esta poderá cair nos 
esquemas fáceis do individualismo. 
Claro, não negamos a criatividade 
particular que possa se encerrar em 
um poema qualquer; contudo, tal cria-
tividade parte de uma produtividade e 
é esta última a pedra angular a definir 
o espaço social da obra. (Em Kristeva, 
a produtividade tem um sentido tex-
tual fundado na significância. Não é o 
nosso caso: aqui, a produtividade tem 
um sentido social fundado na prática). 
Já a leitura sintomal — reveladora de 
uma problemática teórica nova, re-
sultante de um discurso sobre outro 
discurso: leitura que “faz aparecer o 
texto em sua integridade” (Karsz) — 
concerne às múltiplas direções con-
tidas em um dado discurso-objeto, 
abrindo caminhos teóricos e produ-
zindo conhecimentos. A leitura sinto-
mal, por seu grau de cientificidade, 
escapa aos propósitos de uma crítica 
constituída — não esqueçamos — nas 
fronteiras da prática ideológica.6  

Da Poesia Concreta 
ao Poema/Processo

1956–1967

Separata da 
Revista de 
Cultura Vozes: 
Documentário 
Fotográfico, 1977

■

Texto originalmente 
publicado no livro 
Vanguarda: um projeto 
semiológico, de Moacy 
Cirne (Petrópolis: Vozes, 
1975).

Separata da 
Revista de 
Cultura Vozes: 
A I Exposição 
Nacional de Arte 
Concreta, 1977

Separata 
da Revista 
de Cultura 
Vozes: Espaço, 
Linguagem e 
Tempo na Poesia 
Concreta, 1977
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Não mais o inútil saudosismo do 
estático, mas a racional e objetiva 
compreensão da natureza de nossa 
época. Nosso século é a vitória da 
máquina, do dinâmico sobre o es-
tático. O homem moderno é rápido, 
e tudo quer captar e compreender 
rapidamente. Dinâmico, prático e 
econômico ele se comunica, e exige 
o mesmo de tudo que o cerca; dos 
objetos e dos seres. Uma linguagem 
direta — funcional — substitui a escrita 
e a leitura, pois estas exigem esforço 
e tempo, não são práticas e por isso 
mesmo afastam-se de nossa época. 
Em um instante o rádio e o telefone — 
sintetizando o tempo — substituem o 
jornal e as comunicações por cartas 
ou telegramas; e o próprio rádio per-
derá sua função em favor da televi-
são. O cinema, dominando a imagem 
em suas dimensões de tempo e es-
paço, deixa para trás o teatro (espe-
cialmente limitado) e a literatura (que 
apenas narra ou acompanha o movi-
mento). As manchetes, econômicas, 
definem todo um texto; os “slogans”, 
práticos e fáceis de memorizar, dão 
nova vida à propaganda comercial, 
atingindo mais rapidamente seu ob-
jetivo. Uma tipografia viva, militante, 
cada vez mais plástica — os cartazes 
cada vez menos texto e mais cor e 
síntese anedótica — visual, dá novo 
sentido à publicidade nas suas rela-
ções dentro da sociedade. A palavra 
definida em suas relações temporais-
-aditivos provoca uma evolução que 
vai da metáfora à palavra coisa, da 
memória à sensibilidade e, com re-
ferência ao observador, de leitor a 
espectador. As imagens visuais são 
símbolos de nossa época. 

A Poesia 
e as Artes 
Visuais

Um Poema 
Espacial

Da Poesia Concreta 
ao Poema/Processo

1956–1967

Frederico 
Morais

1957

A poesia, para tornar mais objetiva 
sua participação na sociedade, tem 
por obrigação analisar, observar e su-
blimar em formas poéticas essas ca-
racterísticas fundamentais de nosso 
século. Como solução: eliminado o 
discurso, a monótona sucessão tem-
poral do objeto, criar uma poesia ins-
tantânea, que funcione com rapidez e 
eficácia, ou, segundo Eugem Gemrin-
ger, “...uma poesia temporalmente 
reduzida e enxuta, que seu efeito não 
se faça esperar; ou seja: que saiba 
atuar subitamente. Caminho para uma 
poesia concreta: “composição de ele-
mentos básicos da linguagem, organi-
zados ótico-acusticamente no espaço 
gráfico por fatores de proximidade e 
semelhança como uma espécie de 
ideograma para uma dada emoção, 
visando à apresentação direta — pre-
sentificação do objeto”. (Haroldo 
de Campos). Reduzindo: “tensão de 
palavras coisas no espaço-tempo” 
(Augusto de Campos). 

Sem entregar-se inteiramente aos 
postulados concretistas — seu as-
pecto semântico, sobretudo — mas de 
um valor plástico infinitamente maior, 
Wlademir Dias-Pino, mais trabalha-
dor, mais pesquisador, com seu livro 
“A ave”, demonstra, como os outros 
poetas concretos, o mesmo espírito 
revolucionário, a mesma luta por uma 
poesia mais ativa e visual. Tendo par-
ticipado das exposições concretistas 
com o “Poema Espacial”, prefere, no 
entanto, que chamem seus poemas 
como aquele apresentado na expo-
sição. Pintor, poeta, tipografo, deco-
rador, além de suas experiências bem 
sucedidas no domínio da xilogravura, 
W. Dias-Pino impõe ao livro uma to-
talidade artística, no qual as relações 
plásticas, poéticas e tipográficas, for-
mam um todo, uno e indivisível, pleno, 
cheio de sentido e que possui autên-
tica vida. A imagem poética nasce 
com sua estrutura plástica definida, 
ao mesmo tempo que a tipografia, ao 
receber a imagem, dá-lhe vida e fun-
ção, definindo-a em suas dimensões 
espaciais e temporais e seus contor-
nos coloridos. Profundo conhecedor 
da tipografia, Wlademir dela tira todas 
as possíveis soluções e achados. 

■

Texto originalmente 
publicado no jornal 
Diário de Minas (Belo 
Horizonte,19 maio 1957).

Nota Devido ao 
desgaste natural do 
papel, foi impossível 
transcrever a última 
frase do texto.
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Wlademir 
Dias-Pino
A Ave, 1956
Recorte, lápis de 
cor e impressão 
tipográfica  
sobre papel
Aprox. 60 
páginas, 
23 × 16 cm 
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Wlademir Dias-Pino
Numéricos, 
1960-1961
Impressão 
tipográfica 
sobre papel
68 páginas, 
20 × 20 cm

Da Poesia Concreta 
ao Poema/Processo

1956–1967

Álvaro de Sá
Sem título, Déc. 60
Impressão sobre 
papel e fotograma
Álbum contendo 
38 páginas soltas, 
35 × 23 cm cada

Álvaro de Sá
Sem título, 
Déc. 60
Fotograma
17,5 × 21,5 cm
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Wlademir Dias-Pino
Solida, 1962
Serigrafia, recorte  
e vinco sobre papel
Álbum contendo 
50 páginas soltas, 
19 × 19 cm cada
Coleção: Patricia  
e Waltercio Caldas
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Álvaro de Sá
Mortossos, 1966 
Nanquim, letraset 
e colagem
sobre papel
Álbum contendo 
8 páginas soltas, 
26 × 22 cm cada
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Cartaz da I 
Exposição 
Nacional 
do Poema/
Processo, ESDI 
(Escola Superior 
de Desenho 
Industrial), 1967

Exposição Inaugural
Poema/Processo

Convite da 
I Exposição 
Nacional 
do Poema/
Processo, ESDI 
(Escola Superior 
de Desenho 
Industrial), 1967
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Fotos da I 
Exposição 
Nacional 
do Poema/
Processo, ESDI 
(Escola Superior 
de Desenho 
Industrial), 1967

Exposição Inaugural
Poema/Processo
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Poema/Processo

Fotos da I 
Exposição 
Nacional 
do Poema/
Processo, ESDI 
(Escola Superior 
de Desenho 
Industrial), 1967
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1967

Quantidade + 
Qualidade

Só o consumo é lógica.  
Consumo imediato como 
antinobreza 
fim da civilização artesanal 
(individualista) só o reprodutível 
atende, no momento exato,  
às necessidades de comunicação  
e informação das massas.  
A manifestação serial é industrial  
da civilização técnica de hoje

Técnica

Humanismo funcional para as 
massas. A técnica já criando nova 
linguagem universal (e não língua) — 
novo humanismo com o racional não 
haverá fome no mundo

Forma útil

Novas possibilidades para  
cada novo material. 
Visualização da estrutura / 
leitura do processo. 
Nível técnico igual a evolução:  
o desuso do objeto único.

Operatório

Não se busca o definitivo. 
Nem “bom” nem “ruim”, porém 
opção.  
Opção: arte dependendo de 
participação. O provisório: o relativo. 
Ato: sensação de comunicação, 
contra o contemplativo. 
Ato: operação das probabilidades. 
Permutação sem suas facilidades 
integração com o objeto:  
oposto de alienação.

Época

As imagens cotidianas  
transformando-se em siglas:  
poesia, para ser vista e sem palavras 
(semiótica), pintura só estrutura 
(geometrização-serial).  
Histórias em quadrinhos e humor,  
sem legendas.  
Quadros servindo de padrões 
têxteis.  
Ruído (industrial) levado à categoria 
de música. Computador eletrônico: 
como pesquisa musical.

Proposição

■

Texto originalmente 
publicado na Ponto 1, revista 
do grupo Poema/Processo 
(Rio de Janeiro, 1967).

■

Texto originalmente 
publicado no livro Processo: 
Linguagem e Comunicação, 
de Wlademir Dias-Pino 
(Petrópolis: Vozes, 1971).

■

Texto originalmente 
publicado no livro Processo: 
Linguagem e Comunicação, 
de Wlademir Dias-Pino 
(Petrópolis: Vozes, 1971).

Poema-
Processo:

Rigor em
aberto/
visualização 
do projeto

Código:

Estágio 
didático do 
poema

Processo: estudo da linguagem/  
é o próprio conteúdo:

direto 
visão problemática dos 
acontecimentos e das coisas. 
Independência do poema 
com relação à mensagem.
*o processo é a objetividade 
e o anti-caso da 
comunicação de massa. 

Poema-Processo: proceder 
matemático: leitura de resultados

◊ desencadeamento
signo sistema
o viver 
antecipadamente 
do P/P.
o P/P. não é literatura 
modernista.
suas facilidades vêm 
do mundo moderno 
que a publicidade 
sabe explicar. 
a programação 
mostra claramente 
a substituição da 
leitura da estrutura 
pelo processo.  

O Poema-Processo tem a visibilidade 
de um mostrador e suas facilidades 
são as de uma ferramenta 

 ◊  Informação pura:
O direto do racional.
O imediato do 
funcional. 

Código: estágio didático do poema

◊ estágio que se desprende
 (futuramente) do poema.

escolha: tradutor  
de dados diretos 
unidade: número ordinal  
(das páginas) 
operação:  
retardador de leitura 
combinação: uma relatividade 
escala: quando verbal. 

• a palavra não é olhada como
•  geradora de leitura. 

o sentido de aprendizagem
• que traz cada poema por ser 

novo é, principalmente, um 
problema de leitura.

• fronteira do próprio limite 
•  do cérebro humano. 

1967

1971

1971
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Poema/Processo
1967

Situação
limite:

Separações
e 
conse
quências

■

Texto originalmente 
publicado na Processo 
1, revista do grupo 
Poema/Processo (Rio 
de Janeiro, 1969)

■

Texto originalmente 
publicado no livro 
Processo: Linguagem 
e Comunicação, de 
Wlademir Dias-Pino 
(Petrópolis: Vozes, 1971).

Versão:

Critério
de valor:

Teste de
funcionalidade 
do poema

• relatividade: realimentação
• disciplina para a apropriação
• segunda função da versão: consumo
• exercícios de leitura: auto-superação
• prova que os processos  

não são conclusos
• a surpresa renovada em cada versão
• funcionalidade total
• método de solução correspondente 

—compreensão da aplicação
• possibilidades de situações:   

número de combinações.
• a estrutura levada à condição de 

processo: movimento permanente.  
 
 
 

• Sequências visuais. 

Primeiro procurou-se, da forma mais 
radical, a separação ou dissociação 
entre o que é POESIA de um lado e 
POEMA do outro.

Para isso, conceituou-se a POESIA 
como problema ligado à língua (acaso 
geográfico) e o POEMA, o que se  
faz com experiência, na área  
da linguagem.

Entende-se, como linguagem,  
não o fenômeno linguístico, isso é,  
a linguagem falado por um povo;  
mas, sim, a que é cinema (visual)  
ou matemática (técnica). 

O poema de processo, sob esta  
condição, não está preocupado  
com o “estado poético” como fator 
de maiores estudos, nem mesmo com 
a experimentação linguística; mas tem 
o propósito de deixar bem claro que 
essa separação mostra, de maneira 
indiscutível, que o poema é físico —  
e até mesmo tátil — em sua 
visualidade gráfica, enquanto que a 
poesia é puramente abstrata. Tanto 
assim é que é comum a expressão  
“poesia da arquitetura”. 

1969

1971

O “mundo poético” pode ser 
discutido, em inútil prolongar, como 
todas as cogitações abstratas, 
segundo a eloquência de cada 
indivíduo isoladamente, enquanto o 
poema — esse produto visual — pode 
ser testado coletivamente desde a 
sua funcionalidade até mesmo a sua 
plasticidade. Esta posição radical, 
em conclusão, transformou o poema 
num objeto tão manipulável como 
um instrumento. E mais do que um 
instrumento — seu próprio canal. 

O poema de processo já chegou 
mesmo a um nível autônomo em 
que pode ser manipulado e fornecer 
informações, independentemente do 
grau de cultura do consumidor. 

O poema de processo não visa a 
acabar com a palavra, assim como 
não tem a necessidade exclusiva de 
dizer que o livro, hoje, é um objeto 
totalmente obsoleto. 
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Ponto
1

1967



Poema/ 
Processo 5958Ponto 1 1967

Ponto 1, 
1967
Impressão 
tipográfica 
sobre papel
Álbum 
contendo 9 
cadernos e 1 
página solta, 
22,5 × 16,5 cm

Artistas:
Álvaro de 
Sá, Anchieta 
Fernandes, 
Anselmo Santos, 
Ariel Tacla, Dailor 
Varela, George 
Smith, José 
Luis Serafini, 
Moacy Cirne, 
Nei Leandro de 
Castro, Neide Sá 
e Wlademir 
Dias-Pino
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Poe 
ma/

Pro 
ces 
so:

Uma
nova
leitura



Poema/ 
Processo 8584

Tudo apresenta 
uma cons-
tante evolução 
no tempo e, 
quando se dão 
mudanças ou 
transformações, 
diz-se que há 
um processo. 
Portanto, pro-
cessos são as 
relações de 
devenir neces-
sárias inerentes 

a uma dada estrutura, a seus com-
ponentes, ou aquelas que existem 
entre diversas estruturas. São a 
expressão do desencadear-se no 
tempo e do modo como os diversos 
elementos interagem-se por antece-
dência e sucessão. 

No inter-relacionamento estrutural 
todas as partes atuam-se estatica-
mente pois a estrutura tende a ser 
passiva, formal e a recompor-se 
sempre no sentido de manutenção 
da imobilidade: a sua movimentação 
ocorre através do processo. Há uma 
interação dialética de tal modo que 
a estrutura está sempre subordinada 
ao processo. 

O processo concretiza o contínuo- 
espaço-tempo e está encerrado  
na realidade objetiva, funcionando 
esta como uma matriz que contém 
todas as suas possibilidades de  
evolução. Isto está refletido nas  
diversas linguagens. 

O processo ocorre em diversos níveis 
(histórico, semiótico, linguístico, ime-
diato etc.), abrangendo, entre outras 
coisas: as transformações físicas dos 
objetos e seu desencadear-se no 
tempo de consumo social; o conjunto 
de atos por que se realiza uma opera-
ção; a maneira de operar; e a série de 
fenômenos que é ligada por relações 
de casualidade global. Isto implica 
que se tenha uma visão de toda a 
realidade em processo. 

Poema/Processo:
Uma nova leitura

O poema/processo surgiu como um 
rompimento criativo com a mistifi-
cação institucionalizada no campo 
da comunicação (literatura, poesia, 
artes plásticas, propaganda, música, 
cinema etc.). Resultou de uma atua-
ção artística consciente que teve 
uma teorização posterior, calcada no 
denominador comum das produções 
inventivas do grupo. 

Lançou logo no princípio uma pro-
posição, comprometendo-se com 
o avanço e a abertura, ao situar-se 
diante dos mais importantes proble-
mas do momento no setor: quanti-
dade × qualidade, técnica, forma útil, 
operatório, época. 

Com essa consicência dialética foi 
possível equacionar a partir da pro-
dução dos poetas, pela análise dos 
pontos de concorrência de seus 
trabalhos, as contribuições reais que 
o poema/processo trouxe e está tra-
zendo ao desenvolvimento da comu-
nicação. Com o estabelecimento de 
novos conceitos, a reformulação de 
outros e o abandono de postulados 
que não respondem mais pelas ne-
cessidades atuais. 

A desmistificação, que arrebenta com 
o próprio equilíbrio da estrutura ao 
nível específico, pode ser verificada 
através das diversas contribuições 
totalmente novas que o poema/pro-
cesso proporciona à prática artística. 
Por mais gerais e significativas desta-
cam-se quatro: 

Poema/
Processo: 
 
Uma nova
leitura

Álvaro
de Sá

1970/
1977

O 
processo — 
Núcleo 
da
criação

Para o poema/processo o importante 
é “fundar probabilidades criativas” 
(mc) e só é novo o que inaugura pro-
cessos novos. “Não há poesia proces-
so. O que há é o poema/processo, 
porque quem encerra o processo é 
o poema” ... “O processo do poeta é 
individualista e o que interessa cole-
tivamente é o processo do poema” 
(wdp). “No poema a realidade passa 
a informar não mais conteúdos, mas 
o seu próprio processo dinâmico de 
atualização” (as). 

“O movimento ou a participação é 
que leva a estrutura (matriz) à con-
dição de processo” (wdp). Assim o 
poema/processo cria um novo con-
sumidor/participante/criativo, que 
deixa de ser um espectador passivo 
que contempla o objeto, para tornar-
se um explorador das probabilidades 
do processo, “suas soluções opera-
cionais e possibilidades estruturais” 
(mc). O poema é ao mesmo tempo 
uma informação ao consumidor e 
um problema que ele deve resolver 
ativamente para atingir e ultrapassar 
esta informação, passando de uma 
condição de receptor (contemplativo) 
para uma posição de fonte (quando 
agindo sobre o poema cria ele mesmo 
nova informação). Esta mudança de 
condição é possível porque o autor, 
que possui um repertório individual, 
cria um produto pertencente a toda 
a socidade que detém o repertório 
total (global) — deste modo seu poe-
ma terá sempre possibilidades que lhe 
escapam, podendo ser captadas pelo 
consumidor que as desenvolve. Por 
exemplo: “Os poemas semióticos são 
uma parcela do poema/processo: sua 
codificação impõe o sentido de matriz 
do poema e seu desencadeamento, 
a criação de séries. A matriz cria as 
possibilidades de consumo e as sé-
ries, a participação, a opção, o pro-
cesso. A matriz é a estrutura imóvel e 
o processo é a combinação das sé-
ries. A matriz cria lógica, o consumo” 
(wdp). Some-se ainda que, a partir do 
processo, o consumidor pode mudar 
a matriz (criando novos códigos), o 
que leva a novos processos e desen-
cadeamentos, ao infinito. 

A correlação do processo com o 
tempo não envolve linearidade. 
Quando verificamos o processo em 
algo, observamos também que não 
há começo, fim ou sequência fixa 
de eventos pois o mesmo se dá em 
diversas direções, abrindo a cada 
instante uma multidão de novos 
encadeamentos que realizam-se 
simultaneamente, desenvolvendo-
se em quase todas as combina-
ções de ocorrências possíveis. 

O poema/processo procura, por meio 
de seus produtos, trazer o conheci-
mento desse aspecto do real. 

Todas as criações, em todos os tem-
pos, subentendem a existência de 
processos: uma poesia de João Ca-
bral ou concreta, um quadro de Mabe 
ou Gershman contêm em si um pro-
cesso, mas já preexistente. Esses artis-
tas criam fórmulas, “procedimentos” 
que são a “maneira como o material é 
manipulado, com as variações formais 
que vão determinar as estruturas” 
... “consistindo estes procedimentos 
na redundância do processo” (mc). 
O condicionamento social é de tal 
ordem que chega atualmente ao ab-
surdo de conferir valor criativo a uma 
mesma estrutura com ligeiras varia-
ções formais (palavras ou cores dife-
rentes), contribuindo deste modo para 
o plágio, a imobilidade e o retrocesso. 

O movimento do poema/processo 
traz por meio de seus produtos a 
consciência exata de que o valor e 
o núcleo da invenção situam-se na 
criação de novos processos. Com ele, 
pela primeira vez, a vanguarda deixa 
de ser uma atitude linguística de re-
beldia para se tornar uma posição e 
um compromisso consciente e obje-
tivo do artista na luta, em seu campo, 
contra a imobilidade das estruturas 
pela invenção de novos processos; 
as comunicações de estruturas, que 
desde o início têm sido empregadas 
entre os homens, passam para segun-
do plano surgindo uma comunicação 
de processos, em nível mais alto. 

Deste modo “o poema/processo é a 
conscientização e a responsabilidade 
do ato do espectador/consumidor”, ... 
“em oposição ao ato artesanal” (wdp). 
No ato do consumidor/participante/
criativo é que o poema se resolve e 
não na sua interpretação  
ou justificativa. 

E somente quando ele passa a “ler” 
processos é que compreende os 
problemas relativos à expressão dos 
materiais usados, isto é, suas funcio-
nalidades, suas possibilidades físicas 
construtivas e de exploração,  
suas limitações. 

De tudo resulta o conhecimento de 
que nenhum poema é eterno. “O tem-
po do poema é o de sua autossupera-
ção” (wdp) e ele está delimitado pelo 
seu processo e pela realidade social 
onde foi gerado. À medida que ele vai 
sendo explorado pelo consumidor, 
ele vai proporcionando a este toda a 
informação possível ao seu repertório, 
até não apresentar mais interesse — 
então ele está gasto para aquele 
consumidor. Socialmente, quando 
um novo poema encerra um novo 
processo que contenha o processo 
anterior e o ultrapasse, o poema está 
desgastado e deixa de vigorar. Todo 
poema possui uma contradição — um 
processo que tende a se desenvolver 
em um novo poema que o sobrepu-
jará. Mas essa contradição só é re-
solvida no momento socialmente ne-
cessário, quando já estiver totalmente 
transposta a complexidade social que 
lhe serviu de contexto. Às vezes sua 
superação é rápida, outras, muito len-
ta, mas é inexorável. 
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Uma nova leitura

O objeto único 
mantém uma 
das característi-
cas fundamen-
tais do privilé-
gio, o consumo 
especial, e coo-
nesta toda uma 
estrutura social 
que gera e ne-
cessita destes 
privilégios. Ao 
mesmo tempo 
parcelas cada 

vez maiores da população atingem 
um estágio cultural compatível com 
o consumo da comunicação em 
qualquer grau de complexidade que 
se situe. Esses problemas já haviam 
sido levantados por Walter Benjamin, 
que propõe como solução a repro-
dutibilidade técnica. Se bem que esta 
formulação é um avanço, é contudo 
ainda insuficiente: acaba com o con-
sumo privilegiado, permanecendo po-
rém através dela, e muito mais nela, o 
mito do artista como ser privilegiado, 
gênio, grande personalidade em opo-
sição ao espectador contemplativo 
que tem que se extasiar com o “bom” 
da ideologia dominante.

O poema/processo resolve o pro-
blema de maneira adequada: por um 
lado a reprodutibilidade é mantida e, 
por outro, cada consumidor/partici-
pante/criativo, ao explorar o proces-
so, cria ele próprio (como já foi dito) 
“versões”, de acordo com seu reper-
tório. Se o importante é a invenção de 
novos processos, todas as “versões” 
têm igual valor, inclusive a do criador 
do processo, e os conceitos de bom 
e ruim são substituídos pela opção de 
cada um. As “versões”, equalizadas 
em qualquer nível social, possibilitam 
o uso instantâneo do processo, des-
truindo a mitologia da qualidade e 
colocando inventor e consumidor no 
mesmo plano, isto porque o consu-
midor com a exploração do processo 
pode também ele criar novos proces-
sos. Por seu lado, o aspecto artesa-
nal perde toda a significação — pela 
reprodutividade (o serial e o industrial 
são antiartesanais) e pelo ato (atua-
ção do consumidor sobre a matriz). 
O ato pode se dar de muitos modos: 
pela apropriação criativa, dispondo 
da matriz num sentido de integração 
ambiental; criação de estruturas es-
pecíficas individuais a partir de uma 
prévia seleção dos elementos indus-
triais a serem utilizados; pela ação 
transformadora sobre a matriz e ainda 
pela criação de novos processos a 
partir de sua exploração criativa. 

A cada um é dada sua opção criativa 
exata e o conceito abstrato valorati-
vo (bom e ruim) é substituído por  
um ato do homem, abrindo caminho 
ao novo, que não pode ser aferido 
por padrões. Uma verdadeira cultura 
de massa. 

Por tudo que 
foi exposto, 
fica o criador 
totalmente 
desobrigado e 
livre de veicular 
os seus proces-
sos através de 
estruturas aca-
badas. Para isso 
ele utiliza o pro-
jeto, cabendo 
ao consumidor 
a construção 

de sua versão, a partir de materiais 
reprodutíveis adequados que ele 
adquire prontos, nas condições que 
determinar. Do mesmo modo que um 
arquiteto hoje cria o projeto da obra 
que será executada, assim também 
será criado o poema. O projeto libe-
ra o poeta das limitações materiais 
e possibilita que ele utilize todos os 
meios técnicos disponíveis, o que é 
atualmente impossível face à soma de 
recursos a serem mobilizados. Assim, 
a comunicação atinge obrigatoria-
mente um caráter social, pois a reali-
zação do projeto torna-se obra  
da sociedade. 

Ao mesmo tempo o individualismo de-
saparece, pois a complexidade geral 
do poema leva cada vez mais a obrigar 
à realização do trabalho em equipe, 
exigindo de cada um de seus compo-
nentes a criatividade máxima para fora 
dos limites de sua especialidade. 

As 
versões 
— 
uma solução 
para o 
consumo

Projeto 
— 
do 
individual 
ao 
coletivo

O estilo situa-
se no campo 
da língua (fa-
lada, escrita, 
pictórica etc.). 
É o maneiris-
mo pessoal 
estabelecido 
na exploração 
dos recursos 
linguísticos, 
numa “tática de 
soluções” (mc), 
uma extrover-

são individualista proclamada como 
suprema manifestação da língua (que 
é social). 

O contraestilo, observado teoricamen-
te por WDP, nasce com o próprio poe-
ma/processo.* É uma “estratégia de 
soluções” (mc) que se realiza na esfera 
da semiótica (universo de signos como 
um todo) fixando “as diferenças pro-
cessadoras que marcam os diversos 
poemas, permitindo que vejamos em 
cada poeta o seu particular coeficien-
te informacional” (mc). O contraestilo 
é uma “antirredundância de soluções: 
a despersonificação” (wdp) e fixa a 
funcionalidade dos processos — o 
importante não é a funcionalidade 
estética que materializa o estilo, e sim 
a informacional que marca o contraes-
tilo com seu caráter analógico (não o 
permutacional que ocorre no estilo). 
Não se situa ele na manipulação de 
dados existentes em busca de uma 
combinação singular (relacionamento 
estrutural) — está no plano da con-
quista da informação, transformando a 
estrutura mesma das linguagens. 

Mais contribuições teóricas está dan-
do o poema/processo com os con-
ceitos de lógica de consumo, do pro-
visório, do salto sobre o enigma, entre 
outros, todos eles decorrentes da sua 
grande produção inventiva, realizada 
por duas centenas de poetas espa-
lhados por todas as regiões do Brasil. 

Entretanto as quatro acima já mostram 
a força deste movimento brasileiro.

Contra
estilo 
— 
estratégia 
de soluções

Nota: As citações corres-
pondem a — as, Anselmo 
Santos; mc, Moacy Cirne; 
wdp, Wlademir Dias-Pino. 

*O processo apaga 
a memória do estilo, 
este cacoete indivi-
dualista do discurso.

■ 

A segunda parte do texto foi 
originalmente publicado na 
Revista de Cultura Vozes Nº 1 
(Petrópolis: Vozes, 1970). 

O texto completo foi origi-
nalmente publicado no livro 
Vanguarda - Produto de 
Comunicação, de Álvaro de 
Sá (Petrópolis: Vozes, 1977).
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Álvaro de Sá
12 × 9, 1965-1967
Nanquim, letraset 
e colagem sobre 
papel vegetal
Políptico de 12, 
25 × 18,5 cm cada
Coleção: Bruno 
Baptistella

Álvaro de Sá
12 × 9, 1967
Impressão 
tipográfica sobre 
papel 
12 páginas, 
21,5 × 16 cm
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Uma nova leitura
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Uma nova leitura

Álvaro de Sá
12 × 9 / 14, 1969
Colagem e 
nanquim sobre 
eucatex laminado
50 × 50 cm
Coleção: Orandi 
Momesso

Álvaro de Sá
Sem título, 
Déc. 70
Tinta acrílica 
sobre eucatex 
laminado
59,5 × 59,5 cm
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Uma nova leitura

Álvaro de Sá
Sem título, da 
série 'Poemics', 
1969
Nanquim sobre 
papel
Díptico - 
32 × 24 cm cada

Álvaro de Sá
Poemics, 1991 
Impressão 
eletrostática 
sobre papel
120 páginas, 
21,2 × 16 cm

Álvaro de Sá
Sem título, da 
série 'Poemics', 
1969-1971
Nanquim e 
colagem sobre 
papel
Tríptico - 
32 × 24 cm cada
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Uma nova leitura

Álvaro de Sá
Sem título, da 
série 'Poemics', 
1975
Nanquim e 
colagem 
sobre papel
32 × 24 cm

Álvaro de Sá
Sem título, da 
série 'Poemics', 
1977 
Nanquim 
sobre papel
32 × 24 cm

Álvaro de Sá
Sem título, da 
série 'Poemics', 
1977
Nanquim e 
colagem 
sobre papel
Tríptico, 
32 × 24 cm cada

Álvaro de Sá
Sem título, da 
série 'Poemics', 
1971-1972
Nanquim, 
colagem e 
letraset sobre 
papel
Díptico - 
32 × 24 cm cada



Poema/ 
Processo 9998

Das contribuições que o poema/
processo proporciona à prática 
artística, quatro se destacam como 
as mais significativas:

A versão é a 
valorização 
da matriz. É 
talvez o único 
critério para a 
avaliação do 
poema/pro-
cesso, uma vez 
que ele é total-
mente aberto. 
Se um poema 
comporta ver-

sões, ele encerra um processo. 

No ato do participante/criativo é que 
o poema se resolve, e não na inter-
pretação ou justificativa. Somente 
quando o leitor passa a “ler” proces-
sos é que compreende as possibili-
dades construtivas e de exploração. 
Cada consumidor/participante/cria-
tivo, ao explorar o processo, gera, ele 
próprio, versões de acordo com o seu 
repertório. O conceito de bom e ruim 
é substituído pela opção criativa de 
cada um. 

O criador 
fica livre de 
veicular pro-
cessos através 
de estruturas 
acabadas. Sua 
proposta vale 
como um pro-
jeto, cabendo 
ao consumidor 
construir sua 
versão. 

Tudo apresenta 
uma cons-
tante evolução 
no tempo, e 
quando se dão 
mudanças ou 
transformações, 
diz-se que há 
um processo. A 
movimentação 
da estrutura do 
poema ocorre 
através do 
processo, que 

ocorre em diversos níveis, tais como o 
histórico, o semiótico, o linguístico, o 
imediato, entre outros, que abrangem 
as transformações físicas dos objetos. 
Mas há uma interação dialética, de tal 
modo que as estruturas estão sempre 
subordinadas aos processos. Devido 
a essa primazia, para o poema/pro-
cesso o importante é fundar novas 
probabilidades criativas: só é novo o 
que inaugura processos novos. Nesse 
momento a vanguarda assume um 
compromisso consciente e objetivo, 
em seu campo, contra a imobilidade 
das estruturas, pela invenção de 
novos processos. Daí também o mo-
vimento levar, por meio de seus pro-
dutos, à consciência exata de que o 
valor e o núcleo da invenção situam-
se na criação de novos processos. 

A correlação do processo com o 
tempo não envolve linearidade. É 
uma dinâmica do imprevisto. Não há 
começo e fim, ou sequência fixa de 
eventos, pois o processo se desen-
volve em diversas direções, abrindo 
uma quantidade de encadeamentos 
que se realizam simultaneamente. 

A transformação, o movimento ou a 
participação é que levam a estrutura 
(matriz) à condição de processo. 
Assim o poema/processo cria um 
novo consumidor/participante/cria-
tivo, que deixa de ser um espectador 
passivo, contemplativo, para tornar-se 
um explorador das probabilidades do 
processo, suas soluções operacionais 
e possibilidades estruturais. 

O contraestilo 
nasce com o 
próprio poema/
processo; va-
loriza as virtua-
lidades da in-
venção poética. 
Por contraestilo 
entendemos as 
diferenças pro-
cessadoras que 
marcam os poe-

mas; o desencadeamento de novas 
estruturas específicas no interior des-
ses poemas, permitindo que vejamos 
em cada poeta o seu particular coe-
ficiente informacional. O contraestilo 
é a antirredundância das soluções, 
enquanto o estilo é um maneirismo 
em que o criador registra a sua marca 
através da repetição de microestru-
turas, linguísticas ou semióticas, que 
o identificam e são responsáveis pelo 
seu estilo autoral. 

■

Texto originalmente 
publicado na revista 
Brouhaha Nº 10 (Natal: 
Imprensa Universitária, 
2007).

Poema/Processo:
Uma nova leitura

Propostas 
fundantes 
do poema 
processo

Neide 
Dias
de Sá

2007

1. 
O processo 
— Núcleo 
da criação

2. 
Versões

3. 
Projeto

4. 
Contraestilo



Poema/ 
Processo 101100Poema/Processo:

Uma nova leitura

Falves Silva
Sem título, da 
série 'Poema-
Processo', 1968
Colagem e 
caneta nanquim 
sobre papel kraft
48 × 33 cm

Falves Silva
Projeto 8, 1975 
Recorte sobre papel
Envelope contendo 
8 páginas soltas, 
21 × 15 cm cada



Poema/ 
Processo 103102

Moacy Cirne
Poema para ser 
rasgado, 1973
Serrilhado 
sobre papel,
22,5 × 16,2 cm

Poema/Processo:
Uma nova leitura



Poema/ 
Processo 105104

Neide Sá
Momento, 1967
Impressão 
tipográfica sobre 
papel
22 × 32,5 cm

Poema/Processo:
Uma nova leitura

Neide Sá
Sem título, 1967
Nanquim e 
letraset sobre 
papel vegetal
Políptico de 6, 
27,3 × 21,5 cm 
cada
Coleção: Orandi 
Momesso



Poema/ 
Processo 107106Poema/Processo:

Uma nova leitura

Neide Sá
Sem título, 
Déc. 70
Nanquim sobre 
papel vegetal
21 × 32 cm

Neide Sá
Sem título, 
Déc. 70
Nanquim sobre 
papel vegetal
21 × 32 cm

Neide Sá
Sem título, 1967
Nanquim, 
colagem e 
letraset sobre 
papel vegetal
32,8 × 24,3 cm
Coleção: Bruno 
Baptistella

Neide Sá
Sem título, 1967
Nanquim e 
letraset sobre 
papel vegetal
32 × 24,5 cm
Coleção: Orandi 
Momesso



Poema/ 
Processo 109108Poema/Processo:

Uma nova leitura

Neide Sá 
A Corda, 1967
Recortes de 
revistas e jornais, 
corda e grampos
Aprox. 4 m 
lineares



Poema/ 
Processo 111110Poema/Processo:

Uma nova leitura

Wlademir
Dias-Pino
Estruturas, 1966
Óleo sobre 
madeira, tubos 
plásticos e 
pregos
49 × 60 × 12 cm

Wlademir
Dias-Pino
Níveis Flexíveis, 
1966
Óleo sobre 
madeira, tubos 
plásticos e pinos 
de metal
50 × 60,5 × 10 cm



Poema/ 
Processo 113112

Textura: materiais úteis

Objeto: 

A indústria arquitetural do 
objeto: visualização do útil
O sentido múltiplo da má-
quina: clareza e disciplina 

versão material. 

Objetivo:  
condução da ação:  
eficiência 

• Terminada a função do ob-
jeto, o desenho industrial 
passa a pertencer à “escri-
tura” de envolvência disponí-
vel da vida de hoje. 

•  Ir diretamente à ação
• O lazer do consumo

Poema/Processo:
Uma nova leitura

Objeto-
Poema

Maneiras
novas

(ligadas
ao
objeto)

Objeto-Poema:  
manipulação da informação:  
a qualidade comunicativa  
extraestética.

• Manipulável como específica  
 ferramenta: significação do 
funcional ao objeto-poema 
não se trata de verificar como 
na lógica linear. 
 Elemento de integração física: 
participação humana. 

• Acusar as facilidades do poe-
ma-já-processo seria recusar 
a oferta de conforto da téc-
nica moderna * seria não usar 
o telefone porque oferece 
comunicação direta e rápida: 
do portátil ao relativo (reali-
dade prática).

• Objeto-Poema contra a can-
sativa exposição dos atos de 
heroísmo.

• Nos movimentos dos Obje-
tos-Poemas há o sentido de 
retirar, do racional, da simplifi-
cação, o que o fasta da lei do 
azar do jogo.

• Não quer exprimir realidades, 
o P/P quer criar realidades

• Processo não é um problema 
de estrutura mas de sistema.

• O P/P trabalha direto com 
o sentido numa tentativa de 
superar o divórcio entre a 
audição e a visão.

• O objeto-poema terminou 
fisicamente com a mímica 
declamativa.

• * Objeto-Poema: uma ferra-
menta sem indicação do local 
onde pegar: o não instru-
mento (tem um fim próprio). 

Relações e decisões sucessivas.  
Os artistas percebendo o lado 
social da arquitetura deram maior 
importância ao ambiental. Do real 
para o possível: Traduzir em ação. 

O poema já possuía a estrutura lógica 
de objeto mas o processo veio dar-
lhe o envolvimento, mesmo porque a 
forma está ligada à função. 

• Trabalhar diretamente com  
os sentidos

• Criar ocorrências

facilidade de 
operação
 
versão (de) materiais
incorporação
 
não apenas 
novidades formais
 

•  O objeto despede-se  
do símbolo e o processo  
encerra um questionamento

diretamente com o 
sentido apropriações 
imprevisíveis operam 
processos

• mais do que um mostruário 
que se transforma.

• oferta de possibilidades  
de expressões novas:

 poema envólucro.

■

Texto originalmente 
publicado no livro 
Processo: Linguagem 
e Comunicação, de 
Wlademir Dias-Pino 
(Petrópolis: Vozes, 1971).

1971



Poema/ 
Processo 115114Poema/Processo:

Uma nova leitura

Márcio Sampaio
Constelação, 
1967-2017
Plástico, bolas 
de ping-
pong e letras 
autoadesivas
42 × 42 × 6 cm

Neide Sá
Transparência, 
1968
Acrílico e vinil 
adesivo
20 × 20 × 20 cm



Poema/ 
Processo 117116

Neide Sá
Estruturas, 1970
Acrílico
Políptico de 9, 
4 × 8 × 2 cm cada

Poema/Processo:
Uma nova leitura

Neide Sá
Transluz, 1973
Acrílico e 
auto adesivo 
emborrachado
7 × 3,7 cm cada



Poema/ 
Processo 119118

o movimento do poema/processo 
surgiu oficialmente em dezembro 
do ano passado com as exposições 
nacionais realizadas, ao mesmo 
tempo, na guanabara e no rio grande 
do norte. 25 poetas, de 9 estados 
diferentes (guanabara, minas gerais, 
rio grande do norte, mato grosso, são 
paulo, santa catarina, espírito santo, 
bahia e pernambuco), participaram 
da mostra. na oportunidade foi 
lançada a revista “ponto 1”. em 
janeiro do corrente ano uma nova 
exposição foi realizada na guanabara, 
quando os mesmos poemas foram 
reapresentados ao público e à crítica, 
culminando com um happening 
nas escadarias do municipal, 
sendo rasgados livros de poetas 
discursivos (drummond, joãocabral), 
já superados e suficientemente gastos 
e consumidos. o poema/processo é 
uma posição radical dentro da poesia 
de vanguarda. (é preciso espantar 
pela radicalidade.) segue um resumo 
de nossas principais postulações 
teóricas até o momento. 

março/1968

Convite da 
Exposição 
Nacional 
do Poema/
Processo, Museu 
de Arte Moderna 
da Bahia, 1968

Poema/Processo:
Uma nova leitura

Processo:

Leitura
do
Projeto

1. processo: desencadeamento 
crítico de estruturas novas
 
processo é a relação dinâmica neces-
sária que existe entre diversas es-
truturas ou os componentes de uma 
dada estrutura, constituindo-se na 
concretização do contínuo-espaço-
tempo: movimento-/operar soluções. 

operação (em diversos períodos) ou 
tratamento contínuo (conjunto de 
atos) = (mudança que apresenta certa 
unidade.  
§  “quando se dão mudanças  
 ou transformações diz-se que 
 há um processo”. 
§§   processo: descoberta  
 da realidade. 

assim o relacionamento fundamental 
existente através do processo é que 
os diversos elementos afetam-se, 
isto é, um elemento é afetado 
pelo anterior que lhe antecedeu e 
afetará o posterior que lhe sucede. 
é neste ponto que se diferencia do 
interrelacionamento estrutural onde 
todos os elementos interagem-se 
estaticamente.    
 
§§§   todo processo encerra  
 um procedimento.

procedimento = ato. 

ato: variações formais/   
aproveitamento de  
probabilidades 
dentro do individual 
(sistemática do estilo).

processo: manipulação + 
desencadeamento  
de invenções  
(sistemática do contraestilo). 

■

1968



Poema/ 
Processo 121120

2. poema/processo: visualização da 
funcionalidade (§§) / consumo

não há poesia/processo. o que há 
é poema/processo, porque o que é 
produto é o poema. quem encerra o 
processo é o poema. o movimento 
ou a participação criativa é que 
leva a estrutura (matriz) à condição 
de processo. o processo do poeta 
é individualista, e o que interessa 
coletivamente é o processo do 
poema. 
 
processo: movimento entre 
estruturas.
 
poema/processo é aquele que, a 
cada nova experiência, inaugura 
processos informacionais. essa in-
formação pode ser estética ou não: 
o importante é que seja funcional e, 
portanto, consumida. 

o poema resolve-se por si mesmo, 
desencadeando-se (projeto), não ne-
cessitando de interpretações para a 
sua justificação §.

processo: autossuperação do poema 
que se gasta conforme suas probabili-
dades vão sendo exploradas e que se 
envelhece quando é sobrepujado por 
outro poema que o admita e exceda. 

poema/processo: a consciência 
diante de novas linguagens, cirando-
-as, manipulando-as dinamicamente e 
fundando probabilidades criativas. 

dando a mínima importância à leitura 
do projeto do poema (e não mais à 
sua leitura alfabética), a palavra pas-
sa a ser dispensada, atingindo assim 
uma linguagem universal, embora seja 

de origem brasileira, desprendida de 
qualquer regionalismo, pretendendo 
ser universal não pelo sentido estri-
tamente humanista, mas pelo sentido 
da funcionalidade. 

não se trata, como alguns poderiam 
pensar, de um combate rígido e gra-
tuito ao signo verbal, mas de uma 
exploração planificada das possibili-
dades encerradas em outros signos 
(não-verbais). é bom lembrar que 
mesmo as estruturas não se traduzem: 
são codificadas pelos processos que 
visam a comunicação internacional. 

§ desencadeamento:  
o que evita a redundância.

§§  funcionalidade:  
invenção de realidade.

§§§  função criativa do artista: 
trabalhar nos processos, 
reinventando-os, 
modificando-os. mudança 
de qualquer espécie de 
estrutura, resposta a uma 
necessidade social. 

§§§§  o processo tem diversos 
estágios ou níveis. 

)=( o poema/processo é uma po-
sição radical dentro da poesia de 
vanguarda. é preciso espantar pela 
radicalidade)

correspondência: 
região norte/nordeste: 

dailor varela 
rua felipe camarão, 
726 
natal – rn.

 região sul/leste: 
moacy cirne 
rua visconde de 
pirajá, 621/306 
zc – 95 
rio – gb. 

região centro/oeste 
(incluindo minas gerais): 

henry corrêa de 
araújo 
rua cristina, 1290 
belo horizonte – mg. 

Poema/Processo:
Uma nova leitura

Texto original 
datiloscrito 
contendo o texto 
"Processo: leitura 
de projeto" e sua 
apresentação

■

Texto originalmente 
publicado no catálogo 
da 4ª Exposição Nacional 
do Poema/Processo 
(Bahia, 1968).



Poema/ 
Processo 123122

Arte

no
Aterro

1968



Poema/ 
Processo 125124Arte no Aterro

Exposição do 
Poema/Processo 
no evento Arte no 
Aterro, Aterro do 
Flamengo, Rio de 
Janeiro, 1968

Chamada para o 
evento Arte no 
Aterro, atividade 
proposta por 
Frederico Morais 
no Aterro do 
Flamengo, Rio de 
Janeiro, 1968

1968



Poema/ 
Processo 1271261968Arte no Aterro

Exposição do 
Poema/Processo 
no evento Arte no 
Aterro, Aterro do 
Flamengo, Rio de 
Janeiro, 1968

Raymundo Amado
Apocalipopótese 
(Guerra & Paz), 1968
Filme 35 mm
15'



Poema/ 
Processo 1291281968Arte no Aterro

Raymundo Amado
Apocalipopótese 
(Guerra & Paz), 1968 
Filme 35 mm
15'



Poema/ 
Processo 1311301968

Poema 
no Atêrro:

Ato
Coletivo    
   

Arte no Aterro

Frederico 
Morais

1968

Amanhã, na programação “Arte no 
Atêrro”, haverá uma apresentação 
do grupo “Poema/Processo”, cuja 
atuação já repercute em vários Esta-
dos brasileiros e também no exterior. 
A apresentação terá início às 14h30 
com música eletrônica e concreta, 
seguindo-se, às 15 horas, a realiza-
ção e exposição de várias obras com 
participação direta do público, e às 
15h30 exibição de “slides” e poe-
mas-filmes. Finalmente, às 16 horas, 
os poetas debaterão com o público 
o “Poema/Processo”. Entre outras, 
serão “apresentadas” obras de Álvaro 
Sá (labirinto, caixa-alvo, poemas com 
jornais), Márcio Sampaio (poemas 
com bolas de pingue-pongue), Neide 
Sá (poemas com tubos plásticos e 
tinta, letras e cordas). Wlademir Dias-
-Pino (labirintos de papel, etc.), Celso 
Dias (arremesso de disco, caixa-fu-
maça), Anselmo Santos, Moacy Cirne, 
Ney Leandro, Henry Corrêa de Araújo, 
Sebastião Nunes, Pedro Bertolino, 
Hugo Mund Jr. e Dailor Varela. 

Eis como seus integrantes  
explicam o “Poema/Processo”:

“Desencadeamento crítico de estru-
turas sempre novas, inaugurando, a 
cada nova experiência, processos 
informacionais novos, o poema/pro-
cesso distingue-se das artes plásticas 
por suas direções de leitura 
(Embora — em última análise — seja 
essa uma questão secundária para 
nós, pois considerá-lo poesia ou não 
poderá implicar julgamentos subjeti-
vos e alienantes em relação à reali-
dade atual da arte.)  
 

No poema/processo lemos o pro-
cesso (leitura criativa) e não a es-
trutura (leitura abstrata), sendo a 
funcionalidade informacional mais 
importante do que a funcionalidade 
estética. Para nós, não interessa se 
determinada estrutura é triangular, 
circular, retangular, etc. ou não, inte-
ressa é o grau de informação que ela 
contém e sua relação dinâmica com o 
processo que está sendo inaugurado, 
com todas as suas possíveis probabi-
lidades criativas, que resultam justa-
mente nas versões/opções. 

Contra o poema único, e a partir de 
uma dada matriz (processo), todo con-
sumidor/participante poderá construir 
novas diferentes versões, de acordo 
com as suas opções particulares. 

Contra o objeto único — e para tornar 
a arte a mais democrática possível —, 
o projeto, que terá a mesma impor-
tância informacional do poema. Publi-
cando-se o projeto — que deverá ser 
o projeto de um processo — o consu-
midor/participante, no caso de apre-
ciá-lo, e tendo possibilidades materiais, 
fará sua versão. O poema gráfico, em 
si, já é projeto de versões materiais.” 

À tarde, a partir 
das 14h30, terão 
vez os poetas, 
que realizarão 
diante do pú-
blico ou com sua 
ajuda, poemas 
com palavras, 
mas contando 
para o seu de-
senvolvimento ou 
desabrochar — o 

processo — com a intervenção do 
leitor/espectador, que assim se 
transforma num cocriador. Em nossa 
coluna de hoje estamos informando 
detalhadamente para os leitores a 
exposição do grupo e o que pen-
sam seus integrantes e criadores do 
movimento, o qual não separa mais, 
segundo os cânones convencionais, 
uma arte de outra arte, a poesia das 
artes plásticas. Wlademir Dias-Pino, 
também pintor e escultor (e como 
tal foi indicado para integrar a re-
presentação brasileira à I Bienal de 
Arte Construtiva de Nuremberg) e 
um dos líderes do movimento, fala 
de arte-física ao explicar um poema 
de sua autoria: “Quero fazer uma 
arte móvel, mas principalmente, para 
o músculo do homem. Uma arte que 
tenha rigor, mas de uma geometria 
do acrobático. O desencadeamento 
do lúdico, mas obedecendo uma 
ordem biológica. Uma expressão 
corporal, mas sem representação. 
Assim é que, ao correr dentro do 
labirinto branco, o homem se sacode 
interiormente (já independente da 
“obra de arte”), com os músculos em 
sintonia com a respiração. Uma arte 
olfativa, mas, principalmente, respi-
ratória. Labirinto branco é um poema 
com a brancura do papel e com as 
transparências de suas perfurações. 
É um outro nível de leitura, um outro 
ato de virar das páginas.”

Um dos jovens integrantes do 
grupo, Celso Dias, apresentará 
uma “caixa de fumaça”, ba-
seada no antigo grafismo es-
fumaçado, obra para a qual “é 
válida a opção de cada um ao 
soprar nas caixas e observar a 
sua dispersão”.

Arte 
Física

■

Texto extraído do livro 
Processo: Linguagem 
e Comunicação, de 
Wlademir Dias-Pino 
(Petrópolis: Vozes, 1971).



Poema/ 
Processo 133132

Ponto 
2

1968



Poema/ 
Processo 135134Ponto 2 1968

Ponto 2, 1968
Impressão 
tipográfica 
sobre papel, 
Álbum contendo 
4 cadernos, 
2 encartes, 
2 envelopes e 
25 folhas soltas, 
26 ×19 cm

Artistas:
Álvaro de Sá, Ariel 
Tacla, Joaquim 
Branco, Jorge de 
Luxan Gutierrez, 
José Alcides Pinto, 
José Cláudio, 
José Luiz Serafini, 
Moacy Cirne, 
Neide Sá, P. J. 
Ribeiro, Sebastião 
Carvalho e 
Wlademir 
Dias-Pino



Poema/ 
Processo 137136Ponto 2 1968

Duas ou
três coisas
sobre o
poema/
processo 

Moacy Cirne

1968

Muitos têm insistido em situar o 
poema/processo na área das artes 
plásticas. Certamente — e a última 
fase da poesia concreta já o mostrara 
— cada vez mais nos afastamos da 
literatura. Mais do que isso: os nossos 
críticos ainda não perceberam que 
a literatura por excelência do século 
XX é a estória-em-quadrinhos. Con-
sultando “Les chefs-d’oeuvre de la 
bande dessinée” (Éditions Planète, 
1967) verificamos a importância cria-
tiva de um Gennaux, de um Rubino, de 
um Schulz, de um Soglow, de um For-
lani, de um Raymond, de um Silas, de 
um Rosy, de um Hachel. Sem falar em 
Al Capp. Noutra esfera, "O Homem ao 
Zero" (Ed. Expressão e Cultura, 1968)
de Leon Eliachar —, apesar da exces-
siva palavrosidade em muitos capítu-
los, contém mais informação estética 
do que qualquer romance nacional 
publicado nos últimos dez anos. 

A poesia não poderia ficar presa ao 
jogo fácil das palavras que puxam 
palavras — associações paranomásti-
cas que não mais funcionam —, nem 
à falsa engenharia estrutural que 
termina na mais pura esterilidade. 
A crise da poesia é simplesmente 
a crise da palavra (no poema). No 
primeiro caso, não percamos tempo 
com Drummond e os praxistas. 
Quanto a Cabral — que, algumas 
vezes, apenas aprimorou o procedi-
mento drummondiano, passando por 
Murilo Mendes, Bandeira, Mallarmé 
e Valéry —, podemos divisar em sua 
obra, isto sim, uma engenharia formal, 
consubstanciada ora numa semanti-
cidade progressiva (O Cão Sem Plu-
mas)1, ora numa concretude sígnica 
(Uma Faca só Lâmina), resultando/ 
culminando em simples permutação 
estrófico-vocabular: A Educação Pela 
Pedra. Não devemos confundir se-
cura e precisão semânticas — na área 
da forma — com secura e precisão 
formais — na área da estrutura. 

1. Sobre O Cão Sem Plumas, 
o crítico Luiz C. Lima fala 
em “processo de vaivém, 
progressivo-regressivo” (A 
Traição Consequente  / ou 
a Poesia de Cabral, in Lira 
e Antilira– Civilização Brasi-
leira, 1968, p. 311.

De certo que para nós — politica-
mente dominados por uma ditadura 
fascista a serviço do imperialismo 
internacional — não se trata de 
discussões bizantinas em torno de 
problemas menores. Mas, para que 
possamos construir uma arte radical 
e revolucionária — a única que 
verdadeiramente corresponde à teoria 
marxista-leninista e ao atual momento 
político social brasileiro — certas 
questões teóricas, na própria área 
da arte, precisam ser esclarecidas. 
Levantadas tais questões, partir para 
a prática revolucionária, na arte e 
na política, e “pela prática descobrir 
as verdades, e ainda pela prática 
confirmar as verdades e desenvolvê-
las”.... (Mao Tsé-tung, A propos de 
la pratique, Paris/Petite Collection 
Maspero, 1967). 

Por que o poema/processo não é 
domínio das artes plásticas, embora 
esteja realmente bem próximo? Além 
da voltagem semântica que caracte-
riza quase todos os nossos poemas, 
um problema mais importante se 
apresenta: as direções de leitura. Nas 
artes plásticas lemos a estrutura (lei-
tura abstrata), que, por mais dinâmica 
que possa ser, encerra sempre uma 
rigidez operatória. Qualquer elemento 
de composição — mesmo um espaço 
vazio ou morto — é agente estrutural: 
cores e formas específicas permane-
cem cores e formas específicas, não 
permitindo transformações (opções) 
operatórias. No poema/processo 
lemos o processo (leitura criativa) . 
O desencadeamento das estruturas 
permite várias leituras, a partir de 
um ponto dado, inicial ou não. Para 
apreender o global, depois de um pri-
meiro contato com a obra, e confor-
me o poema, são necessárias várias 
leituras (simultâneas ou não) de suas 
diversas estruturas. E no poema/pro-
cesso o espaço vazio, ou morto, não 
é agente estrutural — não precisa ser 
lido. Mesmo as cores e formas permi-
tem opções (versões) do consumidor/
participante. Porque no poema/pro-
cesso a funcionalidade informacional 
é mais importante do que a funciona-
lidade estética. 

Esclareçamos com alguns exemplos, 
extraídos de Ponto 1. O poema “sig-
no”, de Dailor Varela, apresenta 5 
estruturas circulares, numa programa-
ção topológica (Max Bense), situadas 
verticalmente na margem esquerda 
da página. Mais da metade da página 
é ocupada por um enorme espaço 
branco (espaço morto). Pois bem: as 
estruturas poderiam ser retangulares, 
triangulares, etc.; poderiam estar na 
margem direita, ou no centro. O es-
paço restante poderia ser vermelho, 
azul, verde ou amarelo; poderia mes-
mo ser suprimido (como, em parte, 
o foi no Jornal do Brasil, 13/12/1967, 
e no Correio Braziliense, 13/4/68). 
Naturalmente, existe uma funcionali-
dade estética em sua apresentação 
original, mas é na funcionalidade in-
formacional (as estruturas circulares) 
que reside o processo do poema. O 
“usina”, de Alvaro de Sá, substitui na 
revista o elemento cor por retículas: 
a funcionalidade estética mudou, to-
davia a funcionalidade informacional 
permanece a mesa. Os poemas-có-
digo de Neide Dias de Sá refletem a 
complexa problemática das direções 
da leitura, distinguindo-se dos poe-
mas-código da poesia concreta justa-
mente por resolver esta problemática 
através da leitura criativa de proces-
so: no 1º domina a integração dos ele-
mentos compositivos, forçando uma 
reavaliação do próprio código; no 2º 
intervêm quadraturas, também codi-
ficadas, que redimensionam o plano 
inicial; no 5º a colocação (circular) 
das estruturas anula paulatinamente 
a codificação proposta, enquanto o 
movimento (giratório) da página, pelo 
consumidor/participante, revela novas 
situações codificadores. 

Porém, é em relação a outros proble-
mas (versões, projetos) que o poema/
processo mostra ser a verdadeira arte 
radical e revolucionária dos nossos 
dias, pois — em última análise — con-
siderá-lo poesia ou não, combatê-lo 
porque seria pouco ou quase nada 
“literário”, só vai preocupar aos eter-
nos defensores das estruturas vigen-
tes — os que temem o novo assim 
como temem as ideias vivas de um 
Guevara. Certos postulados precisam 
ser colocados: 

1 – Através da versão o poema/
processo torna-se socializante, em 
termos de arte. A partir de uma dada 
matriz (processo) todo consumidor/
participante tem a inteira liberdade de 
criar novas e diferentes versões, de 
acordo com o seu gosto pessoal. Ex-
ploração racional das possibilidades 
encerradas no processo. Na Argentina 
uma versão do “1822”, de Nei Lean-
dro, seria o “1816”. Construir versões 
materiais. Contra o poema único. 

2 – Através do projeto o poema/
processo torna-se socializável, em 
termos de arte. Para superar difi-
culdades materiais e/ou financeiras 
publique-se o projeto do poema, que 
terá a mesma importância informa-
cional do poema fabricado. O projeto 
deverá ser claro e preciso, e sendo 
projeto de um processo permitirá ao 
consumidor/participante escolher 
sua versão particular. Contra o objeto 
único, o projeto não se destina aos 
poemas gráficos, que, em si, já são 
projetos de versões materiais. (Vide, 
neste nº da revista, o projeto do poe-
ma “A 3º Mundial”, de Nei Leandro.)

2. Usamos aqui a termino-
logia de Wlademir D. Pino: 
leitura simbólica para o figu-
rativo, leitura abstrata para 
a estrutura, leitura criativa 
para o processo.



Poema/ 
Processo 139138

De certo, Sanderson Negreiros am-
plia a faixa dos poetas: todo consu-
midor/participante seria também um 
poeta (“A ‘operação/poema’ tem a 
vantagem de: ficando o consumidor/
participante inteiramente certificado 
de ter entendido o ‘projeto’, realizará 
não só os indicados agora, dimi-
nutamente, mas fará outros tantos 
‘projetos’ que quiser para os realizar 
em cadeia até reduzi-los a novas 
concepções e/ou destruições”), 
mas a operação ainda não está bem 
definida. Seria preciso que o consu-
midor/participante não entendesse 
apenas o(s) projeto(s), porém a pró-
pria ideia de processo, para que rea-
lizasse poemas (gráficos)/processo 
e projetos de poemas (objetos)/pro-
cesso. A importância da “Operação/
poema”, contudo, é inegável. 

Não se pense, por outro lado, já que 
antes falamos em “socializante” e 
“socializável” em termos de arte, que 
o poema/processo não interfira nos 
campos político e social . Seria uma 
contradição ideológica. Sempre que 
necessário denunciamos a engrena-
gem capitalista que nos envolve. Mas, 
quando o fazemos através da poesia, 
denunciamos ao nível da linguagem. 
Somente assim poderemos construir 
uma arte revolucionária. 

Ponto 2 1968

3. V. Alvaro de Sá, Por 
que medo da vanguarda?: 
O poema/processo 
“denuncia, por seus 
processos revolucionários, 
as necessidades 
revolucionárias — não 
fugindo de temas políticos, 
quando assim o entendem 
os artistas —, não é 
‘profiteur’ de um público 
pequeno-burguês que se 
diz de esquerda ao mesmo 
tempo que discute inerme 
em suas poltronas.”

Nossas restrições à “Operação/
poema”, de Sanderson Negreiros (vide 
também neste nº), prendem-se aos 
seguintes pontos: “O poeta projetará 
sempre — diz ele —, os outros realizem 
o poema ou ajam como quiserem, 
pois só assim haverá realmente ‘pro-
cesso’. O poema único dentro de 
pouco tempo vira peça de museu”. Ao 
nosso ver, o poeta só projetará — no 
sentido empregado por Sanderson 
— no caso específico de objetos-
poema, para superar as dificuldades 
acima mencionadas e contra o objeto 
único, de origem burguesa e anterior 
ao desenvolvimento industrial. Os 
poemas gráficos (ou projetos gráfi-
cos) — poemas para revistas, jornais, 
livros — continuarão sendo feitos. 
Em outro item, Sanderson Negreiros 
afirma: “Primeiramente, sugerimos 
nossos ‘projetos’. Que poderão ser 
três, dez ou dois mil”. O poeta deverá 
publicar seu(s) projeto(s): o consumi-
dor/participante fará sua versão, ou 
versões, de um ou mais projetos. Mas 
sempre a partir de um dado claro, 
concreto, objetivo, e nunca de uma 
simples “sugestão”. E de um projeto 
que seja projeto de um processo. 

■

Texto originalmente 
publicado na Ponto 
2, revista do grupo 
Poema/Processo (Rio 
de Janeiro, 1968).
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Folder da 
Exposição 
Internacional 
de Novíssima 
Poesia/69, 
Instituto Torcuato 
di Tella - Centro 
de Artes Visuais 
- Buenos Aires, 
1969
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Catálogo da 
Exposição 
Internacional de 
Novíssima Poesia 
/69, Instituto 
Torcuato di Tella - 
Centro de Artes 
Visuais - Buenos 
Aires, 1969

Imagem: Poema 
Sonoro, Man Ray, 
1924



Poema/ 
Processo 165164

Pro 
ces
so

1 1969



Poema/ 
Processo 167166

Processo 1, 
1969
Impressão 
tipográfica 
sobre papel
15 envelopes 
contendo 
poemas visuais, 
25,5 × 18 cm

Artistas:
Álvaro de Sá, 
Anselmo Santos, 
Charles Cameron, 
Eduard Ovčáček, 
Ferdinand Kriwet, 
J. Cláudio, P. J. 
Ribeiro, Klaus 
Peter Dienst, 
Neide Sá, Pedro 
Bertolino, Plínio 
Filho, Ronaldo 
Werneck, 
Sebastião 
Carvalho e 
Wlademir Dias-
Pino

Processo 1 1969
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A imagem experi-
mental 
Os primeiros filmes 
abstratos

A rigidez mortal 
do estaticismo 
do desenho e da 
pintura foi vencida 
pela câmera de 
cinema, na mesma 
época em que a 

Arte entrava no período da abstração. 
Entre o estaticismo e o cinetismo das 
imagens há uma relação intemporal, 
um longo processo de desintegração, 
uma trajetória de dedução variável. A 
evolução, da paisagem imóvel ao abs-
trato estático, e deste até o cinetismo 
visual, realizou-se numa direção con-
tínua. As imagens estáticas repousam, 
paradas no tempo, perenes e mortas 
como os monumentos. O quadro ani-
mado revive numa outra dimensão. 

Os ensaios do pintor sueco dadaísta 
Viking Eggeling (1880-1925) levaram-
no a inaugurar o cinema abstrato. 
Desde 1917 ele desenvolvia um tra-
balho que consistia em seguidas 
formas geométricas desenhadas 
sobre rolos de papel, para — quando 
postos em movimento — produzirem 
o cinetismo plástico. Apenas dois 
desses rolos foram filmados, na Ale-
manha, onde o cinema de animação 
estava bastante desenvolvido tanto 
técnica como artisticamente. 

A obra de Eggeling inclui, além dos 
seus trabalhos estáticos, os Contra-
pontos plásticos (1917) e Massa ver-
tical horizontal (1919), rolos de papel 
não filmados; Sinfonia diagonal (1921), 
filmada no estúdio da Universum Film 
Aktiengesellschaft, e Paralelas e hori-
zontal (1924), também filmado. As li-
nhas e formas geométricas emergiam 
dos rolos para a câmera pela via lumi-
nosa com o seu movimento. Os rolos 
de papel eram como rolos de filme na 
sua estrutura dinâmica de continui-
dade — eram suportes e veículos do 
cinetismo geométrico. Nessa época, 
o cinema ainda era mudo mas Egge-
ling colocava os sons nas imagens em 
preto e branco, inventando assim uma 
verdadeira música visual. 

Filmes-Poemas

Cinema 
Experimental 
Abstrato:

Da música à 
Invenção da 
Imagem

Frederico 
Marcos

1973

O pioneiro do cinema abstrato (e 
também precursor da arte cinética) 
foi seguido por Hans Richter (nascido 
em Berlim em 1888), que criou nos 
seus filmes abstratos “orquestrações 
da linha”, partindo dos rolos de papel 
desenhados: Prelúdio e fuga (1919/20), 
Rythmus 21, Rythmus 23, Rythmus 25 
(1921-1925) e Filmstudie (1926), depois 
passando por uma fase surrealista, de 
crítica social, publicitária, e fixando-se 
noutros rumos. Walter Ruttman (1887-
1941) rodou quatro filmes abstratos de 
animação entre 1919 e 1924, os Opus 
1, 2, 3 e 4, sendo também um pioneiro 
no gênero. 

Os primeiros filmes abstratos (em 
preto e branco e mudos) eram ima-
gens abstratas levadas às últimas con-
sequências, formas e movimentos que 
não representavam nenhum objeto, 
imagens que não tinham um signifi-
cado figurativo ou aparente, mas que 
significavam elas próprias (num nível 
não aparente). Significação e signo. 
Livres espaços e linhas em movimento 
permanente, transposições e ciclos 
harmônicos, visualização do ritmo 
plástico em evolução. Visualização 
de sons. Música visual, luz, sombra, 
vibrações multiplicadas. Mas as pro-
fundas variações tonais estavam ainda 
apenas indicadas no grafismo móvel. 
É somente após o triunfo da cor que 
todo o brilhante trajeto das pulsações 
sonoras pôde ser visto no espaço.

Outro grande nome: Fischinger.
 

O projeto de um 
filme experimental 
abstrato nada tem 
a ver com um ro-
teiro cinematográ-
fico comum, que 
é literário, discur-
sivo, não servindo 
para informar as 
mutações harmô-
nicas das imagens 
puras. Entretanto, 

os projetos de filmes abstratos estão 
profundamente relacionados com os 
poemas/processo (de uma certa ma-
neira, os projetos gráficos para filmes 
abstratos são poemas visuais, tendo, 
alguns deles, apenas o processo que 
desencadeia as estruturas interiores 
geradoras das imagens) e com a par-
titura musical (projeto de sons). 

A função da partitura de sons é a 
mesma da dos projetos de imagens 
(: exprimir graficamente, com exati-
dão, a ideia de sons — ou imagens — 
criada para sua realização posterior); 
mas a conversão dos sons (e da or-
ganização intrínseca dos sistemas de 
altura, duração, intensidade e timbre) 
em símbolos gráficos não atinge rigo-
rosamente uma precisão absoluta. 

As suas equivalências auditivas/
visuais (a partitura é uma represen-
tação gráfico-visual dos sons) são 
fundamentadas e codificadas sobre a 
transposição de espaços determina-
dos concêntricos, mas inadaptáveis. 
O espaço visual-gráfico (comum à 
partitura musical e aos projetos de 
filmes abstratos) e o espaço sono-
ro-acústico não se integram dimen-
sionalmente nos pontos extremos da 
estrutura definida correspondente. 
Os projetos de filmes abstratos, ao 
contrário, situam-se nessa mesma 
dimensão das ideias que informam 
o espaço visual, universo/vibrações 
das imagens. São projetos visuais 
(gráficos) para realização visual. Não 
há conversão de sentidos (como a 
dos sons em gráficos — imagem/có-
digo). Os elementos da imagem e os 
sinais que os representam no projeto 
são igualmente dimensionalizados, 
habitam o mesmo espaço estrutural. 
O espaço visual-gráfico se amplia e 
se desintegra no espaço sonoro-a-
cústico e no espaço-universo da (luz) 
imagem. O espaço sonoro e o espaço 
visual são dimensões distintas, mas 
com ligações tão íntimas e corres-
pondências tão perfeitas geometrica-
mente que os reduzem a um mesmo 
plano: o universo sonoro é constan-
temente invadido por luzes e formas 
emergentes e dilacerantes vindas de 
regiões abissais do universo visual, e 
este é morada de sons libertados: um 
reencontro de estruturas que criam o 
mesmo resultado estético. 

1. 
Experiên
cias

2. 
Projetos
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O surgimento de novos universos 
sonoros simétricos ou divergentes 
levou a novas pesquisas no campo da 
notação musical: a grande variedade 
de tipos de notação existente na mú-
sica experimental (cada compositor 
inventa sua própria grafia para os 
novos sons que descobre); pesqui-
sas gráfico-sonoras que se realizam 
através de um procedimento análogo 
ao dos projetos e filmes abstratos; 
a busca de novos sons ou imagens 
e a maneira de representá-los grafi-
camente. A inovação na construção 
do desenho dos sons projetados no 
papel tornou a partitura musical de 
vanguarda quase uma obra à parte, 
transcendendo sua função específica 
de canal de informações sonoras para 
situar-se no domínio da arte visual 
( : som/imagem). O rompimento com 
a linearidade da pauta: partituras em 
círculo, em espiral, em triângulos, lo-
sangos. A funcionalidade desse tipo de 
notação musical é, também, produzida 
pela visualização (movimento/direção) 
dos sons no espaço (sons percorrendo 
uma espiral, um triângulo etc.) — inter-
relacionamento dinâmico do espaço 
visual integrado (reflexos do espaço 
sonoro-acústico); não limites, mas ex-
pansões. Os componentes sonoros/
estruturais de uma música, contidos 
numa página, são visualizados na sua 
essência externa com um rápido olhar 
(como numa obra de arte visual). 

Certas partituras de vanguarda tanto 
poderiam ser interpretadas sonora-
mente (sua finalidade), como visual-
mente, e não apenas na sua estrutura 
geral e na sua direção de leitura, mas 
também na intimidade de todos os 
seus momentos e rumos, bastando 
para isso outra descodificação de 
elementos: matéria sonora transco-
dificada em imagem. A possibilidade 
dessas partituras tanto poderem ser 
executadas em instrumentos musicais 
ou em aparelhos eletrônico-acústi-
cos e gravadas, como poderem ser 
executadas visualmente (por meio de 
técnicas óticas etc.) e filmadas, está 
no processo pelo qual é realizado o 
projeto. A partitura (o projeto) seria 
neutra em razão de uma codificação 
válida para os elementos sonoros e/
ou visuais. Assim, para um trabalho em 
conjunto num filme abstrato sonoro, o 
artista visual e o músico precisariam 
apenas criar simultaneamente o pro-
jeto: imagens cinéticas e sons codifi-
cados pelos mesmos sinais gráficos. 

A unidade do contraponto dos relevos 
audiovisuais. Sobretudo os projetos 
para música eletrônica (e concreta) 
apresentam essa possibilidade de 
interpretação auditiva ou visual, par-
tindo o mesmo princípio: a elaboração 
do elemento imagem ou som (ruído) 
gerado em laboratório — sua codifi-
cação em sinais gráficos e a feitura 
do projeto (composição/montagem), 
a realização e gravação de música 
eletro-acústica e do filme abstrato 
ótico-fotográfico (não desenho ani-
mado, mas formas e cores impressas 
diretamente da luz pura filtrada). 

A preparação do projeto para fil-
mes abstratos (como para música 
eletroacústica), portanto, baseia-se 
na pesquisa anterior sobre o ele-
mento visual (ou sonoro): o elemento 
(imagem ou som) é inventado e só 
depois passa-se ao projeto de modo 
efetivo com a codificação gráfica de 
cada elemento e a sua posição/fun-
ção em relação aos outros no con-
junto da imagem acabada. 

A estrutura e os nascentes comple-
xos interestruturais. A elaboração de 
projetos a partir da experimentação 
da luz (da lógica microestrutural dos 
elementos: a síntese do movimento). A 
trajetória dos “gráficos abstratos”, ca-
racteres em transformação, indica a 
mecânica de codificação dos símbo-
los gráficos fixos em imagem cinética 
policrômica. Imagens abstratas. 

Princípio: uma ima-
gem estática, um 
fotograma: uma 
‘paisagem’ abs-
trata noturna/solar 
de cores quase 
transparentes ha-
bitando um espaço 
fora do tempo e 
fixando-se eterna-
mente num longo 
instante esquecido 

na fronteira de sua própria inércia. 

Sólidos. Imagens de movimentos 
decompostos. A essência do filme... 
desprendendo-se de seu núcleo. (O 
núcleo do filme é o fotograma. Sua 
parte fundamental, inicial. Sua parte 
essencial). Fração e fragmento. Os 
fotogramas, imagens (ideias) de movi-
mentos decompostos, são sólidos. A 
invenção tem como base exatamente 
esses sólidos imóveis e suas interrela-
ções temporais (a estrutura do movi-
mento). Esses sólidos vazios, espaços, 
são trabalhados, esculpidos, elabo-
rados. Esculpidos com luz, com efei-
tos químicos; elaborados da mesma 
maneira que um músico eletrônico 
elabora cada som individualmente 
em laboratório, antes mesmo de ter o 
sentido do conjunto da obra. 

A luz é a matéria-prima, o elemento 
inicial, a forma elementar — é o co-
meço de toda a estrutura que será de-
senvolvida dentro de um fotograma e 
nos seguintes. De um dado (luminoso) 
— um reflexo, uma cor, um triângulo, 
um branco, um equilíbrio — é estabe-
lecida a forma, sendo estruturada por 
processos óticos (conjuntos de lentes, 
jogos de espelhos, prismas, líquidos, 
filtros de cor e filtros especiais etc.) 
a imagem do fotograma e de todo o 
filme. Registram-se os efeitos obtidos 
e suas variações através da técnica 
normal da câmera de filmar, sem ne-
cessidade das técnicas de animação 
quadro-por-quadro. A câmera tem 
uma importância vital porque os pro-
cessos óticos que geram a imagem 
estão em íntima função com ela, são 
prolongamentos da objetiva e, tam-
bém, porque as imagens só passam a 
existir no momento da filmagem, por 
um breve instante (e se não fossem 
registradas se perderiam com os sons, 
extinguindo-se no ar como uma mú-
sica que acaba de ser executada). 

A continuidade de momentos (foto-
gramas) sólidos é desenvolvida pela 
transição do espaço deslocado. A 
transição de um para outro, com-
preendido o sistema cinematográ-
fico, emite a fusão das imagens 
(o movimento é apenas ilusório, o 
fotograma é estático, o filme todo é 
uma sucessão de imagens paradas; a 
impressão do movimento só existe ou 
se recompõe no ato da projeção, na 
mente do espectador). Essa transição 
é justamente o ponto que une, é o 
segredo do movimento, da dinâmica 
e da arquitetura do filme. De todos os 
momentos entrelaçados. 

■

Texto originalmente 
publicado na Revista 
de Cultura Vozes Nº 10 
(Petrópolis: Vozes, 1973).

3. 
Invenção
de 
imagens

Filmes-Poemas
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Frederico Marcos 
Experiência 5, 
1970
Filme 16mm
3' 13''

Frederico Marcos
Experiência 2, 
1970-1974
Filme 16mm
6' 7''

Filmes-Poemas
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Frederico Marcos
Experiência 6, 
1970-1974
Filme 16mm
3' 45''

Álvaro de Sá, 
Flávio Diniz e 
Neide Sá
Vermeluz, 1972
Filme Super 8
7’ 17’’

Filmes-Poemas
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Álvaro de Sá, 
Flávio Diniz e 
Neide Sá
Rofil, 1972
Filme Super 8
1’ 45’’ 

Álvaro de Sá, 
Flávio Diniz e 
Neide Sá
Lúzir-lúzir, 1972
Filme Super 8
3’ 05’’ 

Álvaro de Sá, 
Flávio Diniz e 
Neide Sá
Ama-3-luz, 1972
Filme Super 8
2’ 54’’

Filmes-Poemas
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1972

Vírgula
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Vírgula, 1972
Editado por 
Wlademir 
Dias-Pino
Impressão 
tipográfica 
sobre papel
Envelope 
contendo 
aproxim. 20 
poemas visuais, 
22 × 16,5 cm 

Artistas: 
Alderico Leandro, 
Anchieta 
Fernandes, 
Clemente Padín, 
Dailor Varela, 
Falves Silva, 
George Smith, 
Nei Leandro de 
Castro, Neide 
Sá, Ronaldo 
Werneck, 
Sanderson 
Negreiros e 
Wlademir  
Dias-Pino
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Almandrade
Sol, 1974
Nanquim 
sobre papel
Políptico de 10, 
30 × 23 cm cada
Coleção: 
Gustavo Rebello
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Almandrade
BOMBA, 1975
Nanquim 
sobre papel
Políptico de 
5, 30 × 23 cm cada
Coleção: 
Gustavo Rebello

José Cláudio
Carimbos, 1970
Nanquim sobre 
papel a partir de 
carimbos feitos 
de casca de 
árvore
49 × 107 cm
Coleção: 
Galeria Base
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Antonio 
Sergio 
Bessa

2014

A
guerra
de 
palavras

Quando forças militares assumiram 
o poder no Brasil em 1964, imedia-
tamente se puseram a desmantelar 
um ambicioso programa social ainda 
nascente. Aspirações de moderniza-
ção, que miravam acabar com a de-
pendência milenar da Europa, haviam 
sido insinuadas muitas vezes durante 
os quinhentos anos de história do país. 
Porém, o movimento de modernização 
do Brasil só ganhou impulso nos anos 
40 e 50 sob a liderança visionária de 
Juscelino Kubitschek, presidente de 
1956 a 1961, e seu sucessor João Gou-
lart, cujo mandato foi abruptamente 
interrompido pelo golpe. Obviamente, 
a mudança da capital para o centro 
geográfico do país em 1960 tinha a 
intenção de deixar clara a intenção 
governamental de voltar o olhar in-
ternamente e remapear o território. 
Além disso, havia sido criada uma série 
de programas sociais relacionados à 
reforma agrária e à educação, com o 
objetivo de estabelecer uma socie-
dade mais inclusiva. A partir do golpe 
militar, vários desses programas foram 
severamente impactados, e alguns 
foram substituídos por imitações di-
luídas que apagavam qualquer traço 
da agenda social radical proposta nos 
planos originais. 

É contra esse pano de fundo caótico 
que os avanços das vanguardas lite-
rárias brasileiras devem ser conside-
rados, em particular a fragmentação 
do movimento concretista em diversas 
facções, que se iniciou em 1959 com 
a criação do neoconcretismo e conti-
nuou com o advento da poesia práxis 
e o poema/processo. Uma leitura mais 
aprofundada dos manifestos produzi-
dos por esses movimentos ressaltam 
as forças envolvidas no contexto 
abrangente, e ao mesmo tempo iden-
tificam outro nível de luta, em que a 
linguagem parece ter sido o prêmio 
principal. Nos anos 50, o debate aca-
lorado entre os poetas em oposição a 
moldes antiquados se tornou a pauta 
para uma nova geração. No entanto, 
à medida que a década progredia, o 
debate passou a se centrar em torno 
do que deveria substituir o antigo, e 
várias facções não pareciam conse-
guir concordar. 

Os princípios teóricos do neocon-
cretismo foram formulados em 1959 
por Ferreira Gullar, que havia cola-
borado previamente com os poetas 
concretistas de São Paulo e com 
quem participara em uma exposição 
de arte concreta em 1956 no Museu 
de Arte Moderna de São Paulo. O 
fato de ter sido um poeta do Mara-
nhão que deu início ao desafio feito 
ao paradigma imposto por Noigan-
dres indica o nível de hostilidade que 
ocorria na época entre as diferentes 
regiões brasileiras. Certamente, os 
sentimentos anticoncretistas parecem 
ter sido baseados puramente em ter-
mos geográficos, já que as polêmicas 
acaloradas logo foram caracterizadas 
como uma rixa entre o estado de 
São Paulo (com seu poder industrial 
crescente) e o Rio de Janeiro (visto 
como a capital cultural do país desde 
o século XIX). De fato, toda a invec-
tiva concreto/neoconcreto parecia 
refletir o ressentimento generalizado 
contra a concentração da cultura 
no eixo São Paulo-Rio de Janeiro. 

Em termos de beligerância e estraté-
gia topográfica, nada se aproxima da 
linguagem ríspida e combativa que 
inspirou os articuladores do movi-
mento poema/processo. Para começo 
de conversa, havia a ambição pura 
de atingir um escopo nacional, com 
sedes do movimento no Rio, Natal, 
Goiânia e no estado de Santa Cata-
rina. São Paulo foi deixada de fora da 
estratégia, já que a cidade era vista 
como tendo monopolizado o discurso 
cultural brasileiro desde a Semana 
de Arte Moderna de 1922. E, embora 
Wlademir Dias-Pino fosse claramente 
a voz principal do grupo, Moacy Cirne, 
poeta de Natal profundamente in-
fluenciado pela explosão das revistas 
de quadrinhos, dava impulso ao de-
bate com pronunciamentos como: “A 
poesia não poderia ficar presa ao jogo 
fácil das palavras, que puxam palavras 
— associações paranomásticas que 
não mais funcionam —, nem à falsa 
engenharia estrutural que termina 
na mais pura esterilidade. A crise da 
poesia é simplesmente a crise da pa-
lavra (no poema)”.1 Nesta frase, Cirne 
não só brada contra a poesia práxis 
(“palavras que puxam palavras”), mas 
também contra o concretismo e sua 
ênfase em engenharia estrutural. De 
fato, naquela década, poesia não era 
algo para aqueles de espírito fraco, 
como Cirne deixa claro com a se-
guinte observação em “Duas ou três 
coisas sobre o poema/processo”:

De certo que para nós — poli-
ticamente dominados por uma 
ditadura fascista a serviço do 
imperialismo internacional — 
não se trata de discussões 
bizantinas em torno de pro-
blemas menores. Mas, para 
que possamos construir uma 
arte radical e revolucionária — 
a única que verdadeiramente 
corresponde à teoria marxista-
-leninista e ao atual momento 
político-social brasileiro —, 
certas questões teóricas, na 
própria área da arte, precisam 
ser esclarecidas. 

1. Moacy Cirne, op. cit.

Levantadas tais questões, 
partir para a prática revolu-
cionária, na arte e na política, 
e “pela prática descobrir as 
verdades, e ainda pela prática 
confirmar as verdades e de-
senvolvê-las...” 

(Mao Tsé-tung, À propos de la 
pratique. Paris: Petite Collec-
tion Maspero, 1967).2 

Não se deve ignorar que o título do 
ensaio de Cirne faz referência ao Deux 
ou trois choses que je sais d’elle, de 
Jean-Luc Godard, lançado no ano 
anterior. No fim dos anos 60, Godard 
era o tópico do dia entre os jovens 
brasileiros, especialmente depois que 
ele incluiu uma cena no filme Mascu-
lin, féminin (1966) na qual Jean-Pierre 
Léaud assina uma petição contra a 
“prisão injusta de oito artistas e es-
critores brasileiros”. A citação de Mao 
também atinge um tom igualmente go-
dardiano, com alusão ao La Chinoise. 
Assim como Godard, Cirne parece 
interessado em um texto repleto de 
“informação estética”, a qual encontra 
frequentemente nos quadrinhos da 
época, mas pouco em textos regula-
res. Ele se pergunta por que o poema/
processo não integra o campo das 
artes plásticas, apesar de suas afinida-
des óbvias, e propões: 

2. Id., ibid



Poema/ 
Processo 237236

juntar todos 
colocar em duas 
linhas de 5 

O Nordeste 
e as Vanguardas

Além da voltagem semântica 
que caracteriza quase to-
dos os nossos poemas, um 
problema mais importante 
se apresenta: as direções de 
leitura. Nas artes plásticas 
lemos a estrutura (leitura abs-
trata), que, por mais dinâmica 
que possa ser, encerra sem-
pre uma rigidez operatória. 
Qualquer elemento de com-
posição — mesmo um espaço 
vazio ou morto — é agente 
estrutural: cores e formas es-
pecíficas permanecem cores 
e formas específicas, não per-
mitindo transformações (op-
ções) operatórias. No poema/
processo lemos o processo 
(leitura criativa). O desen-
cadeamento das estruturas 
permite várias leituras, a partir 
de um ponto dado, inicial ou 
não. Para apreender o global, 
depois de um primeiro con-
tato com a obra (e conforme 
o poema), são necessárias 
várias leituras (simultâneas ou 
não) de suas diversas estrutu-
ras. E no poema/processo o 
espaço vazio, ou morto, não é 
agente estrutural — não pre-
cisa ser lido. 

Mesmo as cores e formas 
permitem opções (versões) 
do consumidor/participante. 
Porque no poema/processo a 
funcionalidade informacional 
é mais importante do que a 
funcionalidade estética.3 

3. Id., ibid.

Cirne considerava o poema/processo 
“a verdadeira arte radical e revolucio-
nária” de seu tempo, e repreendia seus 
oponentes como “eternos defensores 
das estruturas vigentes — os que te-
mem o novo assim como temem as 
ideias vivas de um Guevara”.4 Ele expli-
cou sua visão com dois comentários: 
o primeiro dizia respeito aos leitores 
(participantes ou consumidores) que, 
dada uma matrix, tinham a liberdade 
de criar novas versões de acordo com 
seus próprios gostos; o segundo pos-
tulado dizia respeito à produção do 
poema, que Cirne via como irrelevante 
para seu objetivo de uma poética ver-
dadeiramente socializada. Ele achava 
que o poema precisava apenas ser 
projetado, e sua forma final estava a 
cargo do leitor. 

Em outro ensaio curto de 1967, intitu-
lado “O Sistema e as aberturas revo-
lucionárias”, Cirne sugere que “todo 
artista de vanguarda precisa ser um 
guerrilheiro” e lutar pela “lógica do 
consumo”. A primeira ideia ele atribui 
a Décio Pignatari, que publicou um 
incisivo manifesto em 1967 intitulado 
“Teoria da guerrilha artística”; e a 
preocupação com o consumo é atri-
buída a Dias-Pino. Afirma nesse ensaio 
que: “A luta vanguardista no campo 
da arte, da poesia, da literatura, asse-
melha-se à guerra de guerrilhas”, e em 
seguida cita Revolução na Revolução, 
de Régis Debray, e o manifesto de Pig-
natari: “Em relação à guerra clássica 
linear, a guerra de guerrilhas é uma 
estrutura móvel operando dentro de 
uma estrutura rígida, hierarquizada. 
Nas guerrilhas, a guerra se inventa a 
cada passo e a cada combate num to-
tal descaso pelas categorias e valores 
estratégicos e táticos já estabelecidos. 
Sua força está na simultaneidade das 
ações: abrem-se e fecham-se frontes 
de uma hora para outra. É a informa-
ção (surpresa) contra a redundância 
(expectativa)”.5

4. Id., ibid.

5. Décio Pignatari, “Teoria 
da guerrilha artística”, in 
Contracomunicação. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2004, 
p. 167.

Matéria sobre 
ato performático 
realizado pelo 
grupo em Recife 
e publicado no 
Jornal do Brasil, 
1970

Cirne considera a revolução como o 
processo necessário que propiciaria 
aberturas numa sociedade burguesa 
enrijecida, e invoca Sartre numa ten-
tativa de explicar a importância da 
renovação da linguagem: “Assim como 
a física submete aos matemáticos 
novos problemas, que os obrigam a 
produzir uma simbologia nova, assim 
também as exigências sempre novas 
do social ou da metafísica obrigam o 
artista a descobrir uma nova língua 
e novas técnicas”.6 No final dos anos 
60, a revolução cultural está presente 
na mente de todos, fomentada prin-
cipalmente por leituras utópicas dos 
programas impostos na China por 
Mao Tsé-Tung. Mas existe uma grande 
lacuna entre a teoria e a prática: os 
riscos eram obviamente diferentes 
para estudantes de baixa renda, que 
lutavam por ingresso nas universidades 
e acesso à refeição subsidiada, e as 
vanguardas, que discutiam estruturas 
de linguagem e processos. 

6. Jean-Paul Sartre, Que é a 
literatura?, trad. Carlos Felipe 
Moisés. São Paulo: Ática, 
2004, p. 23.
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Paulo Bruscky 
e Unhandeijara 
Lisboa
Poesia Viva, 1977
Cartaz
60 × 40 cm

Em mais um ensaio de 1967, “Poesia: 
estrutura e processo”, Cirne mira sua 
artilharia verbal contra os poetas 
concretistas e tenta sistematicamente 
desmerecer todas as figuras promo-
vidas pelo grupo.7 Ele começa por re-
conhecer o “esgotamento do verso”, 
e declara que a era de Mallarmé já 
se encerrou faz tempo. Ele declara 
que agora é a hora de Dias-Pino, que 
afirma que “poemas se fazem com 
ideias e não com palavras”. Também 
descarta a poesia práxis, denominan-
do-a insignificante para os poetas de 
vanguarda que, segundo ele, “procu-
ram criar novas linguagens”. Critica a 
ênfase que os concretistas colocam 
em estrutura, e propõe que a poesia 
só se torna dinâmica no processo. 
Cirne é a favor da diferenciação, para 
“efeitos operatórios”, de processo 
informal e processo estético. Ele di-
ferencia os poetas que “inventam um 
processo novo para cada obra nova” 
daqueles que “inventam um dado 
processo e ficam nele até levá-lo às 
últimas consequências.” Conclui: “O 
processo informacional consiste no 
processo em si, despojado de qual-
quer significação simbólica, podendo 
ser avaliado pela taxa de inventividade 
e originalidade que testará sua fun-
cionalidade perante a evidência do 
consumo”.8

7. Moacy Cirne, “Poesia: 
estrutura e processo”. O Sol, 
Caderno de cultura, 9 de 
novembro de 1967.

8. Id., ibid.

O que Cirne define como processo 
internacional é oriundo dos estudos 
pioneiros de Norbert Weiner sobre 
cibernética, que levaram Umberto 
Eco a formular seu conceito de “obra 
aberta”. Weiner também exerceu 
grande influência sobre Haroldo de 
Campos, como fica claro em “Poesia 
concreta—Linguagem—Comunicação”, 
onde ele esboça sua visão maquinista 
da escrita e linguagem. O contexto 
que deu origem ao poema/processo 
nunca foi restrito aos poetas afiliados 
ao movimento, e é inegável a dívida 
que têm com a pesquisa e escolari-
dade produzidas pelos poetas Noigan-
dres. Talvez o paradigma concretista 
tenha se apoiado por demasiado em 
tropos arquitetônicos relacionados a 
estruturas e módulos; porém, a dinâ-
mica nunca foi sacrificada. 

Independente de qualquer julgamento 
literário, é indubitável que as ideias 
de Cirne estavam de acordo com o 
pensamento revolucionário que forjou 
grande parte dos projetos culturais 
e sociais criados no Brasil durante 
aquela época. Por trás de algumas 
de suas ideias, é possível identificar o 
método dialógico e socializante que 
Paulo Freire havia defendido desde o 
fim da década de 50 em seus projetos 
de reforma educacional. Como Freire, 
Cirne propunha uma forma de arte na 
qual o artista iria, por fim, desaparecer 
e se fundir com a expressão social de 
sua época. Um exemplo: Cirne sugere 
que o poema “1822”, de Nei Leandro, 
deveria ter sua edição argentina tra-
duzida como “1816”. Uma brincadeira 
irônica com o ano em que o Brasil 
rompeu os laços com Portugal, o 
poema de Leandro questiona a nossa 
independência do colonialismo por 
meio de uma colagem de logotipos de 
empresas multinacionais que na época 
controlavam a economia do país. Por 
isso, o texto impresso nunca represen-
tava o final do processo poético, pois 
a matrix sempre poderia ser traduzida 
de forma diferente, de acordo com 
o contexto. Cirne repete constante-
mente que o foco precisa ser o leitor 
(ou “consumidor”), que é inserido no 
processo do poema (ou “produto”), 
assim delimitando um sistema poético 
inteiramente de acordo com a socie-
dade industrial brasileira emergente: 

designer (o poeta) → pro-
cesso-produto (o poema) → 
consumidor 
(o leitor)
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Um texto escrito 
em conjunto pelo 
grupo e publicado 
em 1968 traz um 
relato dos avan-
ços do poema/
processo durante 
o primeiro ano.9 O 
texto afirma que 
meios de comuni-
cação em massa 
têm sido recepti-

vos ao poema/processo, um fato que 
confirma a “lógica do consumo”. O 
radicalismo do grupo adentra terreno 
perigoso quando descreve o “rasga-
-rasga”, evento em que livros de “poe-
tas discursivos (Drummond, Cabral e 
seus satélites)” foram destruídos.10 O 
raciocínio por trás de tal ação era que 
os livros vandalizados não pudessem 
mais servir de modelo para jovens 
poetas, já que haviam sido “superados, 
consumidos”: “um poema é como uma 
bateria, quando se esgotou, acabou”. 
Além de inesperada retórica poun-
diana (o conceito de poema/bateria 
pode ser considerado como uma atua-
lização do “Vortex”, de Pound), esse 
documento importante transmite fiel-
mente o caos cultural no qual o Brasil 
estava imerso no momento em que a 
junta militar intensificava a repressão 
e a censura. Exasperados com mo-
delos culturais calcificados, o grupo 
denuncia o meramente “discursivo” 
e clama pelo engajamento direto em 
apoio às demonstrações públicas no 

9. Grupo poema/processo, 
“Contatos”. Ponto 2, Rio de 
Janeiro, 1968.

10. Charles Perrone fornece 
uma descrição concisa desse 
evento: “O grupo chamou 
a atenção do público com 
um evento performático 
dadaísta nos degraus do 
Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro. Livros de poesia de 
Drummond, Cassiano Ricardo 
e outros foram rasgados, e 
os manifestantes carregavam 
placas com mensagens como 
‘O verso é Drummondico’, 
‘Tio Scrooge é o próprio 
imperialismo!’ e ‘Existe mais 
poesia em um logotipo que 
em toda a poesia de J. G. de 
Araújo Jorge, Mário Chamie e 
Vinícius de Moraes!’”. Seven 
Faces: Brazilian Poetry since 
Modernism. Durham/Nova 
York: Duke University Press, 
1996, p. 63.

Rio de Janeiro em reação à morte do 
adolescente Edson Luís de Lima Souto, 
assassinado pela polícia durante 
protestos em um restaurante estu-
dantil. O grupo divulgou a seguinte 
nota durante as demonstrações: “O 
grupo do poema/processo protesta 
contra o assassinato de estudantes, 
perpetrado pelas estruturas sociais 
anacrônicas, e se solidariza com o 
movimento estudantil”. E, em um ma-
nifesto publicado no Rio Grande do 
Norte, escreveram: “Somos pelo novo 
(passeata de protesto, teatro novo, 
cinema novo, poema/processo, mú-
sica de vanguarda) contra estruturas 
arcaicas (que permitem que ditadores 
mantenham presos políticos e apoiem 
a censura; que permitem superlotação 
das universidades e a existência de 
uma força policial que mata estudan-
tes); a morte do estudante Edson Luís 
confirma: vivemos numa MILITADURA; 
polícia × estudantes, censura × cultura, 
comodismo × luta — até quando?; pela 
liberdade de criação, à margem da 
militadura”.11

11. Ambos panfletos são 
mencionados em “Contatos” 
(Ponto 2, Rio de Janeiro, 
1968), e coletivamente 
assinados pelo grupo poema/
processo.

O Nordeste 
e as Vanguardas

Paulo Bruscky 
e Unhandeijara 
Lisboa
Poesia Viva, 1977
Colagem de fotos 
e carimbo
15,5 × 22 cm

Embora o nível de engajamento polí-
tico entre os participantes do poema/
processo claramente destaque o 
grupo como um todo, é necessário 
considerar que as condições sociais 
extremas da época afetaram vários 
poetas de diversas maneiras. Por 
exemplo: Ferreira Gullar, que havia sido 
nomeado diretor da Fundação Cultural 
em Brasília em 1961, exilou-se em 1970, 
logo depois da publicação de seu li-
vro Vanguarda e subdesenvolvimento. 
Enquanto Mario Chamie, fundador da 
poesia práxis, se tornou agente cultu-
ral em São Paulo e, depois, Secretário 
da Cultura (1979-83). Ademais, uma 
leitura dos “popconcretos” de Augusto 
de Campos, uma série de poemas 
semióticos feitos com recortes de 
jornal que reciclavam a linguagem da 
época, mostrará que, naquele mo-
mento, ninguém ficou alheio às con-
dições prementes. Em “Psiu” (1963), 
por exemplo, sobre uma imagem visual 
urgindo silêncio, a seguinte frase é 
justaposta: “Saber viver. Saber ser 
preso. Saber ser solto”. A preocupação 
com a desigualdade social no país 
não era, de forma alguma, um assunto 
novo na literatura brasileira, e muito 
menos uma prerrogativa do poema/
processo. Livros como Os sertões, de 
Euclides da Cunha, publicado em 1902, 
impuseram um padrão incrivelmente 
alto a ser atingido pelos modernistas 
quando se trata de fundir escrita ex-
perimental rigorosa com comentário 
e crítica social. Ecos desta tradição 
reverberam em trabalhos como Morte 
e vida Severina (1955), de João Cabral 
de Melo Neto, bem como as coleções 
“Fome de forma” (1957) e “Forma de 
fome” (1959) de Haroldo de Campos, 
que contrasta o rigor formal da poesia 
concreta contra o imperativo moral de 
se referir à condição humana. Haroldo 
de Campos abordaria o mesmo con-
flito na coleção de poemas em prosa 
Galáxias, particularmente em “circu-
lado de fulô”. 

Um 
chamado 
à ação
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Por fim, o que parece distinguir o 
poema/processo é a ênfase que co-
loca na instabilidade do signo. A ên-
fase no processo parece indicar que, 
uma vez que o signo é apreendido 
(no papel ou em gravação), ele morre, 
assim como o cisne (cygne/signe) de 
Mallarmé, preso no lago congelado 
que é o texto.12 Em um texto sobre os 
poemas código de Neide Sá, Álvaro 
de Sá sugere: “o autor procura romper 
os limites da condição semântica da 
palavra”. Esse estado de instabilidade 
contínua, na qual a linguagem precisa 
ser codificada e decodificada, cer-
tamente retrata uma sociedade em 
estado de sítio em que as mensagens 
precisam se dissolver à medida em 
que são lidas. 

Surge assim a necessidade de se criar 
continuamente novas linguagens nas 
quais as letras do alfabeto são grafa-
das em formatos mínimos e combina-
ções variadas. De resto, o alfabeto é 
inteiramente desconsiderado, e formas 
abstratas com significados especí-
ficos são utilizadas para transmitir o 
processo poético. Um poema pode 
ser construído com no mínimo três ou 
quatro elementos, sua complexidade 
prevista no número de combinações 
possíveis. Nessas instâncias, a moti-
vação principal do poema parece ser 
o impulso de criar códigos complexos 
com o mínimo de elementos. O risco 
principal passa a ser a forma em que 
os gráficos são lidos — essa foi uma 
preocupação central no trabalho de 
Charles Sanders Peirce, “gráficos 
existenciais”, concebido para melhor 
representar os estados relacionais das 
interações humanas. A preocupação 
com a lógica dentro da língua e o al-
mejar a uma sintaxe mais eficiente não 
eram, de forma alguma, prerrogativas 
do poema/processo. 

12. “Le vierge, le vivace et le 
bel aujourd’hui” [O virgem, o 
vivaz, e o viridente agora] in 
Stéphane Mallarmé Collected 
Poems, Weinfield, trad. ed., 
p. 67.

Note que os poemas de Neide Sá, com 
suas codificações de temas agrários, 
urbanos e pessoais — uma antologia 
dos conceitos codificados em seus 
poemas incluem: fertilidade, amor, 
lareira, bomba, medo, morte, homem, 
ódio, pó, máquina, profundidade, 
cova — estão na mesma categoria que 
o trabalho semiótico desenvolvido 
por poetas como Décio Pignatari, 
Luis Ângelo Pinto, Pedro Xisto e Mary 
Ellen Solt. Teorias de informação, 
particularmente o trabalho de Peirce 
sobre semiótica, chamaram a aten-
ção de Pignatari no início dos anos 
60 e continuaram a inspirá-lo depois 
que ele passou a ocupar o cargo de 
professor de comunicação na Escola 
Superior de Desenho Industrial da 
Universidade do Rio de Janeiro (ESDI), 
de 1964 a 1975. Em paralelo, Pignatari 
também seria ativo na área de propa-
ganda, levando ao seu trabalho um 
conhecimento sofisticado de uso de 
linguagem e semiologia que havia cul-
tivado durante seus anos como poeta 
concretista. Não é de surpreender 
que em 1975 Pignatari reivindicaria sua 
contribuição para o tema ao incluir o 
ensaio “Nova linguagem, nova poesia” 
na segunda edição de Teoria da poe-
sia concreta: textos críticos e manifes-
tos 1950-1960, reunião dos principais 
manifestos e textos teóricos do grupo 
Noigandres, publicada pela primeira 
vez em 1965.13 Em sua introdução à 
segunda edição, Augusto de Campos 
comenta a importância do ensaio que 
originou “a poesia semiótica e os poe-
mas sem palavras adotados, depois, 
cabulosamente, por defluxos concre-
tistas como a poesia processo, a poe-
sia sinalística e outras”.14

13. Escrito em 1964 em 
colaboração com Luis Ângelo 
Pinto, “Nova linguagem, nova 
poesia” foi incluído na edição 
revisada de Teoria da poesia 
concreta: textos críticos e 
manifestos 1950-1960. São 
Paulo: Duas Cidades, 1975, 
p. 159.

14. Ibid., pp. 5-6.
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Paulo Bruscky
Poema Processo, 
1970
Impressão 
tipográfica sobre 
papel
27,5 × 21,5 cm
Coleção: 
Fernando e 
Camila Abdalla

Os anos 70 foram um momento de 
grande transição no Brasil. Após o as-
sassinato de Carlos Marighella em uma 
emboscada policial em 1969, as ati-
vidades de guerrilha diminuíram. Mas 
por volta de 1975 a censura atingia sua 
potência máxima, particularmente nas 
áreas de mídia e cultura; ano marcado 
pela morte do jornalista Vladimir Her-
zog em uma cela do Destacamento 
de Operações de Informações - Cen-
tro de Operações de Defesa Interna 
(DOI-Codi). A polícia declarou a morte 
de Herzog como suicídio, causando 
indignação geral. O incidente levou o 
artista Cildo Meireles a criar Inserções 
em circuito ideológico 2, quando ele 
carimbou a pergunta “Quem matou 
Herzog?” em cédulas. 

Movimentos como o poema/processo 
e a poesia práxis já haviam se dado 
por encerrados e muitos dos poetas 
envolvidos no poema/processo ha-
viam partido para outras atividades. 
Porém, a guerra das palavras conti-
nuaria, na tentativa de se reescrever a 
história e afirmar um movimento como 
superior ao outro. Uma dessas ten-
tativas foi a exposição Projeto Cons-
trutivo Brasileiro na Arte, 1950-1962, 
organizado em 1977 por Aracy Amaral. 
A exposição causou polêmica ao rea-
vivar a antiga disputa entre as frentes 
concretas e neoconcretas. Com o 
debate cultural novamente polarizado 
no eixo Rio-São Paulo, o objetivo utó-
pico de disseminar as vanguardas em 
escala nacional chegava ao fim.

■

Texto originalmente 
publicado na revista OEI 
#66 2014: Process/poem 
(Estocolmo: OEI, 2014).
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Formulemos de início uma indaga-
ção: será que dentro das pesquisas, 
recursos e caminhos da vanguarda 
internacional, nós (do nordeste bra-
sileiro) estamos por dentro, ou os 
experimentos vanguardísticos de 
Natal — esquina do Brasil, pleno Ter-
ceiro Mundo — não caberão para 
contribuir à existência/consciência da 
vida da verdadeira vanguarda? Bem, 
vanguarda é pesquisa para ampliação 
de repertórios, é ação cultural con-
tínua. Dentro desse ponto de vista, 
por conseguinte, atualmente, através 
da equipe do Poema/Processo e 
GRUPEHQ (Grupo de Pesquisas de 
Histórias em Quadrinhos), em Natal 
formamos uma frente de vanguarda 
das mais atuantes, e nossa comuni-
cação está se abrindo a uma parti-
cipação cada vez maior do público, 
por meio de elementos criativos. 
Façamos um levantamento do que se 
tem feito como semântica vanguar-
dística aqui, no Rio Grande do Norte. 

Anchieta 
Fernandes

1973

Rio G. Do Norte: 
o Desafio 
da Vanguarda

O Nordeste 
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Em dezembro de 1966, o Grupo “Dés” 
(homenagem mallarmaica) anunciava 
o lançamento da poesia concreta 
entre nós, inicialmente através de pa-
lestras e debates em vários locais da 
capital norte-rio-grandense. Assim é 
que, durante os meses de novembro e 
dezembro de 1966, problemas e ques-
tões teóricas da nova poesia foram 
apresentados e discutidos na Facul-
dade de Filosofia, na Faculdade de Di-
reito, no Colégio Marista e na Casa do 
Estudante (todos, estabelecimentos 
situados em Natal.) Em 5 de dezem-
bro instalava-se na Galeria de Arte 
do Município a I Exposição de Poesia 
Concreta de Natal, tendo como um 
dos pontos mais altos do ato de inau-
guração o lançamento do manifesto 
intitulado Por uma Poesia Revolucio-
nária, Formal e Tematicamente. Esse 
manifesto foi assinado por Anchieta 
Fernandes, Dailor Varela, Fernando 
Pimenta, Jarbas Martins, João Char-
lier, Juliano Siqueira, Moacy Cirne e 
Ribamar Gurgel. Nele, citava-se Sar-
tre, Brecht e Max Bense e os “textos 
básicos da literatura brasileira”: O 
Inferno de Wall Street (Sousândrade), 
Memórias Sentimentais de João Mira-
mar (Oswald de Andrade), Macunaíma 
(Mário de Andrade), a obra de Carlos 
Drummond, a obra de João Cabral, o 
Grande Sertão: Veredas (Guimarães 
Rosa) e os poemas concretos de Au-
gusto de Campos, Décio Pignatari, 
Haroldo de Campos, José Lino Grü-
newald, Ronaldo Azeredo, Wlademir 
Dias-Pino. Da literatura universal, 
entre os modernos: Mallarmé, Joyce, 
Pound, Fernando Pessoa. 

Vale salientar que partimos para a 
Poesia Concreta depois de estudos 
conscientes e verificação teórica das 
possibilidades evolutivas da nossa 
poesia, eis que todos nós do Grupo 
“Dés” fizemos antes poesia discursiva, 
poesia inspirada principalmente em 
técnicas drummondianas e cabralinas. 
Um trecho do manifesto lançador da 
Poesia Concreta em Natal serve para 
demonstrar que não pretendíamos 
fazer um movimento apenas para es-
candalizar a cidade e suas duas aca-
demias de letras: “A nossa concepção 
do real faz com que não aceitemos 
mais a província como um motivador 
de angústias improdutivas e esque-
mas superados. Faremos uma poesia 
voltada para a concretude informa-
cional e para a problemática da terra 
e do homem nordestino: uma poesia 
de vanguarda socialmente enga-
jada — uma poesia capaz de agredir 
e violentar, partindo de elementos 
críticos superando-os formalmente”. 
Dessa prática teórica de base, nas-
ceram os poemas concretos mais 
importantes do nosso grupo, dentre 
os quais pode-se citar Pedro Pedra, 
de Anchieta Fernandes; Cotidiano, 
de Dailor Varela; Prostituta nº 2 de 
Fernando Pimenta; Muro de Berlim, de 
João Charlier e Espaço Concreto, de 
Ribamar Gurgel. 

Durante o ano de 1967, o Grupo “Dés” 
agiu sobretudo no setor educativo. 
Primeiro, trabalhou-se numa cartilha 
experimental com textos e poemas 
concretos para ser distribuída em 
escolas do interior do estado. Como 
houve dificuldades provincianas para 
a impressão dessa cartilha, o grupo 
resolveu voltar-se para o esclareci-
mento dos meios estudantis da capi-
tal. Isso porque constatou-se, através 
de uma enquete, o atraso cultural 
em que ainda viviam na época os 
próprios universitários do nordeste: 
um total de 90% de universitários de 
filosofia e de sociologia consultados 
desconheciam a poesia de João 
Cabral e de Drummond e nunca ha-
viam visto um poema concreto. Foi 
então que, em promoção conjunta 
do Grupo “Dés” e do Diretório Cen-
tral de Estudantes, levou-se a cabo 
uma série de exposições volantes da 
poesia de vanguarda, começando 
a partir do dia 25 de setembro de 
1967 no Restaurante Universitário, e 
percorrendo depois as faculdades 
de Direito, Jornalismo, Filosofia, Me-
dicina, Sociologia e Engenharia e o 
Atheneu Norte--rio-grandense (Co-
légio Estadual). E na semana de 16 a 
23 de outubro do mesmo ano, Dailor 
Varela ministrou um ciclo de aulas 
sobre Poesia Concreta na Faculdade 
de Jornalismo Eloy de Souza. A esse 
tempo, o grupo já fizera a descoberta 
dos poemas oswaldianos de José Be-
zerra Gomes, e começava a estudar 
os modernos teóricos da informação 
e da comunicação, tais como Max 
Bense, Umberto Eco, Roland Barthes, 
Abraham Moles e Roman Jakobson. 
Por consequência, lançou-se através 
do jornal natalense Correio do Povo 
uma moderna coluna cinematográ-
fica, cujo quadro de cotações, assi-
nado por seis críticos (Alexis Gurgel, 
Anchieta Fernandes, Dailor Varela, 
Charlier Fernandes, Gercino Saraiva e 
Ribamar Gurgel), servia-se sempre de 
números pares: 0, 2, 4, 6, 8, 10. 
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Estava assim preparado o terreno 
para o surgimento de pesquisas mais 
amplas, ou seja: para um novo movi-
mento revolucionador do campo ope-
ratório do poema, além da literatura, 
além dos limites estruturais da Poesia 
Concreta. Em 11 de dezembro de 1967, 
simultaneamente com o Rio de Ja-
neiro, acontecia em Natal a primeira 
exposição do Poema/Processo. Um 
novo manifesto era assinado, dessa 
vez por Anchieta Fernandes, Dailor 
Varela, Falves da Silva, Fernando 
Pimenta, Frederico Marcos, Marcos 
Silva, Moacy Cirne, Nei Leandro de 
Castro, Ribamar Gurgel e Sanderson 
Negreiros. Em um ano de pesquisas e 
de luta por uma nova mentalidade de 
experimentação na linguagem poé-
tica, produziram-se poemas visuais de 
categoria internacional, poemas que 
a expo/processo mostrava: Olho, de 
Anchieta Fernandes; Signo, de Dailor 
Varela; Amo, de Falves da Silva: Vi (r) 
Ver, de Marcos Silva e 1822, de Nei 
Leandro de Castro. 

A partir de então, novas estratégias 
operacionais: gráficas, escultóricas, 
papéis dobrados, picotagens, cola-
gens, elementos funcionais da ciên-
cia (ex.: o Vi (r) Ver, de Marcos Silva, 
empregando o pisca-pisca elétrico, 
pôs em prática a lei do coeficiente 
de dilatação do bimetal), ambientais, 
happenings-poemas etc. Passou-se 
a desenvolver uma ação cultural mais 
efetiva. Criou-se uma consciência crí-
tica para assunção de uma nova reali-
dade nordestina, brasileira e universal. 
Já em 1968, música eletrônica do po-
tiguar Joel Câmara fazia o fundo so-
noro para projeções de poemas/pro-
cesso, em slides de Frederico Marcos, 
numa peça de vanguarda encenada 
pelo jovem diretor Carlos Furtado no 
Teatro Alberto Maranhão, de Natal. As 
exposições do Poema/Processo co-
meçavam a acontecer em várias cida-
des brasileiras, algumas delas sendo 
filmadas para noticiário ou programas 
especiais de televisão. Promoveu-
se cursos, debates e conferências. 
Verificou-se assim, após 6 anos de 
ação/processo, o saldo de nossa 
presença em exposições volantes e 
em praça pública, no meio estudantil, 
criadoramente na cultura de massa, 
participação em exposições nacio-
nais e internacionais, publicação de 
nossos poemas e teses em revistas e 
jornais nacionais e estrangeiros. E Nei 
Leandro de Castro, um dos fundado-
res do movimento/processo em Natal, 
pronunciou conferência na Universi-
dade de Essex (Inglaterra), em 1969. 

Passados os anos de 1967, 1968 e 
1969 — uma fase em que os deba-
tes pela vanguarda chegaram a um 
verdadeiro vale-tudo oswaldiano — 
partimos para uma nova investida em 
outro campo. A de definir as histórias 
em quadrinhos como evidência socio-
lógica. E foi para isso que o Poema/
Processo, em Natal, soube confluir 
seus interesses com os do GRUPEHQ, 
grupo de jovens desenhistas de HQ 
que apresentou a I Exposição Nor-
te-Rio-Grandense de Histórias em 
Quadrinhos, de 15 a 22 de maio de 
1971, na Biblioteca Pública do Estado. 
Moacy Cirne foi quem apresentou a 
exposição no catálogo, e a exposição 
se compunha de originais de quadri-
nhos, dentre os quais os dos seguin-
tes autores norte-riograndenses: Ade-
mar Chagas, Emanoel Amaral, Evaldo 
Oliveira, Falves Silva, Lindberg Revo-
redo e Reinaldo Azevedo. A exposi-
ção continha também uma seção de 
poemas/processo feitos na linguagem 
das HQ. Para tentar um clima criativo 
não distanciado da realidade social, a 
equipe-GRUPEHQ acatou as lições da 
teoria do Poema/Processo e se de-
fine hoje através destes pontos: 
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“1 — O Poema/Processo é uma das 
maiores realidades informacionais de 
nossa época. Os quadrinhos são uma 
das maiores expressões comunica-
cionais. 

2 — O Rio Grande do Norte não é mais 
uma província literária. A ação cultural 
da frente de vanguarda do Poema/
Processo norte-rio-grandense, desde 
1967, em muito contribuiu para essa 
mudança de mentalidade. 

3 — Essa combativanguarda foi igual-
mente uma contribuição decisiva para 
a renovação da imprensa nordestina, 
modificando as estruturas dos suple-
mentos literários até então cheios de 
poemas parnasianos e críticas im-
pressionistas. 

4 — Depois do Poema/Processo faliu 
a literatura tradicional norte-rio-gran-
dense. Os livros de poesia dos poetas 
locais não conseguem a comunica-
ção com o público. 

5 — O GRUPEHQ surgiu em 1971 como 
desdobramento da ação cultural do 
Poema/Processo — o que, aliás, já foi 
afirmado por Moacy Cirne na revista 
Vozes, número de janeiro/fevereiro de 
1972. 

6 – As pesquisas visuais/culturais do 
GRUPEHQ se fazem no sentido de 
integrar o contexto nacional de afir-
mação ante o universal. 

7 — Uma constatação: o humor, hoje, 
é em si uma manifestação de pura 
vanguarda. Mexe com a mentalidade 
dos acomodados e é incentivo a tes-
tar novas descobertas de linguagem. 

8 — Defendemos uma pesquisa que 
ainda não foi feita no Brasil: a das fo-
tonovelas. É um meio expressional tão 
válido quanto o desenho em quadri-
nhos. Usando fotomontagens e cortes 
funcionais se poderia fazer render oti-
mamente a linguagem do quadrinho 
em fotos, que até hoje, baseando-se 
em modelos italianos, permanece 
como veículo da redundância melo-
dramática alienadora das massas. 

9 — Exigimos uma maior pesquisa 
gráfica dos desenhistas de histórias 
em quadrinhos. As explosões meta-
gráficas do Poema/Processo em de-
sencadeamento sequencial estão aí. 
É preciso também alcançar o nível de 
inventividade que o cinema animado 
de Norman McLaren e outros atingiu. 

10 — No futuro próximo, não existirá a 
necessidade do enredo. É uma balela 
pensar que o povo não entenderá 
uma narrativa antilinear. O povo ape-
nas foi condicionado aos estereótipos. 

Ass.: Adler Fontenelle, Anchieta Fer-
nandes, Alcides Sales, Bosco Lopes, 
Carolina Amaral, Cícero Correia, D. 
Lucas Brasil, Emanoel Amaral, Enoch 
Domingos, Guilherme Aragão, Josué 
Maia, Lindberg Revoredo, Luís Pi-
nheiro e Reinaldo Azevedo”. 

■

Texto originalmente 
publicado na Revista 
de Cultura Vozes Nº 10 
(Petrópolis: Vozes: 1973).
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Dailor Varela
Babel, 1974
Impressão 
tipográfica sobre 
papel
Álbum contendo 34 
páginas soltas, 
22 × 17 cm cada
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Falves Silva
Sem título, da 
série 'Latin 
American Way of 
Life', 1976-1977
Nanquim 
sobre papel
Tríptico, 32,5 × 22 
cm cada 
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Falves Silva
Latin American 
Way of Life, 1976
Nanquim, 
colagem e 
letraset 
sobre papel
Políptico de 6, 
31,5 × 22 cm cada
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Falves Silva
Elementos 
da Semiótica 
(Timbre Edições), 
1982
Impressão 
tipográfica 
sobre papel
Ed. 500
34 páginas, 
21,5 × 15 cm 
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Falves Silva
Inter Signos, 1984
Impressão 
tipográfica  
sobre papel
Álbum contendo 
14 páginas soltas, 
21,5 × 15,5 cm cada
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Falves Silva
Solida (versão de 
Falves Silva sobre a 
versão de Álvaro 
de Sá, 1968, da 
obra Solida, 1962, 
de Wlademir 
Dias-Pino), 1986 
Nanquim e colagem 
sobre papel
Políptico de 
10, 20 × 19,5 cm 
cada
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Falves Silva
50 Anos Falves 
Silva, 1993
Impressão 
tipográfica 
sobre papel
Álbum contendo 
14 páginas soltas, 
23 × 16 cm cada
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Frederico Marcos
A Invenção do 
Olho, 1967-1968
Fotograma
Políptico de 4, 
ø 10cm

Moacy Cirne
Objetos Verbais, 
1979
Impressão 
tipográfica 
sobre papel
Álbum contendo 
17 páginas soltas, 
14 × 20 cm cada
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Moacy Cirne
Sem título, da 
série 'Balaio 
Incomum', 1988
Xerox sobre papel
33 × 21,5 cm

Moacy Cirne
Sem título, da 
série 'Balaio 
Incomum', 1988
Xerox e guache 
sobre papel
33 × 21,5 cm

Moacy Cirne
Sem título, da 
série 'Balaio 
Incomum', 1997
Xerox e queimado 
sobre papel
33 × 21,5 cm
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O poema/processo está 
completando 25 anos agora 
em dezembro. Era a van-
guarda em 1967. Será van-
guarda ainda em 1992? Para 
os jovens deste começo de 
década 90, de final do sé-
culo 20 e de fim do primeiro 
milênio do nosso calendário 
ocidental — talvez esta pa-
lavra — “poema/processo” 
— soe um pouco estranha. 
Será que os jovens poetas de 
25 anos de idade hoje sabem 
que existiu um movimento de 
vanguarda em 1967 chamado 
Poema/Processo? Será que 
eles ainda acreditam em 
vanguarda? Qual será a ideia 
deles sobre vanguarda?

Bom. Quanto a estas três últimas per-
guntas, deixo para que os próprios 
jovens respondam. Vou responder 
no presente artigo apenas aquela 
pergunta: Poema/Processo ainda é 
vanguarda em 1992? Desdobrando a 
pergunta em várias outras, procura-
rei responder esclarecendo sobre o 
Poema/Processo:

Poema 
Processo:

Perguntas e 
Respostas

O Nordeste 
e as Vanguardas

1. O que é Poema/Processo, 
que agora em 1992 completa 
25 anos de existência?

Antes de tudo, é preciso dizer que 
toda vanguarda no contexto de pro-
dução cultural, embora possa resultar 
de uma vontade individual, de uma 
rebeldia particular — nasce no mo-
mento socialmente necessário. Ao 
ser lançado em 1967, por produtores 
culturais do Rio de Janeiro e do Rio 
Grande do Norte, o Poema/Processo 
fez-se presente em seu momento 
socialmente necessário. Após mais 
de 10 anos de prática e teorização, 
a Poesia Concreta estava se esgo-
tando em suas propostas criativas, 
partindo os seus representantes para 
estéreis “ressuscitamentos” de poetas 
do passado, embora com o grande 
embasamento teórico e cultural de 
um Haroldo de Campos, por exemplo. 
Ao retrocesso político representado 
pelo golpe de 1964 correspondia o 
retrocesso na poesia, desde que a 
Poesia Concreta, girando no círculo 
sem saída das estruturas linguísticas, 
buscava apoiar tardiamente experi-
mentos linguísticos/poéticos do pas-
sado. Ao colocar seu campo de ação 
na invenção de um novo processo a 
cada novo poema, o Poema/Processo 
atualizou a clivagem da vanguarda en-
riquecendo o repertório social, dando 
aberturas à criatividade múltipla do 
leitor / consumidor / participante.

A primeira exposição do Poema/
Processo ocorreu a 11 de dezembro 
de 1967, simultaneamente no Rio de 
Janeiro (Escola Superior de Desenho 
Industrial) e em Natal (Museu do So-
bradinho, hoje Museu Café Filho). Na 
verdade, Natal antecipou-se em um 
dia, pois a exposição natalense foi 
aberta ao público no fim da tarde de 
10 de dezembro de 1967. No Rio de 
Janeiro, as exposições-lançamentos 
fizeram-se acompanhar de uma es-
pécie de manifesto: no Rio de Janeiro 
sob o título “Proposição” e em Natal 
sob o título “poesia nova, processo 
novo: 8 pontos”.

Na exposição de Natal (que foi tam-
bém denominada — inclusive no 
catálogo — “Explo 02”, para caracte-
rizar a segunda explosiva exposição 
da vanguarda natalense, a primeira 
tendo sido a da poesia concreta, na 
Galeria de Arte da Prefeitura na Praça 
André de Albuquerque, a 5 de dezem-
bro de 1966) predominavam poemas 
gráficos, embora existisse também 
um op-cinético de Marcos Silva uti-
lizando luz elétrica. Na exposição do 
Rio de Janeiro constavam as diversas 
formas e materiais que o Poema/Pro-
cesso possibilitaria, inclusive poemas 
comestíveis em forma de biscoitos, 
poemas secando no varal etc. E a 
presença da consciência crítica radi-
cal na exposição do Rio de Janeiro: 
o poema “Lixo”, de Álvaro de Sá, 
constando de uma prateleira em que 
estavam páginas com cerca de 2.000 
poesias de poetas discursivos. 

2. O que o Poema/Processo 
trouxe de novo em relação a 
vanguardas anteriores?

Primeiro que tudo, a ideia mais van-
guardística que possa existir: criar-se 
um processo novo para cada novo 
poema. Depois, a ampliação de 
perspectivas: o poema não era mais 
somente uma prática literária, pas-
sando a existir também fisicamente 
como objeto, e atingindo outros ní-
veis: o gestual, o poema-passeata, a 
intersemioticidade dos vários signos 
mobilizados na prática social. Dizia a 
teoria do Poema/Processo em 1967: 
“Poema/Processo é aquele que, a 
cada nova experiência, inaugura pro-
cessos informais. Essa informação 
pode ser estética ou não: o impor-
tante é que seja funcional e portanto 
consumida.”

O Poema/Processo ampliou o reper-
tório da cultura brasileira. 

3. A teoria do Poema/Pro-
cesso é totalmente original, 
ou tem alguma base em al-
gum autor ou autores? 

Para se chegar às propostas teóricas 
e aos resultados criativos, o Poema/
Processo foi surgindo das discussões 
e estudos que o grupo carioca de 
poetas que achavam importante o 
trabalho gráfico de Wlademir Dias- 
-Pino procurava desenvolver. Dentre 
estes, Álvaro de Sá e Moacy Cirne. O 
último, por sinal, norte-rio-grandense 
que já fora um dos impulsionadores 
da vanguarda concretista do RN com 
o Grupo Dés (1966). Dos debates e 
estudos do referido grupo, por todo 
o final de 1966 e durante todo o 
ano de 1967, Moacy Cirne procurava 
transmitir notícias aos poetas seus 
companheiros de concretismo que 
haviam ficado em Natal, em cartas 
principalmente a mim e a Dailor Va-
rela. Em resposta, nós procurávamos 
transmitir a Moacy nossas dúvidas e 
as soluções que achávamos melho-
res (uma proposta nossa de 1968, da 
equipe/processo de Natal, contudo 
não foi aceita pelos do sul, e não pe-
gou nacionalmente: é que eu, Dailor 
e Marcos Silva achávamos que, para 
radicalizar totalmente contra a Litera-
tura, nossas produções não deveriam 
ser chamadas poemas/processo e 
sim programações/processo).

Inicialmente achou-se que existia 
poesia concreta e poesia experimen-
tal. Mas, afinal, com o desencadea-
mento criativo chegou-se à desco-
berta básica: nossos poemas não 
eram mais simplesmente concretos 
ou experimentais. Eram poemas de 
processo. Com as novas soluções que 
enriqueciam a teoria da Vanguarda: 
processo novo a cada novo poema, 
versões, contra-estilo. Democratizava-
se a produção poética, acabava-se 
com o copyright, a propriedade pes-
soal, a aura individualista do poema. 

Anchieta 
Fernandes

1992
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Outras conquistas teóricas do 
Poema/Processo seriam: I) uma 
leitura produtiva, na explicação de 
Moacy Cirne: “O poema/processo, já 
em 1967, distinguia a leitura simbólica 
(figurativa), a leitura abstrata (estru-
tural) e a leitura/processo (que seria 
criativa). Hoje preferimos assinalar 
que esta leitura/processo remete não 
a uma leitura de tendência criativa (in-
dividual) mas a uma leitura produtiva 
(social).” II) a separação entre poesia 
e poema, conforme explicou Wlade-
mir Dias-Pino: “Para o P/P, o poema 
é físico (produto = coletivo) e a poe-
sia metafísica (abstrata = individual). 
Tanto assim que fazemos versões, não 
do conteúdo psicológico do poema, 
mas do material empregado (...) .” III) 
a lógica de consumo, que Álvaro de 
Sá assim explicou: “Queríamos dizer 
é que cada poema devia criar a sua 
lógica de consumo, ou seja, produzir 
informação para que esta informação 
fosse incorporada à prática humana 
por se tornar uma necessidade social, 
mais ou menos como o caso de Loba-
chevsky. Ninguém podia deixar que a 
geometria dele se perdesse.”

4. O povo tomou conheci-
mento do Poema/Processo?

Pergunto: Carlos Drummond de 
Andrade é conhecido pelo povo? 
Guimarães Rosa é conhecido pelo 
povo? João Cabral de Melo Neto é 
conhecido pelo povo? O povo, de 
maneira geral, tem um nível reperto-
rial muito abaixo do nível repertorial 
da produção de vanguarda, fruto da 
pouca informação que é proporcio-
nada pelas estruturas educacionais. 
O poder, a classe dominante é que 
tem a culpa pelo baixo nível de infor-
mação do povo. Conhecedores do 
baixo nível de informação do povo, 
é que os meios de comunicação de 
massa tornam populares mitos da 
música tipo Leandro e Leonardo, Ro-
berta Miranda, Xuxa e similares. Mas 
se o povo não conhece(u) o Poema/
Processo de uma forma imediatista, 
conhece como resultado de pesqui-
sas que repercutiram na prática so-
cial. Vanguarda é pesquisa. Os efeitos 
das pesquisas do Poema/Processo 
repercutiram na visualização de jor-
nais alternativos, na conscientização 
dos estudantes ante a nova realidade 
informacional (aliás, o meu poema 
“olho” foi um dos poemas/processo 
a serem divulgados em livros da rede 
escolar nacional), nas imagens dinâ-
micas do cinema brasileiro dos anos 
60/70. E todo este novo pensamento 
visual é uma convivência que fez, por 
exemplo, o mais desavisado dono 
de banca de revista ficar informado 
sobre Poema/Processo, mesmo que 
o novo tipo de poema tenha sido omi-
tido na coleção de fascículos “Nosso 
Século”, da Editora Abril. 

5. O Poema/Processo ainda 
é vanguarda, ou após 25 
anos já surgiu uma nova van-
guarda? 

Uma vanguarda não se eterniza como 
vanguarda. O poema novo para uma 
época pode ser velho para outra, 
seguinte. Contudo, a questão do 
Poema/Processo é que seu reper-
tório informacional foi tão novo, ele 
trouxe tal rompimento com o passado 
literário e avanço nas linguagens do 
futuro que seu instante ainda não 
passou. Existe na teoria do Poema/
Processo a condição de o poema só 
se cumprir em seu papel quando é 
assimilado e explorado em todas as 
suas possibilidades através das ver-
sões. O poema é ao mesmo tempo 
uma informação ao consumidor e um 
problema que ele terá de resolver 
ativamente para atingir e ultrapassar 
essa informação, passando de uma 
condição de receptor (contemplativo) 
para uma posição de fonte (quando 
agindo sobre o poema, cria ele 
mesmo nova informação). Para que 
o Poema/Processo não fosse consi-
derado mais vanguarda, seria preciso 
que tivesse havido um exaustivo tra-
balho de pesquisa e exploração dos 
diversos poemas produzidos. A pro-
posta criativa do Poema/Processo 
ainda é a vanguarda brasileira. A sua 
base teórica (um novo processo a 
cada novo poema) ainda é uma am-
pliação repertorial que a sociedade 
brasileira precisa. 

O Nordeste 
e as Vanguardas

6. O rasga-rasga de livros 
de poesia nas escadarias do 
Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro, em 1968, e a ameaça 
de queima de livros em Natal 
no mesmo ano foram atos 
nazifascistas? 

A radicalidade tinha sentido nos anos 
60, porque, realmente, então era 
muito difícil furar-se a muralha dos veí-
culos culturais, onde somente tinham 
acesso os medalhões. Daí, foi preciso 
nós do Poema/Processo ameaçarmos 
uma queima de livros em público, que 
não houve, mas que causou um rebu 
tão grande que ficou o mito, e até 
hoje se diz que nós queimamos livros 
em 1968 (e mesmo gente que nunca 
integrou a equipe do Poema/Pro-
cesso andou dizendo que participou 
da suposta queima de livros). 

Sobre este tocar fogo cultural (aqui 
no Rio Grande do Norte iria ser uma 
réplica ao rasga-rasga de livros, e 
este sim, — ocorreu nas escadarias do 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 
em janeiro de 1968), precisa ser ex-
plicado o seguinte: é que, na época, 
os poetas tradicionais compararam o 
movimento Processo com o nazismo, 
pois queimar livros em público seria 
reproduzir as fogueiras de queima de 
livros efetuadas a mando de Hitler. 
Só que ninguém se lembrou de ver 
que os nazistas queimavam os livros 
tomando-os das pessoas, usando 
violência física contra seres humanos, 
invadindo bibliotecas públicas e reti-
rando os volumes que achassem pe-
rigosos para sua ideologia; ao passo 
que nós iríamos queimar livros de 
nossa propriedade, sem obrigar nin-
guém a jogar na fogueira os volumes 
que possuíssem, nem invadir bibliote-
cas públicas. É necessário que ainda 
hoje se diga: a queima de livros seria 
um ato simbólico, um protesto contra 
a discriminação anti-poema novo. 

7. Quais teriam sido, até hoje, 
os poemas mais importantes 
do Poema/Processo?

É muito difícil dizer. O próprio Poema/
Processo aboliu as categorias qualita-
tivas de bom e ruim. Para fazer justiça 
mesmo, se, como já foi sugerido, o 
Poema/Processo nasceu de um en-
tusiasmo de jovens poetas cariocas 
ante o trabalho gráfico de Wlademir 
Dias-Pino, então não os poemas mas 
o poema mais importante do Poema/
Processo foi “A Ave”, de Wlademir 
Dias-Pino, um produto revolucionador 
da Linguagem, poema/processo avant 
la lettre. No contexto da poesia con-
creta, o poema “A Ave” foi lançado em 
1956, em uma edição de apenas 300 
exemplares. Mas aquele livro-poema 
(sim, o poema “A Ave” pode ter inau-
gurado o conceito de livro-poema) já 
foi poema/processo antes do Poema/
Processo existir. É um verdadeiro 
poema computador, com folhas sol-
tas, perfuradas, cortadas, codificadas 
em séries. Nele, além de tudo isso, 
a leitura é também conseguida pela 
transparência do papel, gráficos (li-
nhas, pontos) etc. Letras são substituí-
das por papel de cores diferentes. É a 
transformação da cor em alfabeto. E 
a utilização das outras possibilidades 
das propriedades do papel: a textura, 
o brilho, a flexibilidade — tudo inau-
gurando uma série de processos na 
criatividade poética brasileira. 

Quanto à invenção de processos, já 
no contexto do movimento/Processo 
mesmo, merecem ser mencionados 
trabalhos de Moacy Cirne, como o 
poema/picotagem “1.2.3”, que utiliza 
folhas de papel brilhante em três co-
res diferentes (vermelho, amarelo e 
preto), picotadas em linhas direcionais 
diversas. Depois, os pedaços de papel 
picotados poderiam ser separados da 
folha matriz e utilizados conforme a 
necessidade e a preferência do con-
sumidor. No Festival de Poesia Visual 
de Pirapora, em 1968, os pedaços 
brilhantes e coloridos foram jogados 
sobre o rio São Francisco, ao crepús-
culo, possibilitando o nascimento de 
um outro bonito poema gestual/visual. 

Outro poema importante de Moacy 
Cirne, deflagrador de novo processo, 
foi o “poema para ser queimado”: de 
um lado, a reprodução da bandeira 
dos Estados Unidos, e do outro, a fra-
se-título do poema. O poema então 
só é poema no momento de sua fun-
cionalidade, quando está sendo quei-
mado, pois se a pessoa quiser guardar 
não estará guardando um poema, e 
sim a reprodução da bandeira norte-
-americana. Na época, o capitalismo 
ianque mais do que nunca tinha de 
ser criticado, pois estavam em plena 
ascensão as crueldades da Guerra  
do Vietnã. 

Em Recife, José Cláudio criou o  
processo dos poemas/carimbos. 

■

Texto originalmente 
publicado no livro 
Poema Processo: 
Perguntas e Respostas, 
de Anchieta Fernandes 
(Natal: Boágua Editora, 
1992)



Poema/ 
Processo 279

Trans 
lations

English



Poema/ 
Processo 281280English

Translations

The history of visual poetry in Brazil is 
marked by outstanding events, some 
already recognized and celebrated, 
and others still lacking the proper 
analysis and observation of their his-
torical significance. The ‘1st National 
Exhibition of Concrete Art’ opened 
at the São Paulo Museum of Modern 
Art in December 1956, and then at 
the Ministry of Education and Culture 
(MEC) in Rio de Janeiro, with the pres-
ence of several painters, sculptors, 
and poets. Names that today are 
established, such as Augusto de Cam-
pos, Décio Pignatari, Ferreira Gullar, 
Haroldo de Campos, Ronaldo Aze-
vedo, Waldemar Cordeiro, Wlademir 
Dias-Pino, among others, participated 
in this important exhibition, launching 
a new proposition for the Brazilian art 
scene. Undoubtedly, 1956 was a sig-
nificant year for the arts in Brazil. The 
last exhibitions of the Grupo Frente 
were happening, and concurrently, in 
the field of literature the launching of 
The Devil to Pay in the Backlands,  
Guimarães Rosa’s masterpiece. 

It was during the ‘1st National Exhibi-
tion of Concrete Art’ that the poem 
Solid, by Wlademir Dias-Pino, was 
presented to the public for the first 
time. According to the artist, the 
poem was then seen in one of its first 
versions, which implies the existence 
of others, earlier ones. In Solid, the 
artist encodes the words through 
the association of structures; dots 
and dashes replace the letters of the 
poem, enabling a purely visual reading 
for the viewer through the means of 
geometric graphics. Still in that same 
year, but before the famous concrete 
art exhibition, Dias-Pino published 
the emblematic book-poem The Bird, 
its original design dating to 1948. Re-
sulting from the intensivist movement 
(Cuiabá), and regarded as Brazil’s first 
semiologic book-poem, The Bird is 
bound to the graphic, verbo-visuals 
potentialities of concretism. How-
ever, its character of unleashing and 
codification already pointed to a new 
unfolding of the compositional adven-
tures of visual poetry, which would 
later substantiate one of the main pil-
lars on which the Process/Poem  
was developed.

According to Moacy Cirne1, Álvaro 
de Sá was the first to realize that 
the concretist mechanism was worn 
out, subdividing itself in three direc-
tions: the poetry of the Noigandres 
group, Ferreira Gullar, and Wlademir 
Dias-Pino. After three years, Gullar, 
along with the artists who founded 
the Grupo Frente in Rio de Janeiro, 
and the artists of the Grupo Ruptura 
in São Paulo, among others, would 
publish the Neoconcrete Manifesto 
in 1959, initially signed by Amilcar de 
Castro, Ferreira Gullar, Franz Weiss-
mann, Lygia Clark, Lygia Pape, Rey-
naldo Jardim, and Theon Spanudis.

1. CIRNE, Moacy. Avant-
garde: A semiological project. 
Petrópolis: Vozes, 1975.

A few years later in Natal (Rio Grande 
do Norte) the Grupo Dés appeared. 
They announced, among other things, 
the launch of concrete poetry. They 
articulated many debates and lectures 
in colleges, schools, and cultural in-
stitutions in the Rio Grande do Norte 
capital, addressing new poetry’s 
theoretical problems and issues. On 
December 5, 1966 the group opened 
the ‘I Concrete Poetry Exhibition in 
Natal’ at the Galeria de Arte do Mu-
nicípio. Its determining factor was the 
launch of the manifesto entitled: For 
a Revolutionary Poetry, Formal and 
Thematic. It was signed by Anchieta 
Fernandes, Dailor Varela, Fernando Pi-
menta, Jarbas Martins, João Charlier, 
Juliano Siqueira, Ribamar Gurgel, and 
Moacy Cirne, critic and poet who was 
later responsible for bridging the gap 
between the Natal group and the Rio 
de Janeiro poets. I would like to high-
light the following passage from the 
manifesto: “Our conception of reality 
makes us no longer accept the prov-
ince as a motivator of unproductive 
anguishes and weathered schemes. 
We will make poetry focused on in-
formational concreteness, and for the 
characteristics of the land and the 
man from the Northeast: a socially 
engaged avant-garde poetry — a po-
etry capable of being aggressive and 
violent, starting from critical elements, 
and overcoming them formally.”2

2. Excerpt of the Grupo Déz’s 
launching manifesto, cited in 
the text Rio Grande do Norte: 
the Avant-Garde’s Challenge, 
published in the magazine 
Vozes in December 1973.  

Appearing in the same year as Trop-
icália, and amid the context of po-
litical repression, the Process/Poem 
movement was born as a creative 
break from institutionalized commu-
nication in the field of literature, film, 
and the visual arts. A transgression 
of literary values, of codes that were 
then established, a language that 
dared to experiment, that dared to 
invent, and that dared to break from 
models already wasted on literality. 
Its inaugural manifesto took place on 
December 11, 1967, with simultaneous 
exhibitions in Rio de Janeiro (Rio de 
Janeiro), at the School of Industrial 
Design and Sobradinho in Natal (Rio 
Grande do Norte), and almost simulta-
neously in Cataguases (Minas Gerais). 
Founded by the precursors Wlademir 
Dias-Pino, Álvaro de Sá, Neide Sá, Mo-
acy Cirne, Falves Silva, Frederico Mar-
cos, Dailor Varela, Joaquim Branco, 
among others, at one point the move-
ment had more than 70 participating 
artists and poets from several differ-
ent Brazilian states. In addition, it also 
had international members such as 
Uruguayan Clemente Padín, and Ar-
gentinean Edgardo Antonio Vigo.

Molded on the common denominator 
of the group’s inventive productions, 
initially the artists found the need 
to differentiate poetry from poem. 
Poetry was regarded as an abstract 
concept, while poem was highlighted 
by its material and tactile aspects, 
its ability to be manipulated, torn, 
discerned by the possibility of trans-
formation, manipulation, and process. 
On this occasion, the meaning of the 
word ‘poem’ has been expanded to 
the point that you can designate it as 
an object, a procedure, or even a per-
formance. The group produced visu-
al-poems, object-poems, poems to be 
torn, poems to be burned, edible po-
ems, film-poems and happening-po-
ems. These works expand in several 
directions, and may even extend to 
architecture, from their structural 
thinking in relation to space.

Introduction

Gustavo Nóbrega

2017
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No more useless nostalgia for the 
static, but instead the rational and 
objective understanding of the na-
ture of our time. Our century is the 
victory of the machine, the dynamic 
over the static. Modern man is fast, 
and he wants to capture and under-
stand quickly. Dynamic, practical, and 
economical, he communicates, and 
in this way demands from all that sur-
rounds him: from objects and beings. 
A direct language — functional — re-
places writing and reading because 
these require time and effort, they are 
not practical, and therefore distance 
themselves from our time. In an in-
stant, radio and telephone — synthe-
sizing time — replace the newspaper, 
and communication through letters 
or telegrams; and radio itself will lose 
its function in favor of television. Film, 
dominating the image in its dimen-
sions of time and space, leaves the-
ater behind (especially limited) and lit-
erature (which just narrates or follows 
the movement). Headlines, which are 
concise, define an entire text; Slogans 
are practical and easy to remember, 
giving new life to commercial adver-
tising, reaching their goal even faster. 
A live militant, increasingly visual ty-
pography — posters have less and less 
text and more color and anecdotal 
synthesis — visual, it gives new mean-
ing to advertising in its relations within 
society. The word defined through its 
temporary-additive relations causes 
an evolution that goes from the meta-
phor to the word-thing, from memory 
to sensibility, and with reference to 
the observer, from the reader to the 
spectator. Visual images are symbols 
of our time.

In order for poetry to make its partic-
ipation in society more objective, it 
has an obligation to analyze, observe, 
and sublimate the fundamental char-
acteristics of our century into poetic 
forms. A solution: once discourse is 
eliminated, this monotonous temporal 
succession of the object, to create 
an instant poetry that works quickly 
and effectively, or according to Eugen 
Gomringer “... a temporarily reduced 
and lean poetry, which effect does 
not make us wait; in other words: one 
that knows how to act suddenly. The 
path to a concrete poetry: “com-
position of the basic elements of 
language, optically-acoustically or-
ganized in graphic space by factors 
of proximity and likeness, as some 
kind of ideogram for a given emotion, 
aimed at direct presentation — pre-
sentification of the object”. (Haroldo 
de Campos). In summary: “tension of 
word-things in space-time” (Augusto 
de Campos).

Without surrendering entirely to the 
concretist postulates — especially 
the semantic aspect — but of an in-
finitely greater visual value, Wlademir 
Dias-Pino, more hardworking and a 
superior researcher, shows the same 
revolutionary spirit as the other con-
crete poets, the same struggle for a 
more active and visual poetry through 
his book “The Bird.” He participated in 
the concretist exhibitions with “Spa-
tial Poem.” However, he prefers his 
poems to be called like the one pre-
sented in the exhibition. Painter, poet, 
typographer, decorator, and with 
successful experiences in the realm 
of woodcuts, W. Dias-Pino imposes 
an artistic totality on the book. Inside 
it the visual, poetic, and typographic 
relations form a whole, one and in-
divisible, complete, full of sense, and 
possessing an authentic life. The 
poetic image is born from a defined 
visual structure, and at the same 
time in which typography receives 
the image, giving it life and function, 
defining it in its spatial and temporal 
dimensions, and its colorful contours. 
Profound expert in typography, Wla-
demir takes all possible solutions and 
findings from it.

Poetry and visual arts
A spatial poem

Frederico Morais

1957

Among the group’s various propos-
als, I would like to highlight three: the 
process, the version, and the counter-
style. By process we understand the 
visualization of the object’s unleashing 
through the vehicle of language. Its 
characteristic is to provide methods 
that are applicable to the construc-
tion of any poem/work produced by 
the group. The process takes place on 
various levels, encompassing, among 
other things, the physical transfor-
mations of objects during the viewer/
participant’s reading time. The set 
of actions that is experienced, and 
the series of phenomena that occur 
when handling the poems, imply that 
there is a view of an entire reality 
in process. Also noting that if there 
is a process, there is no beginning, 
end, or fixed sequence. Through its 
formative elements, the work seeks 
to bring knowledge of an aspect of 
the real. Another contribution by the 
group is the practice of the version, 
of the open work. Through it, an 
unlimited field of interpretive possi-
bilities is opened. The poem is taken 
as a matrix upon which the versions 
occur, generating an infinity of de-
velopments from a given thought. In 
that sense, the Process/Poem not 
only breaks the impossibility of the 
work’s continuity, but also enables 
the reader to become a producer of 
readings; anyone can create versions 
of these works. Finally, I would like to 
emphasize the counterstyle. This mea-
sure seeks the depersonalization of 
characteristics prevalent in the artist’s 
production, and favors the autonomy 
of the work itself – creative work that 
transforms itself through versions in 
a consumable and consumed object. 
This proposal allows for continuous 
transformation or evolution of expe-
riences, and their rhizomatous nature 
reverberates to this day.

***
 

Along two years of research and in-
vestigation about the experimental 
and transgressive practices of the 
Process/Poem movement, once the 
understanding and context of its 
founding proposals was obtained, 
we faced the issue of an interpreta-
tion made 50 years later, from the 
viewpoint of contemporary practices 
within an expanding circuit of new 
paths for artistic activities. For this 
reason, in this publication we have 
adopted a documentary commitment 
to record the historical avant-garde, 
choosing to publish the original texts 
of the time, thus avoiding the risk of 
possible misinterpretations and poste-
rior misrepresentations. The discovery 
of important documents about the 
movement provided us with materials 
to better understand the dimension 
it reached, observing the degree of 
experimentation, radicalism, and the 
break from established models and 
artistic practices. The development of 
this work would not have been possi-
ble without the contribution of a num-
ber of conversations with the artists, 
and the various existing publications 
related to the movement. However, 
besides the already known material, 
our search was to document unpub-
lished works, expanding the catalogu-
ing of the group’s activities and tra-
jectory. Every effort has been made 
for the inclusion of the movement’s 
most active artists in this publication. 
However, we did not have enough 
time to find all the participants, just as 
we could not claim to have the pre-
tension to document the movement in 
its absolute totality, a challenging task 
before its vast expanse. 

We created an arrangement in which 
the story is told by the artists them-
selves and by critics of the time, 
through historical facts, texts, and 
articles published between 1957 and 
1992. We also included the text “The 
War of Words” by critic and curator 
Antônio Sergio Bessa, originally pub-
lished in the book/magazine OEI in 
2014 in Stockholm, which gives us an 
overview of the general situation of 
visual poetry’s historical avant-gardes 
in Brazil. Furthermore, we have the 
privilege to publish the first critical 
text about The Bird, by Wlademir Di-
as-Pino, written by Frederico Morais 
for the newspaper Diário de Minas in 
1957, when the prestigious critic, art-
ist, and curator was only 21 years old. 

In short, this publication aims to bring 
light to a historical avant-garde that 
has long been pending recognition, 
and that can now be properly reviewed 
and recognized for the quality of its 
contributions to artistic practices.

  

■

Text originally 
published in the 
newspaper Diário 
de Minas (Belo 
Horizonte, May 19 
1957)

Note: Due to the 
natural aging of 
the paper, it was 
impossible to 
transcribe the 
last sentence  
of the text.
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From Concrete 
Poetry to the 
Process/Poem

Moacy Cirne

1975

We have seen that concrete poetry 
unleashed itself in three directions 
(Noigandres group, Wlademir Di-
as-Pino, Ferreira Gullar). If we are not 
mistaken, Alvaro de Sá was the first 
to notice that the concretism gear 
marked out in these directions. For 
critical purposes, we will take the Noi-
gandres group as an operative model, 
relating it to the practice of Wlademir 
Dias-Pino, and the subsequent emer-
gence of the process/poem. This is 
due to the fact that, because of a 
systematic literary policy, concrete 
poetry has always been confused with 
the poetry of the Noigandres group. 
The three directions with mutual con-
tacts (powered by the Noigandres: 
Augusto de Campos, Décio Pignatari, 
Haroldo de Campos), founded the 
program(s) of concretism.

The members of Noigandres concrete 
poetry point to two initial stages in its 
compositional formulation: one that 
is organic or phenomenological, and 
another that is geometric or mathe-
matical. However, the interest for us 
is in the critical approach that points 
out three morphological stages for 
the São Paulo poets: a) the construc-
tive-structural phase, 1953-56/1961, 
b) the participant phase, 1961/1964, 
c) the semiotic phase, 1964-. The first 
two phases are the richest within the 
concrete movement’s Noigandres 
strand, despite Haroldo de Campos’s 
formal retreat (see Servitude of Pas-
sage, 1962), motivated by the political 
implications of the national reality at 
that moment of our social-economic 
conjuncture. The third phase, after the 
initial impulse by Décio Pignatari, Luiz 
Ângelo Pinto, and Augusto de Cam-
pos (this one with its own variation, 
the popcrete sub phase), has basically 
been summarized — in terms of its 
aesthetic extent —, to the productions 
of the latter (see Vivavaia, 1972). 

On the other hand, at a distance, to-
day it seems less difficult to detect 
the weaknesses of Noigandres con-
cretism, among which are the critical 
weaknesses within the first order of 
a methodological apparatus. Let us 
exemplify with the article The Informa-
tional Temperature of the Text:1 propos-
ing to measure the rate of significant 
literary production, and reaching the 
“informational temperature of the aes-
thetic text,” within standards capable 
of determining the greater or lesser 
strength of a given message, whatever 
its origin. Concrete poetry, in principle 
a generator of elevated informational 
temperatures (conventionally close 
to 1), would be guided by a wealth of 
structures, supplanting the richness of 
vocabulary (strictly speaking, this is not 
relevant) instated in this or that mes-
sage. This is why we speak of aesthetic 
text: more than linguistic or literary, a 
graphic-visual text, properly structured 
within the space of information that 
aims to be new and poetic. 

1. Haroldo de Campos. “The 
Informational Temperature of 
the Text.” In: Revista do Livro, 
18. Rio de Janeiro, INL/MEC, 
June 1960, pp. 61-70.

Now, to measure a work of art (lit-
erary), by the degree of aesthetic 
efficiency borrowed exclusively from 
information theory, means closing it 
into your signical universe, turning 
it off from a productive relationship 
with the concrete world of men. It 
is not possible to measure a literary 
or artistic based communication by 
referencing it simply to an informa-
tional theorem, of mathematizing or 
abstract nature. Alvaro de Sá recently 
warned us: “Communication is, first 
and foremost, a social product that 
is part of society’s production. That is 
why it subordinates itself to the stage 
reached by the productive forces 
in this society… Within each soci-
ety, which presents its own general 
production mode, the production of 
communication develops itself.”2 It is 
no coincidence that the philosophical 
lineage in Haroldo de Campos’s article 
— a mirror for concrete criticism — re-
flects a loaded ideology of contradic-
tory meanings in its “opening” aes-
thetic: from Mandelbrot to Miller, from 
Shannon to Bense, from Wiener to 
Pound, a sequence of authors whose 
epistemological chaining is produced 
in the marks (direct or indirect) of the 
dominant ideology.

2. Alvaro de Sá. “Six Theses 
and Some Corollaries 
on the Production of 
Communication.” In: Revista 
de Cultura Vozes, 10/1973, 
pp. 5-6.

It is no coincidence: that time period’s 
own intellectual conjecture served to 
sustain/engender organic models of 
concrete poetry. The range of propos-
als and productions co-substantiated 
itself on the need to impose an (appar-
ent) rigidity to the formulas worn out 
by literary provincialism in vogue. The 
story of this conjecture contains all 
the contradictions of the Noigandres 
group: its advances, its breaks, its im-
passes, its philosophical rants on “the 
importation of ideas, of theses and 
theories, capable of justifying forms 
developed here” (Ferreira Gullar). 
Gullar himself would be responsible 
for one of the sharpest criticisms to 
concretism, one that inserts itself in 
our reflection’s space on the screen: 
“It is enough to say that Pound’s 
ideographic construction process — 
which consists in the juxtaposition of 
discursive blocks — transforms itself 
into concretist theory, which denies 
the discourse, the juxtaposition of 
words, and which leads the poem to 
an almost complete level of abstrac-
tion, to the radical elimination of any 
content that does not significantly 
diffuse the interaction of isolated 
words. Similarly, Joyce’s vocabular 
agglutinations, which occur within a 
complex discursive-narrative process 
— coming from a general conception 
of the work and content-related inten-
tions — are reduced to a mere formal 
game by the concretists, with no other 
purpose than the development of a 
‘verbivocovisual’ language, for ‘faster’ 
communication.”3 However, if Gullar’s 
criticism is valid, one must understand, 
let us repeat, the history of the intel-
lectual conjecture that generated the 
aesthetic filtering implemented by the 
concretists. This conjuncture is consid-
ered a discursive-logical panel, domi-
nated by the creative doldrums, which 
are resulting in poetry, the postulates 
derived from the generation of “45” 
and that, in dialectical contradiction 
(determined by conjuncture formations 
of the historical moment), would pro-
voke/activate the literary (and artistic) 
discussions already mentioned. 

3. Ferreira Gullar. Avant-garde 
and Underdevelopment. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 
1969, p. 35.

There was the need for a cleaning 
of the signs of language: concrete 
poetry took this as its first task. This 
could be spoken of as a strategic op-
tion (see Ronaldo Periassu, The Pho-
netic Counter Summary). And here lies 
the crux of the issue: the concretist 
failure rested in the insistence (until 
today) of a strategic option in sepa-
rating values   and aesthetic fragments, 
in conveying (new) ideas, in thinking 
complex realities, when it should have 
channeled purely tactical options.

Would the process/poem be the mere 
structural continuity and/or creativity 
of concrete poetry? The three known 
directions prepare the place for an 
answer; it is by testing them in the 
middle of a criticism that it (will) take 
charge of assuming it. That is, we can 
only assume the answer to the ques-
tion by reading these directions.

The path developed by Ferreira Gul-
lar, shaped from a symbolist vision of 
art and the world, would lead to the 
emotionality of neo-concretism and 
the metaphysics of the non-object (as 
well as it would later lead to the popu-
lar poetry of the first years of the 60s). 
The process/poem, as we will state, 
has nothing to do with this position, 
on the contrary. On the other hand, 
Tropicália had much to do with the 
neoconcrete proposals, in particular 
its antirationalism, and the emphasis 
given to the completion of the work 
itself. The Noigandres literary policy, 
considering itself the new cultural and 
social reality of the country, decided 
to take in the tropicalist practice, 
although in the Northeast (Pernam-
buco, Paraíba, and Rio Grande do 
Norte) tropicalismo associated itself 
with the various fronts of the process/
poem. Names like Jomard Muniz de 
Britto, Marcus Vinicius, Dailor Varela, 
Celso Marconi, Aristides Guimarães, 
and Marcos Silva, among others, 
united in a single struggle.

■

Text originally 
published in the 
book Vanguarda: 
um projeto 
semiológico, by 
Moacy Cirne 
(Petrópolis: 
Vozes, 1975)
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The Noigandres path centered itself 
on a structural rigidity, a “tension of 
word-things in space-time,” which is 
also not unique to the process/poem. 
However, in the case of a path so 
fruitful for the Brazilian avant-garde, 
and before possible points of contact, 
some considerations impose them-
selves. In fact, poems such as LIFE 
and Organism appear as immediate 
precursors of the process/poem, 
since they substantialize the trigger-
ings/unfoldings of structures (and the 
process will be understood as a criti-
cal trigger of always new structures). 
However, in both poems in focus, this 
trigger still takes place within the lim-
its — or in the virtues — of the tension 
of signs made present: tension that 
moves the “graphic space as a struc-
tural agent.” And this is a problem that 
does not concern the process/poem, 
because the graphic space does not 
arise for the movement launched in 
1967. The semiotic space is placed to 
assume the new functional realities 
of the poem - space that fuses cre-
ative possibilities, that projects new 
versions, that socializes the poet’s 
action. Therefore, what proceeded 
was a critical reading of LIFE and Or-
ganism (and, as a principality, The bird 
and Solid), taking them as aesthetic 
references that would modulate the 
master outlines of a new movement. 
The history of this reading - started in 
1965/66 - occupies a precise place, 
determined by the political and so-
cial conditions imposed on Brazilian 
society in 1964. And because it was 
a productive reading, adding to the 
questioning inherent to the poetry 
practiced at the time, and the prob-
lems rooted in our reality, it was pos-
sible to establish the process/poem. 
In January 1968, Márcio Sampaio 
would declare to the literary supple-
ment Minas Gerais: “Concretism has 
stopped at the doorway. It is up to us 
to open the door.” As for the semiot-
ics phase of Noigandres poetry, let us 
highlight: the encoding used by Décio 
Pignatari and Luiz Ângelo Pinto oper-
ates an informational aspect oblivious 
to the process’s expressional plans, 
except to the extent that it had been 
demarcated in Wlademir Dias-Pino 
through points, spaces, and volumes 
coded since 1956. So much so that, 

for the process, a language’s worth 
is in its functionality (semiological 
opening: matrices and series, projects 
and versions), and not “for what it has 
as untranslatable, insurmountable, 
irreducible to other languages.”4 The 
processes are not translated. 5

4. See Luiz Ângelo Pinto 
& Décio Pignatari. “New 
language, new poetry”. In: 
Invenção, nº 4, São Paulo, 
December 1964, p. 81.

5. However, let us highlight 
that certain code-poems 
produced in Rio Grande 
do Norte, already fully in 
the movement/process 
(Incommunicability, by Dailor 
Varela; Living for Struggling, 
by Anchieta Fernandes), 
derive from the “Pignatarian” 
semiotic phase in question. 
This fact is understood by 
taking into consideration that 
the critical reading performed 
in Natal (in 1966) summarized 
itself in the Noigandres group’s 
productions, since The Bird 
and Solid were unknown, 
and there was no contact 
with their author. Even 1822, 
by Nei Leandro de Castro, in 
a first approach (which we 
might add is not the most 
significant one to the poem) 
reveals its popcrete approach. 
Meanwhile, the code-poems 
by carioca Neide Sá seek 
to redimension — within 
the process/poem — the 
codification of the poetic 
act. Equally observe the 
reformulation of the code, 
overlapping in the poem’s 
process, in Hunger, by José 
de Arimathéa. (About this last 
poem, see Antônio Sérgio 
Mendonça. Avant-garde 
Poetry in Brasil. Petrópolis, 
Vozes, 1970, pp. 71-80). 

The path set by Wlademir Dias-Pino 
will result directly in the process/
poem. Directly, let us consider, its 
numerous mediations. Mediations of 
a literary order (knowledge of other 
avant-gardes), mediations of a politi-
cal order (the national reality), medi-
ations of geographical and social or-
ders (beginning in Rio de Janeiro and 
the Northeast, and with the almost 
immediate support of Minas Gerais), 
mediations of a cultural order (a new 
intellectuality). Reading The Bird - and 
Solid – we discover the true roots of 
the process-poem, without this fact 
stimulating the role of leadership: the 
process/poem never had leaders, and 
the presence of Wlademir Dias-Pino 
in its battlefront had only one mean-
ing — to bring prestige and position 
the Brazilian avant-garde’s to poetry. 
But why was The Bird so important 
to the process? In part we have al-
ready looked into this. Or rather: 
we know it in its totality, as long as 
we learn from its lessons. And these 
lessons are crystal clear: a) working 
out the specific(s) of the book or any 
other object, its potential is explored. 
Hence, new possibilities for each new 
material; b) cleaning up the concrete 
space of verbal signs, it indicates an 
iconic option to be filled when useful 
and/or necessary for the poem logic. 
Hence, the daily images transform 
themselves into acronyms: poetry 
to be seen and without words; c) by 
generating the graphic series, the 
structure of the work inside its own 
process is investigated. Hence, the 
visualization of the structure/reading 
of the process; d) manipulating, if ap-
propriate, the physicality of the prod-
uct, draws up consumer participation 
in function of new discourses (and not 
just the simple handling). Hence, the 
act: operation of probabilities. (The 
italics indicate some points regarding 
the movement’s ‘proposition’, pub-
lished in December 1967).

On the theoretical level, differences 
intersect through the practices. Décio 
Pignatari would state: “quantity is 
quality” (in the serial sense). The cited 
‘proposition’ expresses: “quantity more 
quality” (in the social sense). At the 
base, Walter Benjamin: “The mass is 
a matrix where, currently, a whole set 
of new attitudes springs in the face of 
the artwork. Quantity became quality. 
The massive growth in the number 
of participants transformed their way 
of participation” (The Work of Art in 
the Age of Mechanical Reproduction). 
However, the process/poem sought 
to advance, having in view a less 
passive consumption: a more liber-
tarian consumption in relation to the 
reproducible quantificity. In another 
pole — the literary policy taken by 
the process poets in 1967/68 — the 
amount not only had the serial sense 
of reproducibility, but meant to admin-
ister new productions, surprising the 
information channels, and the most 
attentive consumers through the high 
number of poems (and poets). The 
characteristic of the version — a theo-
retical and practical novelty produced 
by the process/poem — deepens 
(deepened) the quantity/quality rela-
tionship in terms that were used both 
to explain the high number of poems, 
and the productive answers given by 
the consumer/participant. Similarly, in 
1964 Décio Pignatari and Luiz Ângelo 
Pinto treated — at the level of critical 
reflection — the poetics of the project, 
that is, the “creation of languages de-
signed and built for each situation, and 
according to each need.”  It is neces-
sary to see that the project, conceived 
here, is associated with “building new 
sets of signs,” within the structure of 
the poem. The projected language 
is consumed in the act of building as 
such. Therefore, the Project is not a 
provoker of versions (new poems); it is 
a planner of new groups of signs, con-
cretized by the aesthetic-informational 
mechanism of the work. In Portugal, at 
about the same time period, E. M. de 
Melo e Castro projected some experi-
ments, but still without any basic ideas 
of what the process/poem project 
would be. 

We can now undertake the necessary 
return: the movement launched simul-
taneously in Rio Grande do Norte and 
Rio de Janeiro existed or exists as a 
simple continuity of concrete poetry? 
Not at all: from a reading, which would 
result to be productive, and mainly fo-
cused on The Bird, a broad operation 
proceeded in the intricacies of a given 
intellectual environment. This reading 
coalesced other experiences and 
other demands, its practical results 
show up in poems of great stature 
such as: 12 × 9 and Alphabism (Alvaro 
de Sá), Decomposition of the Nude 
and Sonnet of Vowels (Nei Leandro 
de Castro), Education (José de Ari-
mathéa), Stamp Book (José Cláudio), 
Chensured (Anselmo Santos), Sign 
and Opinion (Dailor Varela), America 
America (Falves Silva), Metacode 
(Wlademir Dias-Pino), Prison of the 
Oedipus (Joaquim Branco & Flávio 
Almada), Transparency and The Rope 
(Neide Sá), Idolatrine (Marcus Vini-
cius), Lateliberty (Ronaldo Werneck), 
Make Your Poem Using This Envelope 
(José Nêumanne Pinto), Geometribe 
(Oscar Kellner Neto), Eye (Anchieta 
Fernandes), Each Time Period Has its 
Writing (Fernando Guimarães) etc. 
Therefore, the process/poem is not a 
mere or simple continuation of con-
cretism: the process/poem is a radical 
continuity, implying its own semiotic 
developments, from one of the direc-
tions of concrete poetry.

All of this critical reading puts us at 
the point of a problem that is rele-
vant to our work, a problem that is 
materialized in the phrase labyrinth 
of a certain vocabular construction 
from the penultimate paragraph. 
Registered vocabulary building — and 
conserved — with clear intentions: to 
demarcate the avant-garde project 
in another stage of speech thought 
out by us. Better yet: demarcate the 
criticism and the place of such a proj-
ect, because in that way we will be 
contributing to demarcate the semi-
otic-productive space of the avant-
garde while it adds various languages. 
But what vocabular construction is 
this? The one that follows: the charac-
teristic of the version — a theoretical 
and practical novelty produced by the 
process/poem.

Is it possible to speak of ‘problemat-
ics’ in the context of a situation that 
is not scientific? Is it possible to speak 
of ‘theoretical novelty’ produced from 
acts generated by discourses that are 
not scientific? Or the production of 
a ‘practical novelty?’  To what extent 
can these issues be fully assumed 
and objectified? That is the core of 
our current concerns. We will be 
brief. If the fact arises, it is because 
there is a cyclical conjecture (political 
space) for its placement. And from 
Marx to Bachelard, we know that a 
problem only presents itself when this 
space formulates data capable of 
unraveling the  necessary response(s) 
for its referral.
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Being a system of concepts and 
issues, the center of gravity of a 
text, the concrete of the theoretical 
production’s conditions (Saul Karsz, 
reading Althusser), the issue is estab-
lished as a re-producer of speeches 
instituted at various levels and di-
verse practices: ideology, philoso-
phy, theory. Therefore, you can read 
the issue that is recorded in a given 
semiotic practice, exactly — more 
precisely — when this practice tends 
to be experimental, approaching the 
scientific (avant-garde art). Without 
being scientific, it is possible to read 
the issue that occurs in specific(s) of 
the semiotic practice in focus: the 
problem of version in the process/
poem. Above all, it would be a pro-
ductive problematic extracted “from 
the interior of the ideology in which 
it is hidden” (Althusser, Pour Marx). 
This production issue will be part of a 
more critical avant-garde, which has 
its inaugural framework between us 
in the process/poem, and responds 
to the creative and ideological issues 
of a Drummond or a Cabral, as well 
as — on another level — the scientific 
issues of Marx responding to the an-
thropological problem of Feuerbach. 
And a more critical avant-garde, 
knowing its epistemological limits, 
can produce theoretical innovations 
within specific material conditions, 
and certain semiological frame-
works. However, these theoretical 
innovations only exist as the critical 
consequences of a collective effort 
— an effort born through readings 
engendered by social practices — to 
break with the most empirical part of 
literary theory. These are innovations 
that require fast formal overcoming by 
the concrete practice exercised in the 
creation and opening of the (avant-
garde) poem. 

One question leads to another. If 
during this test we prefer to use 
productive reading, instead of symp-
tomatic reading, it is because the 
object we are criticizing — even if it 
approaches science — will never be 
scientific. In turn, productive reading 
(not to be confused with the producer 
reading by Mário Chamie: a “reading” 
of the text in the course of the ideal-
ized practice) because it inserts itself 
in the very core of art research: the 
language research that considers new 
languages. Productive reading, and 
not creative reading (mistake we make 
when reading comic books), since 
otherwise it may fall into the easy 
schemes of individualism.  Of course, 
we do not deny the particular creativ-
ity that can be contained in any poem; 
however, this creativity parts from 
productivity, and the latter is the cor-
nerstone for defining the social space 
of the work. (In Kristeva, productivity 
has a textual sense founded on sig-
nificance. This is not our case here, 
where productivity has a social sense 
founded on the practice). Symptom-
atic reading — one that reveals a 
new theoretical issue resulting from 
a discourse on another discourse: a 
reading that “brings up the text in its 
integrity” (Karsz) — concerns the mul-
tiple directions contained in a given 
discourse-object, opening theoretical 
paths and producing knowledge. The 
symptomatic reading, by its degree 
of scientificity, escapes the purposes 
of a constituted criticism — let us not 
forget — the borders of ideological 
practice.6

6. About symptomatic reading, 
see: Louis Althusser (Lire le 
Capital) and, in order to avoid 
getting caught up in endless 
bibliographic citations, the 
excellent Epistemologia e 
teoria da ciência (Petrópolis, 
Vozes, 1971), specifically 
certain passages with 
essays by Marco Aurélio Luz, 
pp. 55-66, Carlos Henrique 
de Escobar, pp. 109-120, and 
Eginardo Pires, pp. 174-180. 
About problematic, besides 
Bachelard (Le rationalisme 
appliqué) and Althusser (Pour 
Marx), consult Saul Karsz 
(Lectura de Althusser, pp. 58-
70, and Théorie et politique: 
Louis Althusser, pp. 34-38.).  

Proposition

1967

Quantity + 
Quality

Only consumption is logical immediate 
consumption is antinobility end of the 
artisanal civilization (individualist). 
Only the reproducible attends, in this 
precise moment, the masses’ need for 
communication and information. The 
serial and industrial manifestation of 
today’s technical civilization.

Technique

functional humanis for the masses. 
Technology already creating new 
universal language (and not national 
tongues) — new humanism with ratio-
nalism there will be no world hunger.

The useful form

new possibilities for each new ma-
terial. Visualization of the structure / 
reading of the process. Technical level 
equal to the evolutionary: the disuse 
of the unique object.

Operational

We are not after the definitive. 
Neither “good” nor “bad”, but option. 
Option: art depending upon participa-
tion. The provisional: the relative. 
Act: sensation and communication, 
against the contemplative. 
Act: operation of the probabilities.  
Permutation without lenience. 
Integration with the object: the oppo-
site of alienation.

Epoch

Everyday images transformed into 
acronyms: poetry to be seen and 
without words (semiotic), painting as 
structure (serial-geometric) comic 
and humor, without captions. 
Paintings serving as textual patterns. 
(Industrial) noise taken to the cate-
gory of music. Electronic computer: 
as musical research.

translation from Portuguese: 
Antonio Sergio Bessa.

Process: the study of language  /  it is 
the content itself:

direct
problematic vision of events 
and things.
Independence of the poem in 
relation to the message 
* the process is the 
objectivity and the anti-case 
of mass communication. 

Process-Poem: mathematical 
proceedings: reading of the results
unleashing

◊ sign system
P. P.’s living in 
advance 
 P. P. is not modernist 
literature 
its facilities come 
from the modern 
world that publicity 
knows how  
to explain. 
the programming 
clearly shows the 
replacement of the 
reading of  
structure by the 
process.  

The Process-Poem has the visibility of 
a showcase, and its facilities are those 
of a tool 

 ◊  Pure information:
The direct of the 
rational 
The immediate of the 
functional. 

Process-Poem: 
open rigor/
visualization of the 
project

1971
■

Text originally 
published in 
Ponto 1, magazine 
of the Poema/
Processo group 
(Rio de Janeiro, 
1967)

■

Text originally 
published in the 
book Processo: 
Linguagem e 
Comunicação, by 
Wlademir Dias-
Pino (Petrópolis: 
Vozes, 1971)
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◊ stage that detaches itself 
 (in the future) from the poem.

choice: translator of direct 
data  
unity: ordinal number (of 
pages) 
operation: reading retardant 
combination: a relativity 
scale: when verbal. 

• the word is not regarded as a 
• reading generator. 

the sense of learning that 
• brings each poem to be new 

is, primarily, a reading prob-
lem. 

• frontier of the human brain’s 
own limit. 

First the attempt was through the 
most radical form, separation or dis-
sociation between what is POETRY on 
one side and the POEM on the other.

For this, POETRY was conceptualized 
as a problem connected to language 
(geographical chance) and the POEM, 
which is made with experience, as an 
area of   language.

 It is understood as language, not as 
a linguistic phenomenon, that is, the 
language spoken by a people; but, 
yes, it can be film (visual) or mathe-
matics (technical).

Under this condition, the poem of 
process is not concerned with the 
“poetic state” as a factor in larger 
studies, and not even with linguistic 
experimentation; but it is intended to 
make clear that this separation shows, 
in an indisputable way, that the poem 
is physical — and even tactile — in its 
graphic visuality, while poetry is purely 
abstract. So much so that the term 
“poetry of architecture” is common.

The “poetic world” can be discussed 
to a useless extent, as is the case with 
all abstract reasonings, according to 
the eloquence of each separate indi-
vidual. The poem — that visual prod-
uct — can be tested collectively from 
its functionality, and even its plasticity. 
In conclusion, this radical position 
transformed the poem into an object 
as manipulable as an instrument. And 
more than an instrument — its own 
channel. 

The poem of process has already ar-
rived at an autonomous level in which 
it can be manipulated and provide 
information, regardless of the con-
sumer’s cultural level. 

The poem of process does not seek to 
end the word, just as it does not have 
the exclusive need to say that today 
the book is a completely obsolete 
object. 

Situation in the limit:
Separations and 
consequences

1969

• relativity: refeeding
• discipline for appropriation
• second function of the 

version: consumption
• reading exercises : self-

overcoming
• proof that the processes are 

not conclusive
• the renewed surprise in each 

version
• total functionality
• method for the corresponding 

solution — understanding the 
application

• possibilities for situations:  
number of combinations.

• the structure taken to the 
condition of the process: 
permanent movement. 
 
 
 

• Visual sequences.

Version: criteria 
of value: test of a 
poem’s functionality

1971

■

Text originally 
published in 
Processo 1, 
magazine of the 
Poema/Processo 
group (Rio de 
Janeiro, 1969)

■

Text originally 
published in the 
book Processo: 
Linguagem e 
Comunicação, by 
Wlademir Dias-
Pino (Petrópolis: 
Vozes, 1971)

Code: didactic 
stage of the poem

1971

■

Text originally 
published in the 
book Processo: 
Linguagem e 
Comunicação, by 
Wlademir Dias-
Pino (Petrópolis: 
Vozes, 1971)
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Process/poem: 
a new reading

Álvaro de Sá

1970/77

The process/poem emerged as a 
creative rupture with the institution-
alized mystification in the commu-
nication field (literature, poetry, fine 
arts, advertising, music, movies etc.). 
It resulted in a conscious artistic 
performance that had a posterior 
theorization, based on the common 
denominator of the group’s inventive 
productions.

It launched a proposition at the very 
beginning, committing to an advance-
ment and openness, when placing 
itself in front of the current most im-
portant problems in the sector: quan-
tity vs. quality, technique, useful form, 
operative, and time period.

With this dialectic conscience it was 
possible to equate from the produc-
tion of the poets, and through the 
analysis of the competition points in 
their works, the real contributions that 
the process/poem brought, and is 
bringing to the development of com-
munication. With the establishment 
of new concepts, the reformulation of 
others, and the abandonment of the 
postulates that no longer respond to 
the current needs.

The demystification, which breaks with 
the structure’s own balance at the 
specific level, can be verified through 
the diverse and entirely new contribu-
tions that the process/poem provides 
to the artistic practice. Four stand out 
as the most general and significant:

Everything presents 
a constant evolution 
in time, and when 
changes or transfor-

mations happen, it is said that there is 
a process. 

Therefore, processes are necessary 
outcome relations that are inherent 
to a given structure, its components, 
or those that exist between different 
structures. They are the expression of 
the unleashing in time, and how the 
different elements interact through 
precedence and succession.

Process 
– core of 
creation

In the structural interrelationship, 
all parts act statically because the 
structure tends to be passive, formal, 
and always restores itself towards the 
sense of immobility’s maintenance: 
their movement occurs through the 
process. There is a dialectical interac-
tion in such a way that the structure is 
always subordinate to the process.

The process concretizes the space-
time continuum and is closed in the 
objective reality, functioning as an 
array containing all its evolutionary 
possibilities. This is reflected in the 
various languages.

The process takes place at various 
levels (historic, semiotic, linguistic, im-
mediate etc.), covering, among other 
things: the physical transformations 
of objects and their unleashing at the 
time of social consumption; the set of 
acts by which an operation is realized; 
the way of operating; and the series 
of phenomena that are linked by re-
lations of global coincidence. This 
implies that there is a vision of the 
process’s whole reality.

The process’s correlation with time 
does not involve linearity. When we 
check the process with something, we 
also observe that there is no begin-
ning, end or fixed sequence of events, 
because the same things happen in 
different directions. Opening at every 
moment a multitude of new threads 
that are held simultaneously, develop-
ing themselves in almost all combina-
tions of possible occurrences.

The process/poem seeks, through its 
products, to bring awareness to this 
aspect of reality. 

All creations, at all times, imply the ex-
istence of processes: poetry by João 
Cabral or concrete poetry, a painting 
by Mabe or Gershman contains a 
process in itself, but it is already pre-
existing. These artists create formulas, 
“procedures” which are the “way in 
which the material is manipulated, with 
the formal variations that determine 
the structures” . . . “these procedures 
consist in the redundancy of the pro-
cess” (mc). The social conditioning 
is such that it currently reaches the 
absurdity of giving creative value to 
the same structure with slight formal 
variations (different words or colors), 
thereby contributing to plagiarism, 
immobility, and regression.

Through its products, the process/
poem movement brings the exact 
conscience that the value and the 
core of the invention are located in 
the creation of new processes. With 
it, for the first time the avant-garde 
is no longer a rebellious linguistic 
attitude. It becomes a conscious po-
sition and commitment, as well as the 
objective for the artist in the fight, 
in his field, against the immobility of 
structures, and for the invention of 
new processes. The structures of 
communication, which from the be-
ginning have been employed among 
men, recede into the background, and 
communication processes emerge at 
a higher level.

For the process/poem, it is import-
ant to “found creative probabilities” 
(mc) and something is only new if it 
inaugurates new processes. “There 
is no process poetry. What exists is 
the process/poem because what 
terminates the process is the poem”. 
. . “The process of the poet is individ-
ualistic, and what matters collectively 
is the process of the poem” (wdp). “In 
the poem, reality begins to no longer 
inform content, but its own dynamic 
updating process” (as).

 “The movement or participation is 
what carries the structure (matrix) to 
the condition of the process” (wdp). 
Therefore, the process/poem cre-
ates a new consumer/ participant/
creative, who ceases to be a passive 
spectator contemplating the object, 
and becomes an explorer of the pro-
cess’s probabilities, “its operational 
solutions and structural possibilities” 
(mc). The poem is both information 
for the consumer, and a problem that 
he must resolve actively in order to 
achieve and surpass this information, 
passing from the condition of a re-
ceiver (contemplative) to the position 
of a source (when acting on the poem 
he creates new information himself). 
This change of condition is possible 
because the author, who possesses 
an individual repertoire, creates a 
product belonging to all of society, 
which holds the full repertoire (global). 
In this way, your poem will always have 
possibilities that escape you, and that 
can be captured by the consumer 
that develops them. For example: “The 
semiotic poems are a portion of the 
process/poem: their coding imposes 
the sense of the poem’s matrix and 
its unleashing, the creation of series. 
The matrix creates the possibilities 
for consumption, and the series for 
participation, option, and process. The 
matrix is   the immobile structure, and 
the process is a combination of the 
series. The matrix creates logic and 
consumption” (wdp). Furthermore, 
through the process, the consumer 
can change the matrix (creating new 
codes), which leads to new processes 
and triggers to infinity. 

Thus, “the process/poem is the 
awareness and responsibility of the 
act of the viewer/consumer”. . . “in 
opposition to the artisanal act” (wdp). 
It is through the act of the consumer/
participant/creative that the poem is 
resolved, and not in its interpretation 
or justification.

And only when he begins to “read” 
processes does he understand the 
problems related to the expression of 
the materials used, that is, its func-
tionalities, its constructive and ex-
plorative physical possibilities, and its 
limitations. 

The knowledge that no poem is eter-
nal results from everything. “The time 
of the poem is that of self-overcom-
ing” (wdp) and it is defined by its 
process, and the social reality where 
it was generated. While it is being ex-
plored by the consumer, it will provide 
him with all the possible information 
for the repertoire, until he does not 
show any more interest — then it is 
exhausted for that consumer. Socially, 
when a new poem closes a new pro-
cess that contains the previous pro-
cess and exceeds it, the poem is worn 
and ceases to be effective. Every 
poem possesses a contradiction — a 
process that tends to develop into a 
new poem that will overcome it. But 
this contradiction is only resolved in 
the socially necessary moment, when 
it is fully implemented to the social 
complexity that served as its context. 
Sometimes its overcoming is fast, 
other times it is very slow, but it is 
nonetheless inexorable.

The unique object 
maintains one of the 
fundamental charac-
teristics of privilege, 
special consumption, 

and carries a whole social structure 
that generates and needs these priv-
ileges. At the same time, increasing 
portions of the population reach a 
cultural stage compatible with the 
consumption of communication in any 
degree of complexity that takes place. 
These problems have already been 
raised by Walter Benjamin, who pro-
poses technical reproducibility as the 
solution. Even though this formulation 
is an advancement, it is however, still 
insufficient: it ends privileged con-
sumption, but what continues through 
it, and more so in it, is the myth of the 
artist as a privileged being. A genius, 
a great personality, as opposed to the 
contemplative spectator who has to 
get entranced with how “good” the 
dominant ideology is.

The versions  
— a solution  
for 
consumption

■

The second 
part of the text 
was originally 
published in the 
magazine Revista 
de Cultura Vozes 
Nº 1 (Petrópolis: 
Vozes, 1970). The 
complete text 
was originally 
published in the 
book Vanguarda 
- Product of 
Communication, 
by Álvaro de 
Sá (Petrópolis: 
Vozes, 1977)
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Of the contributions that the pro-
cess/poem provides for the artistic 
practice, four stand out as the most 
significant:

Everything presents 
a constant evolu-
tion in time, and 
when changes or 
transformations oc-

cur, it is said that there is a process. 
The movement in the structure of 
the poem takes place through the 
process, which happens at various 
levels such as the historical, semiotic, 
linguistic, immediate, among others, 
covering the physical transforma-
tions of objects. However, there is a 
dialectical interaction, in such a way 
that the structures are always subor-
dinate to the processes. Because of 
this primacy, for the process/poem it 
is important to establish new creative 
possibilities: it is only new if it inaugu-
rates new processes. At this moment, 
the avant-garde takes on a conscious 
and objective commitment in its field, 
against the immobility of structures, 
and for the invention of new pro-
cesses. Hence the movement also 
leads, through its products, to the 
exact conscience that the value and 
the nucleus of invention are located in 
the creation of new processes. 

The process’s correlation with time 
does not involve linearity. It is a dy-
namic of the unexpected. There is no 
beginning and end, or fixed sequence 
of events, because the process de-
velops in different directions, opening 
a number of threads that take place 
simultaneously. 

The transformation, movement, or 
participation is what leads the struc-
ture (matrix) to the condition of the 
process. In this way, the process/
poem creates a new consumer/par-
ticipant/creative, who ceases to be a 
passive or contemplative spectator, 
and becomes an explorer of the prob-
abilities of the process, its operational 
solutions and structural possibilities. 

The process/poem solves the problem 
in an adequate manner: on one hand, 
the reproducibility is maintained. On 
the other, each consumer/partici-
pant/creative who explores the pro-
cess creates (as has been said) “ver-
sions,” according to their repertoire. If 
what matters is the invention of new 
processes, all “versions” have equal 
value, including that of the process’s 
creator, and the concepts of good 
and bad are replaced by the option 
of each. The “versions,” equalized at 
any social level, enable the instant 
use of the process, destroying the 
mythology of quality, and placing the 
inventor and consumer on the same 
plane. This is because through the ex-
ploration of the process the consumer 
can also create new processes. On 
its behalf, the handmade aspect loses 
all meaning — through reproducibility 
(the serial and industrial are anti-ar-
tisanal) and the act (the consumer’s 
action on the matrix). The act can 
occur in many ways: through creative 
appropriation, the matrix providing a 
sense of environmental integration; 
the creation of specific individual 
structures from a previous selection 
of industrial elements to be used; the 
transforming action on the matrix, as 
well as the creation of new processes 
from their creative exploration.

Each is given his exact creative op-
tion, and the evaluative abstract con-
cept (good and bad) is replaced by 
an act of man, giving way to the new, 
which cannot be measured by stan-
dards. A true mass culture.

Project — 
from the 
individual 
to the 
collective

For all that has been 
exposed, the creator 
is fully exonerated 
and free from running 
his processes through 
terminated structures. 

For this he uses the project, leaving 
the consumer to build their version 
from the adequate and prepared re-
producible materials that he acquires, 
in the conditions to be determined. In 
the same way that today an architect 
creates the project of the work to be 
performed, the poem will also be cre-
ated. The project frees the poet from 
material limitations, and allows him 
to use all technical means available, 
which is currently impossible before 
the amount of resources to be mobi-
lized. Thus, the communication must 
mandatorily reach a social character, 
for the realization of the project be-
comes society’s work.

At the same time, individualism disap-
pears because the overall complexity 
of the poem leads increasingly to 
force the implementation of team-
work, requiring from each of its com-
ponents maximum creativity beyond 
the limits of their specialty. 

The style is located in 
the field of language 
(spoken, written, pic-
torial etc.). It is the 
personal mannerism 

established in the exploration of lan-
guage resources through “tactical 
solutions” (mc), an individualistic ex-
troversion proclaimed as the supreme 
manifestation of language (which is 
social).

Counter-
style — 
solution 
strategies

The counter-style, observed the-
oretically by WDP, is born with the 
process/poem itself. * It is a “solutions 
strategy” (mc) that takes place in the 
semiotics sphere (universe of signs as 
a whole) fixing “the processing differ-
ences that mark the various poems, 
allowing us to see every poet in their 
private informational coefficient” (mc). 
The counter-style is an “anti-redun-
dancy of solutions: depersonification” 
(wdp) and fixes the processes’ func-
tionality — what matters is not the 
aesthetic functionality that embodies 
the style, but the informational one 
that marks the counter style with its 
analog character (not the permuta-
tional that occurs in style). It does not 
lie in the manipulation of existing data 
in search of a unique combination 
(structural relationship) — it is part of 
the plan for the conquest of informa-
tion, transforming the very structure 
of languages.

More theoretical contributions are giv-
ing the process/poem the concepts of 
consumption logic, of the provisional, 
the jump above the enigma, among 
others. All of these result from its great 
inventive production, carried out by 
two hundred poets spread across all 
of Brazil’s regions. 

Therefore, the four points above al-
ready show the strength of this Brazil-
ian movement. 

* The process erases 
the style’s memory, this 
individualistic quirk of 
speech.

Note: Citations correspond 
to — as, Anselmo Santos; mc, 
Moacy Cirne; wdp, Wlademir 
Dias-Pino.

(2nd part of the article 
published in Revista Vozes, 
year 64, nº 1, Jan./Feb. 1970). 

Founding Proposals 
of the Process Poem 

Neide Dias de Sá

2007

The version is the 
appreciation of the 
matrix. Once fully 
open, it is perhaps 
the only criterion for 

the evaluation of the process/poem. 
If a poem contains versions, it closes 
a process.

It is in the participant/creative act 
that the poem is resolved, and not 
in the interpretation or justification. 
Only when the readers begin to 
“read” processes do they understand 
the possibilities for construction and 
exploration. Each consumer/partic-
ipant/creative, when exploring the 
process, generates versions accord-
ing to his repertoire. The good and 
bad concept is replaced by the cre-
ative option of each.

The creator is free 
from transmitting 
processes through 
finished structures. 
His proposal has the 

value of a project, leaving the con-
sumer to build their version.

The counterstyle 
is born with the 
process/poem it-
self, and values   the 
virtualities of poetic 

invention. We understand counter-
style as the processing differences 
that mark the poems; the triggering 
of new specific structures within 
these poems, allowing us to see each 
poet’s private informational coeffi-
cient. The counterstyle is the antire-
dundancy of solutions, while the style 
is a mannerism in which the creator 
records his mark by repeating micro-
structures, linguistic or semiotic, that 
identify him and are responsible for 
his original style.

Neide Dias de Sá is a visual 
artist and poet. She teaches 
courses about the process/
poem in several cities in 
Brazil.

3. 
Project

4.
Counterstyle

■

Text originally 
published in 
the magazine 
Brouhaha Nº 10 
(Natal: Imprensa 
Universitária, 
2007)

1. 
The process 
— Core of 
creation

2. 
Versions



Poema/ 
Processo 297296English

Translations

Texture: useful materials

Object: 

The architectural industry of 
the object: the visualization of 
the useful
The multiple meaning of the 
machine: clarity and discipline
 material version. 

Objective:
conduction of action:
efficiency 

• Once the function of 
the object is finished, 
the industrial design 
belongs to “writing,” 
with an available in-
volvement in today’s 
life.

• Go directly to the 
action 
*  The leisure of con-
sumption

Poem-Object:
manipulation of information: 
the extra-esthetic communi-
cative quality. 

• Manipulative as a 
specific  
tool: signification of 
the functional the 
poem-object is not 
about being verified 
in a linear logic. 

• Element of physical 
integration: human 
participation. 

• Accusing the facilities 
of the process-al-
ready-poem would 
be refusing the offer 
of comfort from the 
modern technique * 
it would be not using 
the telephone be-
cause it offers quick 
and direct communi-
cation: from the por-
table to the relative 
(practical reality). 

• Poem-Object against 
the tiring exposure of 
acts of heroism. 

• In the movements of the Po-
em-Objects there is a sense 
of withdrawing, of the ratio-
nal, of simplification, which 
distances it from the law of 
chance in games. 

• It does not want to express 
realities, P.P. wants to create 
realities. 

• Process is not a problem of 
the structure, but of the sys-
tem.   
P.P. works directly with a 
meaning, in an attempt to 
overcome the divorce be-
tween hearing and vision.  
The poem-object is physically 
finished with declarative mim-
icry. 

• Poem-Object: a tool without 
instructions for a pick-up 
location; the not-instrument 
(has an end in itself). 

Successive relations and decisions. 
The artists perceiving the social side 
of architecture gave more importance 
to the environmental aspects. From 
the real to the possible: Translate into 
action. 

The poem already possessed a logi-
cal object structure, but the process 
came to give it involvement, even be-
cause form is connected to function. 

• Working directly with the 
senses 

• ease of operation
 
version (of) materials
 
incorporation 
 
not just formal 
novelties

• The object departs from the 
symbol and the process ends 
the questioning  
 

New ways 
(connected to the 
object)

1971

directly with the 
meaning 
unpredictable appro-
priations 
operate processes 

• more than a showcase that 
transforms itself. 

• offering the possibilities of 
new expressions: 

 enveloping poem.

 

The process/poem movement offi-
cially began in December last year, 
with the national exhibitions that 
were held simultaneously in Rio de 
Janeiro, and Rio Grande do Norte. 25 
poets from nine different states (Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande 
do Norte, Mato Grosso, São Paulo, 
Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, 
and Pernambuco) participated in the 
exhibition. During this opportunity, 
the magazine “Ponto 1” was launched. 
In January this year, a new exhibition 
was held in Rio de Janeiro, and these 
same poems were resubmitted to the 
public and critics. This culminated in 
a happening on the steps of the Mu-
nicipal Theater that consisted in the 
tearing of books by discursive poets 
(Drummond, João Cabral), which have 
already been overcome, and are suffi-
ciently exhausted and consumed. The 
process/poem is a radical position 
within avant-garde poetry (it is nec-
essary to scare through radicalism). 
Below is a summary of our main theo-
retical postulations to this day. 

March / 1968 

 

■

Text originally 
published in the 
book Processo: 
Linguagem e 
Comunicação, by 
Wlademir Dias-
Pino (Petrópolis: 
Vozes, 1971)

■

Original text 
from the Poema/
Processo's 
archive
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2. Process/poem: the visualization of 
functionality (§§) / consumption.

There is no process/poetry. There 
is the process/poem, because the 
product is the poem. It is the poem 
that puts an end to the process. 
It is the movement or the creative 
participation that carries the structure 
(matrix) to the condition of process. 
The poet’s process is an individual 
experience and what is interesting to 
the collectivity is the poem’s process. 

Process/poem is that which, at 
each new experience, inaugurates 
informational processes. This 
information can be aesthetic or not; 
what matters is that it is functional 
and, consequently, consumed. The 
poem is resolved on its own terms, 
unleashing itself (project), without the 
need of interpretation to justify it §.  

Process: auto-circumvention of 
the poem that erodes itself as its 
probabilities are explored and that 
ages when it is debunked by another 
poem that assimilates it and exceeds it. 

Process/poem: the awareness of 
new languages, creating them, 
manipulating them dynamically and 
founding creative probabilities. As 
we give more importance to the 
reading of the poem’s project (not to 
alphabetic reading), words begins to 
lose their importance, thus becoming 
a universal language, although 
Brazilian by origin, unbound of any 
regionalism, intending to be universal 
not through its strictly humanist sense, 
but in the sense of functionality. 

It’s not a matter, as many could thing, 
of a gratuitous and rigid reaction 
to the verbal sign, but rather of a 
planned exploration of the possibilities 
that lay in other (nonverbal) signs. It’s 
worth reminding that even structures 
are untranslated: they are codified by 
processes that aim at an international 
communication.

1. Process: critical unleashing of ever 
new structures. 

Process is the necessary dynamic 
relation that exists between diverse 
structures or components of a given 
structure, and that constitute the 
concretization of the continuum spa-
ce-time: movement ≈ the operation of 
solutions. 

The operation (in various periods) or 
continuous treatment (group of acts) 
— (change that presents certain unity).

§       “When changes or transforma-
tions happen one says that there is a 
process.”
§§     Process: discovery of reality.

Thus the fundamental relationship 
that exists through process is that 
the various elements are affected, 
i.e., one element is affected by its 
predecessor and will affect the 
next one. It is at this point that it 
differentiates from the structural 
interrelationship where all elements 
interact statically.

§§§ Every process entails a 
 proceeding. 

 Proceeding = act

Act: formal variations / best 
use of probabilities within the 
individual (the systematics of 
style).

Process: manipulation + 
unleashing of inventions (the 
systematics of counterstyle).

Process —
reading of the 
project  

§ Unleashing: that which avoids 
redundancy.

§§ Functionality: invention of 
reality

§§§ Artist’s creative function: 
to work on processes, 
reinventing them. 
                     Change any kind 
of structure according to 
social need. 

§§§§  The process has several 
levels.

)=(process/poem is a radical position 
within avant-garde poetry. It is neces-
sary to shake  things up through this 
radical position).

Translation from Portuguese: 
Antonio Sergio Bessa

[This text by the poema/
processo group, “Processo 
— leitura do projeto”, 
was first published in 
the catalogue of the 4th 

Exposição Nacional do 
Poema/Processo in Bahia 
April 1968.]

Tomorrow, on the schedule of “Arte 
no Atêrro,” there will be a presenta-
tion by the “Process/Poem” group, 
whose activity already has an impact 
in several Brazilian states and abroad. 
The presentation will start at 2:00 
p.m. with electronic and concrete 
music, followed by the realization 
and exhibition of various works with 
direct public participation at 3:00 
p.m., and at 3:30 p.m. the exhibition 
of “slides” and movie-poems. Finally, 
at 4:00 p.m., the poets will discuss 
the “Process/Poem” with the public. 
Works by the following artists will be 
“presented”, among others: Álvaro 
Sá (labyrinth, target box, poems with 
newspapers), Márcio Sampaio (poems 
with ping-pong balls), Neide Sá (po-
ems with plastic tubes and ink, letters, 
and strings). Wlademir Dias Pino (pa-
per labyrinths, etc.), Celso Dias (disc 
throwing, smoke-box), Anselmo San-
tos, Moacy Cirne, Ney Leandro, Henry 
Corrêa de Araujo, Sebastião Nunes, 
Pedro Bertolino, Hugo Mund Jr., and 
Dailor Varela. 

Here is how the “Process/Poem” is 
explained by its members:

“Critical trigger of always new struc-
tures, opening new information pro-
cesses with every new experience, 
the process/poem differs from the 
visual arts through its reading direc-
tions (Although — ultimately — this 
is a secondary issue for us because 
considering it poetry, or not, may 
imply subjective and alienating 
judgments in relation to the current 
reality of art.) In the process/poem 
we read the process (creative read-
ing) and not the structure (abstract 
reading), informational functionality 
being more important than aesthetic 
functionality. For us, it does not mat-
ter whether a structure is triangular, 
circular, rectangular, etc. or not, what 
matters is the degree of information 
it contains and its dynamic relation-
ship with the process that is being 
opened, with all its possible creative 
possibilities, which result precisely in 
the versions/options.

Poem In The Park:  
Collective Act
 
Frederico Morais

1968■

Text originally 
published in the 
catalogue of 
the 4th National 
Poema/Processo 
Exhibition (Bahia, 
1968)

■

Text extracted 
from the book 
Processo: 
Linguagem e 
Comunicação, by 
Wlademir Dias-
Pino (Petrópolis: 
Vozes, 1971)
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Against the single poem, and from 
a given matrix (process), every con-
sumer/ participant can build several 
new versions, according to their par-
ticular choices. 

Against the single object — and in 
order to make art as democratic as 
possible — the project will have the 
same informational importance of 
the poem. Once the Project is pub-
lished — which should be the project 
of a process — in the event that the 
consumer/participant enjoys it, and 
having material possibilities, will have 
its version made. The graphic poem 
itself is already the project of material 
versions.” 

In the afternoon, be-
ginning at 2:30 p.m., 
it will be the poets’ 
turn. They will perform 
before the public, or 

with their help, poems with words, but 
telling for their development or un-
folding — the process — with the in-
tervention of the reader/viewer, which 
in this way becomes a co-creator. In 
today’s column we are informing the 
group’s exhibition in detail for readers, 
and the thoughts of the members and 
creators of the movement.  It does 
not further separate, according to 
the conventional canons, an art from 
another art, poetry from visual art. 
Vlademir Dias-Pino, also a painter and 
sculptor (and as such was appointed 
to integrate the Brazilian delegation 
for the First Constructive Art Biennial 
in Nuremberg) and one of the leaders 
of the movement, speaks of art-phys-
ics by explaining a poem of his au-
thorship: “I want to make a mobile art, 
but mainly for the muscle of man. An 
art that has the rigor of an acrobatic 
geometry. A playful triggering, but that 
obeys to a biological order. A corporal 
expression, but without representa-
tion. This is how, by running inside 
the white labyrinth, the man’s inside 
shakes (already independent from the 
“work of art”), the muscles in tune 
with breathing. An olfactory art, but 
mainly respiratory. White labyrinth is a 
poem with the whiteness of the paper 
and the transparencies of its perfora-
tions. It is another level of reading, a 
different act of turning the pages.”

Physical
Art

One of the group’s young members, 
Celso Dias, will present “smoke box.” It 
is based on the old smoked graphics, 
work for which, “each person’s option 
is valid when blowing on the boxes 
and observing their dispersion.”

Two or three things 
about the process/ 
poem 

Moacy Cirne

1968

Many have insisted on placing the 
process/poem in the   fine arts area. 
Certainly — and the last phase of con-
crete poetry has already shown this — 
we increasingly move away from lite-
rature. More than that: our critics have 
not yet realized that the twentieth 
century’s literature par excellence 
is the comic book. Consulting “Les 
chefs-d’oeuvre de la bande dessinée” 
(Éditions Planète, 1967) we verified the 
creative importance of a Gennaux, a 
Rubino, a Schulz, a Soglow, a Forlani, 
a Raymond, a Silas, a Rosy, a Hachel. 
Not to mention Al Capp. In another 
sphere, "O Homem ao Zero" (Ed. Ex-
pressão e Cultura, 1968), by Leon Elia-
char — despite the excessive wording 
in many chapters, contains more aes-
thetic information than any national 
novel published in the last ten years.

Poetry could not stay attached to the 
easy game of words that pulls texts 
— paranomastic associations that no 
longer work — not even for the false 
structural engineering that ends in 
the purest sterility. The poetry crisis is 
simply the word crisis (in the poem). 
In the first case, let us not waste time 
with Drummond and the praxists. As 
for Cabral — who sometimes only 
enhanced the “drummondian” proce-
dure, passing through Murilo Mendes, 
Bandeira, Mallarmé, and Valéry — we 
can discern in his work, rather, a for-
mal engineering co-substantiated 
either on a progressive semanticity 
(The Dog Without Feathers)1, or a 
sign-based concreteness (A Knife All 
Blade) resulting/culminating in simple 
vocabular-strophic permutation: Edu-
cation by Stone. We must not confuse 
semantic dryness and precision — in 
the area of   form — with formal dry-
ness and precision — in the area of   
the structure.

1. About “The Dog Without 
Feathers,” the critic Luiz C. 
Lima speaks of “process of 
movement, progressive-
regressive” (A Traição 
Consequente / ou a Poesia 
de Cabral, in Lira e Antilira– 
Civilização Brasileira, 1968, 
p. 311.)

Certainly, for us — politically domi-
nated by a fascist dictatorship in the 
service of international imperialism — 
it is not about Byzantine discussions 
around minor problems. However, for 
us to build a radical and revolutionary 
art — the only one that truly corres-
ponds to the Marxist-Leninist theory, 
and the current Brazilian social-po-
litical moment — certain theoretical 
issues in the area of art itself need to 
be clarified. Raising such issues, we 
must go towards the revolutionary 
practice in art and politics, and “dis-
cover the truth through practice, and 
again through practice verify and de-
velop the truth”.... (Zedong, A propos 
de la pratique, Paris/ Petite collection 
maspero, 1967).

Why is the process/poem not in the 
field of fine arts, even though it is 
really/very close? Beyond the seman-
tic voltage that characterizes almost 
all our poems, a more important 
problem presents itself: the reading 
directions. In the fine arts, we read the 
structure (abstract reading), which as 
dynamic as it may be, always ends up 
in an operative stiffness. Any compo-
sitional element — even in an empty 
or dead space — is a structural agent: 
specific colors and shapes remain 
specific colors and shapes, not allo-
wing operative transformations (op-
tions). In the process/poem we read 
the process (creative reading)2. The 
triggering of the structures allows for 
multiple readings from a given point, 
initial or not. To grasp the overall, after 
a first contact with the work, and ac-
cording to the poem, several readings 
are required (simultaneous or not) 
from their various structures. And in 
the process/poem the empty or dead 
space is not a structural agent — does 
not need to be read. Even the colors 
and shapes allow for options (versions) 
by the consumer/participant. Because 
in the process/poem, the informa-
tional functionality is more important 
than the aesthetic functionality.

2. Here we use the 
terminology of Wlademir 
D. Pino: symbolic reading 
for the figurative, abstract 
reading for the structure, 
creative reading for the 
process. 

Let us clarify with some examples 
drawn from Point 1. The poem “sign” 
by Dailor Varela presents 5 circular 
structures in a topological program-
ming (Max Bense), located vertically 
on the left side of the page. More than 
half of the page is occupied by a huge 
white space (dead space). Well then: 
the structures could be rectangular, 
triangular, etc.; they could be in the 
right margin, or in the center. The 
remaining space could be red, blue, 
green, or yellow; it could even be su-
ppressed (as, in part, it was by Jornal 
do Brasil.... 12/13/1967, and by Correio 
Braziliense 4/13/1968). Naturally, there 
is an aesthetic functionality in its origi-
nal presentation, but in its informatio-
nal functionality (the circular structu-
res) lies the poem’s process. “Usina,” 
by Alvaro de Sá, replaces the color 
element in the magazine for grids: aes-
thetic functionality has changed, but 
the informational functionality remains 
on the table. Neide Dias de Sá’s code-
poems reflect the complex problems 
of reading directions, distinguishing 
itself from concrete poetry’s code-
poems exactly because it solves this 
issue through the process of creative 
reading: in the 1st it dominates the 
integration of compositional elements, 
forcing a reassessment of the code 
itself; in the 2nd it intervenes quadra-
tures, also codified, that redimensio-
nalize the original plan; in the 5th, the 
placement (circular) of the structures 
gradually cancels the proposed codifi-
cation, while the page’s movement (re-
volving), by the consumer/participant, 
reveals new codifying situations. 

However, it is in relation to other 
issues (versions, projects) that the 
process/poem proves to be the true 
radical and revolutionary art of our 
day, because —  ultimately — consider 
it poetry or not, fight it because it is 
little or barely “literary,” it will only 
preoccupy the eternal supporters of 
existing structures — those who fear 
the new just like the living ideas of a 
Guevara. Certain postulates need to 
be placed:

■

Text originally 
published 
in Ponto 2, 
magazine of the 
Poema/Processo 
group (Rio de 
Janeiro, 1968)
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1 - Through the version, the process/
poem becomes socializing in terms 
of art. From a given matrix (process) 
every consumer/participant has the 
complete freedom to create new and 
different versions according to their 
personal taste. Rational exploration 
of the possibilities closed in the pro-
cess. In Argentina a version of “1822,” 
by Nei Leandro, would be “1816.” Buil-
ding materials versions. Against the 
unique poem.

2 — Through the project, the process/
poem becomes socializable in terms 
of art. In order to overcome material 
and/or financial difficulties, the poem 
project must be published; it will have 
the same informational importance as 
the manufactured poem. The project 
should be clear and precise, and being 
the project of a process, it will allow 
the consumer/participant to choose 
their particular version. Against the 
single object, the project is not inten-
ded towards graphic poems, which 
are already projects of materials ver-
sions in themselves. (See, in this issue 
of the magazine, the project poem “A 
3º Mundial” by Nei Leandro.)

Our restrictions on the “Operation/
poem,” by Sanderson Negreiros (see 
also in this issue), relate to the fol-
lowing points: “The poet will always 
project — he says — others perform 
the poem or act as they please, be-
cause only then will there really be a 
‘process.’ The unique poem will soon 
become a museum piece.” In our 
view, the poet will only project — in 
the sense used by Sanderson — in the 
specific case of object- poems, to 
overcome the difficulties mentioned 
above, and against the unique object, 
which is of a bourgeois origin that is 
prior to industrial development. The 
graphic poems (or graphic designs) 
— poems for magazines, newspapers, 
books — will continue to be made. In 
another item, Sanderson Negreiros 
states: “Firstly, we suggest our ‘pro-
jects.’ That may be three, ten, or two 
thousand.” The poet should publish 
their project(s): the consumer/partici-
pant will make his version, or versions, 
from one or more projects. However, 
it will always start from a given course, 
concrete, objective, and never a sim-
ple “suggestion.” And from a project 
that is a process’s project.

Certainly, Sanderson Negreiros ex-
tends the range of poets: every con-
sumer/ participant would also be a 
poet (“The ‘operation/poem’ has the 
following advantage: if the consumer/
participant is completely certified of 
understanding the ‘project’, he will not 
only realize the indicated now, dimi-
nutively, but will make as many other 
‘projects’ as he wants to execute se-
quentially until reducing them to new 
concepts and/or destructions”), but 
the operation is not yet well defined. 
It would not only be necessary for the 
consumer/participant to understand 
the project(s), but the very idea of   
the process, in order to create poems 
(graphics)/process and poem pro-
jects (objects)/ process. However, the 
importance of “Operation/poem,” is 
undeniable.

On the other hand, do not think that 
since we previously spoke about “so-
cializing” and “socializable” in terms of 
art, that the process/poem does not 
interfere in the political and social3. 
It would be an ideological contradic-
tion. Whenever necessary, we de-
nounce the capitalist machinery that 
surrounds us. However, when we do 
it through poetry, we denounce the 
level of language. Only then can we 
build a revolutionary art.

3. Alvaro de Sá, Why fear the 
avant-garde?: The process/
poem “denounces, through 
its revolutionary processes, 
the revolutionary needs 
— not running away from 
political issues, when artists 
understand them as such  — 
it is not the ‘profiteur’ of a 
petty-bourgeois public that 
identifies itself as left-wing 
while helplessly discussing in 
their seats.”

Experimental 
Abstract Film:
From music to the 
invention of the 
image

Frederico Marcos 

1973

The experimental 
image
The first abstract films

The movie camera 
beat the moral rigidity of drawing 
and painting during the same time in 
which art entered the period of ab-
straction. There is a timeless relation-
ship between staticism and the ki-
neticism of images, a long process of 
disintegration, a trajectory of variable 
deduction. The evolution from the still 
landscape to the static abstract, and 
up until visual kineticism, took place 
in a continuous direction. The still im-
ages rest, frozen in time, perennial and 
dead as monuments. The animated 
picture revives in another dimension.

The experiments by Swedish Dadaist 
painter Viking Eggeling (1880-1925) 
led him to inaugurate abstract cin-
ema. Starting in 1917, he developed a 
work that consisted in a sequence of 
geometric shapes drawn on rolls of 
paper. When in motion, they produced 
visual kineticism. Only two of these 
rolls were filmed, in Germany, where 
the animated film was well developed 
both technically and artistically.

Eggeling’s work includes, besides his 
static pieces, Visual Counterpoints 
(1917) Horizontal-Vertical Mass (1919), 
which were unfilmed rolls of paper; 
Symphonie Diagonale (1921), was 
filmed in the Universum Film Aktieng-
esellschaft studio, as well as Parallels 
and Horizontal (1924). The lines and 
geometric shapes emerged from the 
rolls to the camera through the light 
with its movement. The rolls of paper 
were like film rolls in their dynamic 
structure of continuity — they were 
the base and vehicles for geometric 
kineticism. At that time, film was still 
silent, but Eggeling inserted sounds 
into the black and white images, thus 
inventing a true visual music.

The pioneer of abstract cinema (and 
also precursor of kinetic art) was fol-
lowed by Hans Richter (born in Berlin 
in 1888), who in his abstract films 
created “line orchestrations,” starting 
from the drawings made on rolls of 
paper: Prelude and Escape (1919/20), 
Rythmus 21, Rythmus 23, Rythmus 25 
(1921-1925) and Filmstudie (1926), and 
afterwards passing through a surreal-
ist phase, social criticism, advertising, 
and concentrating on other paths. 
Walter Ruttman (1887-1941), shot four 
abstract animation films between 1919 
and 1924, the Opus 1, 2, 3, and 4, also 
being a pioneer in the genre.

The first abstract films (black and 
white and silent) were abstract images 
taken to the ultimate consequences, 
shapes and movements that did not 
represent any object, images that 
had no figurative or apparent mean-
ing, but that meant themselves (in a 
non-apparent level). Signification and 
sign. Free spaces and lines in constant 
motion, transpositions and harmonic 
cycles, the visualization of an evolv-
ing visual rhythm. Visualizing sounds. 
Visual music, light, shadow, multiplied 
vibrations. However, the deep tonal 
variations were still only indicated in 
mobile graphics. It was only after the 
triumph of color that the entire bright 
trajectory of sound pulses could be 
seen in space.

Another big name: Fischinger. 

The project of an ex-
perimental abstract 
film has nothing to 
do with a common 
screenplay, which is 

literary, discursive, and not intended 
to inform the harmonic mutations of 
pure images. However, the abstract 
film projects are deeply related to the 
process/poems (in a certain way, the 
graphic design projects for abstract 
films are visual poems, and some of 
them only have the process that trig-
gers the inner structures that gener-
ate images) and to the musical score 
(sound design).

2.
Projects

■

Text originally 
published in the 
magazine Revista 
de Cultura Vozes 
Nº 10 (Petrópolis: 
Vozes, 1973)

1. 
Experiences
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The function of sound scores is the 
same as that of the image projects  
(: express graphically, exactly, the idea 
of sounds — or images — created for 
their subsequent realization); but the 
conversion of the sounds (and the 
intrinsic organization of height sys-
tems, duration, intensity, and tone) 
in graphic symbols does not strictly 
achieve absolute precision.

Their auditory/visual equivalences 
(the score is a graphic visual repre-
sentation of sounds) are substantiated 
and encoded based on the transpo-
sition of certain concentric spaces, 
but inadaptable. The visual-graphic 
space (common to the musical score 
and abstract film projects) and the 
sound-acoustic space do not inte-
grate dimensionally at the extremes of 
the corresponding defined structure. 
In contrast, abstract film projects are 
located in that same dimension as the 
ideas that inform the visual space, 
universe/vibration of images. They are 
visual projects (graphics) for visual 
realization. There is no conversion of 
senses (like that of sounds in graph-
ics — image/code). The elements of 
the image and the signs that repre-
sent them in the project are equally 
dimensionalized, and inhabit the same 
structural space. The visual-graphic 
space expands and disintegrates 
in the sound-acoustic space, and 
space-universe of the (light) image. 
The sound space and the visual space 
are different dimensions, but with 
connections so intimate, and corre-
spondences so geometrically perfect 
that they are reduced to the same 
plan: the sound universe is constantly 
invaded by emerging, lacerating forms 
and lights coming from the abyssal 
regions of the visual universe, and this 
is the home of the freed sounds: a 
reencounter of structures that create 
the same esthetic result.

The emergence of new symmetrical 
or diverging sound universes led to 
new research in the field of musical 
notation: the wide variety of existing 
notation types in experimental music 
(each composer invents his own script 
for new sounds that are discovered); 
graphic-sound research that takes 
place through an analogue procedure 
for the projects and abstract films; the 
search for new sounds or images, and 
how to represent them graphically. 
Innovation in constructing sound de-
signs projected on made the avant-
garde musical score almost a work in 
itself, transcending its specific func-
tion of a channel for audio information 
in order to place itself in the field of vi-
sual art (: sound/image). The breaking 
of the musical sheet’s linearity: circular 
spiral, triangular, and diamond-shaped 
scores. The functionality of this type 
of musical notation is also produced 
by the visualization (movement/direc-
tion) in the sounds of space (sounds 
covering a spiral, a triangle, etc.) — 
dynamic interrelationship of the inte-
grated visual space (reflections of the 
sound-acoustic space); expansions 
instead of limits. The sound/structural 
components of a song contained in 
one page, their external essence is 
visualized with a quick glance (as with 
a work of visual art).

Certain avant-garde scores could 
both be interpreted sonically (their 
purpose), and visually, and not only in 
their general structure and reading di-
rection, but also in the intimacy of ev-
ery moment and direction, the decod-
ing of elements being enough for that: 
sound matter transcoded into image. 
The possibility of these scores can be 
executed both by musical instruments 
or electronic-acoustic appliances, 
and recorded in the same way that 
they are visually executed (through 
optical techniques etc.) and filmed, 
this being the process by which the 
project is carried out. The score (the 
project) would be neutral due to a 
valid encoding for audio and/or visual 
elements. Therefore, in order to work 
together in an abstract sound film, the 
visual artist and the musician would 
only need to create the project simul-
taneously: kinetic images and sounds 
codified by the same graphic signs. 

The counterpoint unit of audiovi-
sual reliefs. Especially the projects 
for electronic music (and concrete) 
present the possibility for visual or 
sound interpretation, starting from 
the same principle: the elaboration of 
the image or sound (noise) element 
generated in the laboratory — its 
codification in graphic signs and the 
making of the project (composition/
assembly), the execution and record-
ing of electro-acoustic music and of 
the optical-photographic abstract film 
(not an animated drawing, but shapes 
and colors printed directly from pure 
filtered light).

Project preparation for abstract films 
(as for electro-acoustic music) is 
therefore based on previous research 
about the visual element (or audio): 
the element (image or sound) is in-
vented and only then is it effectively 
passed to the project with a graphical 
encoding of each element, and its 
position/function in relation to others 
in the group of the finished image. 

The format and the complex in-
ter-structural sources. The elaboration 
of projects from the experimentation 
with light (the micro-structural logic of 
the elements: the synthesis of move-
ment). The trajectory of “abstract 
graphics,” characters in transforma-
tion, indicates the mechanics of the 
codification of fixed graphic symbols 
in the polychrome kinetic image.  Ab-
stract images.

Beginning: a still im-
age, a photogram: 
one abstract noctur-
nal/solar ‘landscape’ 
with almost transpar-

ent colors inhabiting a space outside 
time, and eternally fixating itself for a 
long forgotten moment on the frontier 
of its own inertia.

Solids. Images of decomposed 
movements. The essence of the 
film... detaching itself from its core. 
(The core of the film is the photo-
gram. Its fundamental and initial 
part. Its essential part). Fraction and 
fragment. The photograms, images 
(ideas) of decomposed movements, 
are solid. The invention is based on 
exactly these immovable solids and 
their temporal interrelationships (the 
movement structure). These empty 
solids, spaces, are worked, sculpted, 
elaborated. Sculpted with light, with 
chemical effects; prepared in the 
same way as an electronic musician 
prepares each individual sound in the 
laboratory, even before the body of 
work has a meaning.

3. 
Invention
of images

Light is the raw material, the initial 
element, the elemental form — it is the 
beginning of the whole structure to 
be developed within one photogram 
and the following. From a source 
(luminous) — a reflection, a color, a 
triangle, a white, a balance — a shape 
is established, being structured by 
optical processes (sets of lenses, mir-
ror games, prisms, liquids, color filters, 
and special filters etc.) the image of 
the photogram and of the entire film. 
The obtained effects and variations 
are recorded through the standard 
technique of the video camera, with-
out the need for frame-by-frame an-
imation techniques. The camera is of 
vital importance because the optical 
processes that generate the image 
are in intimate function with it, they 
are extensions of the objective, and 
also because the images only come 
into existence at the time of filming, 
for a brief moment (and if they were 
not registered, their sounds would be 
lost, extinguishing themselves in the 
air like a song that has just been  
executed). 

The continuity of solid moments 
(photograms) is developed by the 
transition of the displaced space. The 
transition from one to the other, the 
cinematic system being understood, 
emits a merging of the images (the 
movement is only illusory, the photo-
gram is static, the entire film is a suc-
cession of still images; the impression 
of movement only exists, or is recom-
posed in the act of the projection, in 
the mind of the viewer). This transition 
is precisely the point that unites; it is 
the secret of movement, of the dy-
namic of film’s architecture. Of all the 
intertwined moments.
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Lutar com palavras é a luta mais vã
Carlos Drummond de Andrade1

When military forces took over con-
trol of the Brazilian government in 
1964, they immediately set off to derail 
an ambitious social program that was 
then barely afoot. Although that pro-
cess of modernization, which aimed to 
dramatically overturn Brazil’s centuries 
old reliance on Europe, had been re-
hearsed many times over throughout 
the country’s five hundred years his-
tory, it had gained steam in the 1940s 
and 50s through the visionary leader-
ship of men like Juscelino Kubitschek, 
who would become president from 
1956 to 1961, and his successor João 
Goulart, whose brief tenure abruptly 
came to an end with the coup. Obvi-
ously, the relocation of the country’s 
capital in 1960 to its geographical 
center meant to send a clear message 
about the intent to look inward, and to 
remap the territory. More importantly, 
a number of social programs related 
to agrarian and education reform 
would be proposed with the goal of 
fostering a more inclusive society. In 
the aftermath of the coup, however, 
many of these programs would be 
severely impacted and often replaced 
by pale imitations that erased any 
trace of the radical social agendas 
proposed by the original plans. 

1. Translation: Fighting with 
words is a lost fight. Carlos 
Drummond de Andrade, “O 
lutador” (The Fighter) in the 
collection José, published 
in Poesias, (Rio de Janeiro: 
Livraria José Olympio 
Editora, 1942).

It is against this convoluted social 
backdrop that the advances of the 
literary avant-garde in Brazil ought to 
be considered, and in particular, the 
splintering of the concretist move-
ment into several factions that started 
in 1959 with the creation of Neocon-
cretism, and later with the advent of 
Praxis and process/poem. A careful 
reading of the manifestos produced 
by those movements make evident 
the forces at play in the broader con-
text, while also identifying another 
level of struggle in which language 
seemed to have been the main prize. 
In the early 1950s, the heated de-
bate among poets to get rid of the 
old became a unifying chant for a 
new generation. As the decade pro-
gressed, however, the debate became 
about what to replace the old with, 
and no one seemed to think alike. The 
principles of Neoconcretism were 
formulated in 1959 by Ferreira Gullar, 
an experimental poet from the state 
of Maranhão who had previously col-
laborated with the concretist poets 
of São Paulo, and who participated 
with that group in the 1956 exhibi-
tion of concrete art at the Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. That the 
chasm in concretism was initiated by 
a poet from the Brazilian Northeast 
is a factor to bear in mind as it liter-
ally dramatizes the level of hostility 
between different regions in Brazil at 
the time. Certainly, hostility against 
concretism seemed to be predicated 
entirely on the basis of geography, as 
the heated polemics soon became 
characterized as a clash between the 
states of São Paulo (with its grow-
ing industrial power) and Rio (a city 
still relishing in its 19th century glory). 
Indeed, the concrete/neoconcrete 
diatribe seemed to play out the wide-
spread resentment against the con-
centration of culture in São Paulo.

The war of words

Antonio 
Sergio Bessa

2014

In terms of belligerence and topo-
graphical strategy, however, nothing 
comes close to the daring, heated 
language that inspired the articulators 
of the process/poem movement. For 
starters, there was the sheer ambition 
of reaching out on a national scope 
with outposts of the movement based 
in Rio, Natal, Santa Catarina and 
Goiânia. São Paulo, as it happened, 
was left out of their strategy for the 
fact that the city was seen as having 
monopolized Brazilian cultural dis-
course since the Semana de 22. And 
although Wlademir Dias-Pino was 
clearly the group’s main voice, Moacy 
Cirne, a poet from Natal deeply in-
fluenced by the explosion of comics 
culture, would add steam to the de-
bate with pronouncements such as: 
“Poetry could not stay subjugated to 
the facile game of words that draw 
other words—paronomasia; associa-
tions that no longer work—or the false 
structural engineering that ends up 
in pure sterility. The crisis in poetry is 
simply the crisis of the word (in the 
poem).”2 In this one sentence, Cirne 
inveighs against Praxis (“words that 
draw other words”), as well as Con-
cretism and its emphasis on structure 
and engineering. Indeed, at the time, 
poetry in Brazil was not for sissies, a 
fact that Cirne makes clear with the 
following observation in “Duas ou três 
coisas sobre o poema/processo”: 

Certainly for us—politically 
dominated by a fascist 
dictatorship at the service 
of international imperialism—
it’s no longer a matter of 
byzantine discussions about 
minor issues. But, so that we 
can construct a radical and 
revolutionary art—the only 
one that truly corresponds to 
the Marxist-Leninist theory 
and to the current social-
political moment in Brazil—
certain theoretical questions 
concerning the art field 
needs to be clarified.

2. Moacy Cirne, “Duas ou 
três coisas sobre o poema/
processo,” in Revista Ponto 
2, Rio de Janeiro, 1968.

Once those questions are 
raised, we can depart to 
revolutionary practice, in art 
and in politics, to “discover 
the truth through practice, 
and again through practice 
verify and develop the truth 
...”  Zedong (sic), À propos 
de la pratique, Paris, Petit 
Collection Maspero, 1967).3

That the title of Cirne’s essay refer-
ences Jean-Luc Godard’s Deux ou 
trois choses que je sais d’elle, released 
just the previous year, is not to be 
overlooked. By the late 1960s God-
ard was hot currency among young 
Brazilians especially after he included 
a scene in Masculin, féminin, (1966) 
in which Jean-Pierre Léaud signs a 
petition against the “unjust arrest of 
eight Brazilian artists and writers.” The 
Mao quote strikes an equally Godard-
ian tone with allusions to La Chinoise. 
Like Godard, Cirne seems interested 
in a text rich in “Informação estética” 
(aesthetic information), which he finds 
plenty of in the comics, but less in 
regular texts. He wonders why pro-
cess/poem is not the realm of plastic 
arts, despite their obvious affinities, 
and offers: 

3. Ibid.

Besides the semantic voltage 
that characterizes almost all 
of our poems, an important 
problem appears: the reading 
vectors. In the visual arts we 
read the structure (abstract 
reading), that, as dynamic it 
can be, always entail an op-
erational rigidity. Any compo-
sitional element, even a blank 
space, is a structural agent: 
specific colors and forms 
remain specific colors and 
forms, disallowing operational 
changes (options). In the case 
of a process/poem we read 
the process (creative reading). 
Releasing of the structures 
allows several readings from 
a given point of departure or 
not. In order to apprehend the 
global, after a first contact 
with the work, and depending 
on the poem, several readings 
of its diverse structures are 
necessary (simultaneously 
or not). In a process/poem 
the blank, or dead space is 
not a structural agent—and 
therefore it does not require 
reading. Even colors and 
forms allow for different op-
tions (versions) to the reader/
participant/consumer. For in 
process/poem the information 
function is more important 
than the aesthetic function.”4

Cirne considered process/poem the 
“true radical and revolutionary art” of 
his day and chastised its opponents 
as “eternal defenders of extant struc-
tures—those who fear the new just 
as they fear the living ideas of Gue-
vara.”5 He further clarified his vision 
with two remarks: the first concerned 
the reader (participant/consumer) 
who, given a matrix, had the freedom 
to create new versions according to 
one’s own taste; the second postulate 
concerned the poem’s production, 
which Cirne saw as irrelevant to his 
higher goal of a truly socialized poet-
ics. The poem, he thought, just needs 
to be designed, and its ultimate mak-
ing was up to the reader.

4. Ibid.

5. Ibid.

■

Text originally 
published in 
the magazine 
OEI #66 2014: 
Process/poem 
(Estocolmo: OEI, 
2014)
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In another short essay from 1967, 
titled “O Sistema e as aberturas rev-
olucionárias” (The System and the 
Revolutionary Overtures), Cirne sug-
gests, “every avant-garde artist needs 
to be a guerrilla,” and fights for the 
“logic of consumption.” The first idea 
he attributes to Pignatari who, in 1967, 
published a piercing manifesto titled 
“Teoria da guerrilha artística” (Theory 
of Artistic Guerrilla); the latter he at-
tributes to Dias-Pino. He affirms that 
“the avant-garde fight in the fields of 
art, poetry, literature, is similar to guer-
rilla warfare,” and goes on to quote 
from Regis Debray’s Revolution in the 
Revolution?, as well as from Pignatari’s 
manifesto:

In comparison to classical lin-
ear war, guerrilla warfare is a 
movable structure operating 
within a rigid structure, hierar-
chical. In guerrillas, the war is 
invented at every step and at 
each combat with complete 
disregard for pre-established 
categories and strategic and 
tactic values. Its strength is 
in the simultaneity of actions: 
fronts open and close from 
one minute to the other. It’s 
information (surprise) against 
redundancy (expectative).6

Cirne sees revolution as the process 
that brings about openness to a stul-
tifying bourgeois society, and he in-
vokes Sartre in an effort to explain the 
importance of language renewal:

Just as physics submits to 
mathematicians new prob-
lems which require them to 
produce new symbolism, in 
like manner the always new 
requirements of the social 
and the metaphysical involve 
the artist in finding a new lan-
guage and new techniques.7

6. Décio Pignatari, “Teoria 
da guerrilha artística” 
in Contracomunicação 
(Countercommunication), 
3rd edition, (São Paulo: 
Ateliê Editorial, 2004), 167.

7. Jean Paul Sartre, What 
is Literature? (Cambridge: 
Harvard University Press, 
1988), 40.

By the late 1960s, Cultural Revolution 
is pretty much in everyone’s minds 
mostly fueled by a utopian reading of 
the programs imposed on China by 
Mao Zedong. One senses a significant 
gap, however, as far as theory and 
practice is concerned, as the stakes 
are clearly different for poor students 
struggling for university access and 
affordable food, and the avant-garde 
quarreling about language structures 
and processes.

In yet another essay from 1967, “Poe-
sia: estrutura e processo”8 (Poetry: 
Structure and Process), Cirne aims 
his guns at the concretist poets and 
systematically attempts to debunk 
every tenet promoted by the group. 
He starts by acknowledging the “ex-
haustion of the verse” and declares 
that Mallarmé’s era is long gone. Now, 
he avers, is Dias-Pino’s time who 
affirms that “poems are made with 
ideas and not with words.” He also 
discards Praxis as insignificant to 
the new avant-garde that, in his view 
“search to create new languages.” 
He criticizes the concretists’ empha-
sis on structure and proposes that 
only in the process, poetry becomes 
dynamic. Cirne distinguishes, “for 
operational effects, informational 
process from aesthetic process. He 
distinguishes poets between those 
who “invent a new process with each 
work,” and those who “invent a given 
process and take it to its ultimate con-
sequences.” He concludes: 

The informational process is 
the very process itself, devoid 
of any symbolic meaning, 
and that can be measured 
by the amount of invention 
and originality that will test 
its functionality in face of the 
evidence of consumption.9

8. Moacy Cirne, “Poesia: 
estrutura e processo,” in 
Caderno de cultura. Jornal o 
Sol. November 9, 1967.

9. Ibid.

Cirne’s understanding of informational 
process is drawn from Norbert Wie-
ner, whose early studies on cybernet-
ics inspired Umberto Eco to formulate 
his concept of the “open work of art.” 
Wiener also was a major influence 
on Haroldo de Campos in essays 
that outlined his mechanistic view of 
writing/language.10 The context that 
informed process/poem, therefore, 
was never exclusive to the poets af-
filiated with the movement, and the 
debt to the research and scholarship 
produced by the Noigandres poets is 
undeniable. Granted, the concretist 
paradigm relied heavily on architec-
tural tropes related to structures and 
modules, however, dynamics was 
hardly sacrificed. 

10. Cf. “Concrete Poetry—
Language—Communication,” 
in Novas: Selected Writings 
of Haroldo de Campos, 
edited by Antonio Sergio 
Bessa and Odile Cisneros 
(Evanston: Northwestern 
University Press: 2007), 235.

Regardless of any possible literary 
judgment, Cirne’s ideas were indeed 
in keeping with the revolutionary 
thinking that informed most of the 
cultural/social projects conceived in 
Brazil at the time. Underneath some 
of his ideas one identifies the kind 
of dialogical, socializing method that 
Paulo Freire championed since the 
late 1950s in his education reform 
projects. As with Freire, process/poem 
proposed an art form in which the 
author would be ultimately dissolved 
onto the social fabric. For example, 
Cirne suggests that the poem “1822” 
by Nei Leandro ought to be translated 
in Argentina as “1816.” An ironic play 
with the year that Brazil severed its 
ties with Portugal, Leandro’s poem 
questioned our independence from 
colonialism through a collage of logos 
of the multinational companies that 
controlled the country’s economy at 
the time. Therefore, the printed text 
could never represent the end of the 
poetic process, for a matrix could al-
ways be rendered differently given the 
context. The focus, Cirne repeats over 
and over again, must be the “con-
sumer,” who is invited into the poem’s 
(often referred to as a “product”) pro-
cess, thus delineating a poetic system 
entirely in accordance with Brazil’s 
emerging industrial society: 

designer (the poet) → 
process—product (the poem) 
→ consumer (the reader).

A text authored con-
jointly by the group 
and published in 
1968 gives an ac-
count of the group’s 

advances in their first year.11 Mass 
media channels, the text affirms, have 
been receptive to process/poem, a 
fact that confirms the “logic for its 
consumption.” The group’s radicalism 
verges on dangerous terrain as they 
describe a “rasga-rasga” (torn-torn) 
event in which books by “discursive 
poets (Drummond, Cabral and their 
satellites)” were thrashed.12 As for a 
rationale for such action, they point 
to the fact that the books vandalized 
could no longer stand as models for 
young poets as they had already been 
“surpassed, consumed”: “a poem is 
like a battery, once it’s spent it’s done.” 
Besides its unexpected Poundian 
rhetoric (the battery/poem concept 
can be seen as an update of Pound’s 
Vortex), this important document faith-
fully conveys the cultural chaos going 
on in Brazil at a moment when the 
military junta is stepping up repression 
and censorship. In their exasperation 
against calcified cultural models, the 
group inveighs against the merely “dis-
cursive” and engage in real action sup-
porting demonstrations going on in Rio 
after the teenager Edson Luís de Lima 
Souto was killed by the police during 
protests at a students’ restaurant. 
During demonstrations, they release 
the following note: “The process/poem 
group protests against the assassi-
nation of students, carried through 
by anachronistic social structures, in 
solidarity with the student movement.” 
And in another manifesto released in 
Rio Grande do Norte: 

11. Grupo Poema Processo, 
“Contatos,” in Revista Ponto 
2, Rio de Janeiro, 1968

We are for the new (protest 
demonstration, new theater, 
new cinema, process/poem, 
avant-garde music) against 
archaic structures (in which 
official dictators keep political 
prisoners, censorship, police 
killing students, overcrowded 
universities); the killing of 
Edson Luiz confirms: we live 
under a MILITARYSHIP; po-
lice × students, censorship × 
culture, conformism × fight 
— until when?; for freedom of 
creation, on the margins of 
militaryship.13

12. In Seven Faces: Brazilian 
Poetry Since Modernism, 
Charles Perrone gives a 
brief description of this 
event: “The group came 
to public attention with a 
Dadaist demonstration-
stunt on the steps of the 
Municipal Theater in Rio de 
Janeiro. Books of poetry 
by Drummond, Cassiano 
Ricardo and others were 
torn up, and protesters 
carried signs with such 
messages as “Verse is a 
Drummondcide,” “Uncle 
Scrooge is imperialism 
itself!” and “There is more 
poetry in a logotype than 
in all the poetry of J. G. 
de Araújo Jorge, Mário 
Chamie, and Vinícius de 
Moraes!” these noise-makers 
understood radicality as 
the ultimate virtue, and that 
meant a complete uprooting 
of the verbal.” See Perone, 
Seven Faces: Brazilian Poetry 
Since Modernism (Durham, 
NC: Duke University Press, 
1996), 63.

13  Ibid.

Call for
action
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While this level of political engage-
ment among participants of process/
poem clearly distinguishes the group 
as a whole, one must consider that 
many other poets responded to the 
extreme social conditions at the time 
in significant ways. Ferreira Gullar, for 
example, who had been nominated 
director of the Cultural Foundation in 
Brasilia in 1961, went into exile in 1970 
shortly after the release of his book 
Avant-garde and Underdevelopment. 
Mario Chamie, the founder of Praxis, 
became a cultural agent in São Paulo, 
and eventually that city’s secretary 
of culture (1979—1983). As for the 
concrete poets, one need only to 
consider Augusto de Campos’ “pop-
cretos”, a series of semiotic poems 
made with newspaper clippings that 
recycled the language of the day to 
infer that at that moment no one was 
oblivious of the pressing conditions. 
In “Psiu,” from 1963, for instance, 
while a visual image demands silence, 
the message is juxtaposed with the 
sentence “Learn to live. Learn to be 
arrested. Learn to be released.” Con-
cern for the country’s social inequali-
ties was not a new subject in Brazilian 
literature by any means, and much 
less a prerogative of process/poem. 
Landmark books such as Euclides 
da Cunha’s Os Sertões, published 
in 1902, had set an impossibly high 
standard for modernists to come on 
how to merge rigorous, experimental 
writing with social commentary and 
critique. Echoes of that tradition are 
disseminated in works such as João 
Cabral do Melo Neto’s dramatic poem 
Morte e vida Severina, from 1955, and 
Haroldo de Campos breakthrough 
series from 1957—1959, “Fome de 
forma” (Hunger for Form), and “Forma 
de fome” (Form of Hunger), which 
pitch the formal rigor of (concrete) 
poetry against the moral imperative of 
addressing the human condition. De 
Campos would approach the same 
conflict again in the collection of 
prose poems Galáxias, particularly in 
“circuladô de fulô.”

Ultimately, what seems to distinguish 
process/poem is its stress on the 
instability of the sign. The emphasis 
on process seems to imply that once 
the sign is apprehended (on paper, on 
the tape recorder), it’s dead, like Mal-
larmé’s swan (cygne/signe) trapped on 
the frozen lake of a text.14 In a text on 
the code poems of Neide Sá, Alvaro 
de Sá suggests: “the author looks to 
break the limits of the word semantic 
condition.” This state of continuing 
instability in which language needs 
to be coded and decoded, certainly 
sums up a society is state of siege in 
which messages must dissipate as 
they are read. One is reminded of the 
experiments conducted at Bletchley 
Park, England, involving cryptologists 
engaged in capturing and decoding 
messages from Germany during  
World War II. 

14. Stéphane Mallarmé, 
“Le vierge, le vivace et 
le bel aujourd’hui,” in 
Collected Poems, trans. 
Henry Weinfield (Berkeley: 
University of California Press, 
1994). 67.

Hence the urge to continually create 
new languages in which the letters of 
the alphabet are rendered through 
minimal shapes combined differently. 
Otherwise, the alphabet is entirely 
dismissed and abstract shapes with 
specific meanings are proposed in-
stead to convey the poetic process. 
A poem can be constructed with as 
little as three or four elements, its 
complexity predicated on the number 
of possible combinations. In those 
instances the poem’s main drive seem 
to be an impulse to create complex 
codes with a minimum of elements. 
The main stake then seems to be how 
one goes about reading graphs, a 
concern, we must point out, central to 
Charles Sanders Peirce’s work on “ex-
istential graphs” conceived to better 
represent relational states of affairs. 
The concern for logic in language, the 
aspiration for a more efficient syn-
tax, was by no means a prerogative 
of process/poem. Note that Neide 
Sá’s poems, with their codification of 
agrarian/urban/personal themes (an 
anthology of the concepts codified in 
her poems will include: fertility, love, 
hearth, bomb, fear, death, man, ha-
tred, dust, machine, depth, grave) are 
in the same category of the semiotic 
work developed by poets like Décio 
Pignatari, Luis Angelo Pinto, Pedro 
Xisto and Mary Ellen Solt. Informa-
tion theory, and in particular Peirce’s 
work on semiotics gained Pignatari’s 
attention early in the 1960s and de-
veloped further after he became a 
communications professor at the Es-
cola Superior de Desenho Industrial, 
in Rio, from 1964 to 1975. In parallel, 
Pignatari would also become active in 
the area of advertisement bringing to 
the job the sophisticated knowledge 
of language and semiology honed in 
during his early years as a concrete 
poet. It is not surprising, then, that 
in 1975 Pignatari would lay claim of 
his contribution to the subject by in-
cluding the essay “Nova linguagem, 
nova poesia,” in the second edition of 
Teoria da poesia concreta — Textos 
críticos e manifestos 1950 — 1960, the 
collection of the main manifestos and 
theoretical texts by the Noigandres 
poets, originally issued in 1965.15 

The 1970s in Brazil was a moment 
of great transition. By then, guerrilla 
activities had mostly waned after 
the killing of political activist Carlos 
Marighella, in 1969, in an ambush in 
São Paulo. In that same year, Charles 
Burke Elbrick, US ambassador in Brazil, 
was kidnapped and released in ex-
change for fifteen political prisoners, 
including several student leaders. The 
following year, other four foreign dip-
lomats would also be kidnapped and 
released in exchange for political pris-
oners. By 1975, censorship was at its 
highest, particularly in relation to cul-
ture and media. That year was marked 
by the death of journalist Vladimir 
Herzog in a cell of the DOI-CODI (De-
partment of Information Operations, 
Center for Internal Defense Opera-
tion). The police declared death by 
suicide prompting widespread outcry. 
The incident led artist Cildo Meireles 
to create Insertions into Ideological 
Circuits 2, in which he rubberstamped 
banknotes with the question: “Who 
killed Herzog?” 

Movements such as process/poem 
and Praxis had already ended opera-
tions and many of the poets involved 
with the movement would move on 
to other endeavors. But the war of 
words would continue, nevertheless, 
with attempts from all sides to rewrite 
history and assert one movement 
over another. One such attempt was 
the 1977 exhibition Projeto construtivo 
brasileiro na arte—1950—1962, orga-
nized by Aracy Amaral. The exhibition 
proved volatile as it rehashed the old 
harangue between the concrete and 
the neoconcrete flanks. With the cul-
tural debate again polarized along the 
axis São Paulo—Rio, the utopian goal 
of disseminating the avant-garde on a 
national scale would come to an end.

15. Written in 1964 in 
collaboration with Luis 
Angelo Pinto, “Nova 
linguagem, nova poesia,” 
was included in a revised 
edition of Teoria da poesia 
concreta — Textos criticos 
e manifestos 1950 — 1960, 
(Sao Paulo: Livraria Duas 
Cidades, 1975). 159.

Let us formulate the start of a ques-
tion: are we (from the Brazilian North-
east) within the research, resources 
and paths of the international avant-
garde, or are Natal’s avant-garde 
experiments — the edge of Brazil, 
complete Third World — not fitting in 
to contribute to the existence/con-
science of the true avant-garde’s life? 
Well, the avant-garde is the research 
and expanding of repertoires, it is 
continuous cultural action. There-
fore, within this perspective, currently 
through the Process/Poem team and 
GRUPEHQ (Group of Comic Book Re-
search), in Natal we have formed one 
of the most active avant-garde fronts, 
and through creative elements, our 
communication is opening up to an 
increasingly larger public. Let us take 
stock of what has been done in avant-
garde semantics here in Rio Grande 
do Norte.

In December of 1966, the Group 
“Dés” (tribute to Mallarmé) announced 
the launch of concrete poetry be-
tween us; initially through lectures 
and debates at various locations in 
Rio Grande do Norte’s capital. In this 
way, during the months of November 
and December 1966, problems and 
theoretical issues in new poetry were 
presented and discussed at the Phi-
losophy School, and Law School at 
Colégio Marista, and at the Casa do 
Estudante (all establishments located 
in Natal.) On December 5th, the First 
Exhibition of Concrete Poetry in Natal 
was installed at the Galeria de Arte do 
Município. One of its highlights was 
the opening act and the launching 
of the manifesto titled For a Revolu-
tionary Poetry, Formally and Themat-
ically. This manifesto was signed by: 
Anchieta Fernandes, Dailor Varela, 
Fernando Pimenta, Jarbas Martins, 
João Charlier, Juliano Siqueira, Moacy 
Cirne, and Ribamar Gurgel. 

Rio G. Do Norte: 
The Avant-Garde’s 
Challenge

Anchieta Fernandes

1973

■

Text originally 
published in the 
magazine Revista 
de Cultura Vozes 
Nº 10 (Petrópolis: 
Vozes, 1973)
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In it, Sartre, Brecht and Max Bense 
were quoted, as well as the “primary 
texts of Brazilian literature”: Wall 
Street Inferno (Sousândrade), Sen-
timental Memoirs of João Miramar 
(Oswald de Andrade), Macunaíma 
(Mário de Andrade), Carlos Drum-
mond’s works, João Cabral’s works, 
The Devil to Pay in the Backlands (Gui-
marães Rosa), and concrete poems 
by Augusto de Campos, Décio Pigna-
tari, Haroldo de Campos, José Lino 
Grunewald, Ronaldo Azeredo, Wla-
demir Dias Pino. From universal litera-
ture, the moderns included: Mallarmé, 
Joyce, Pound, Fernando Pessoa. 

It is worth noting that we head to-
wards Concrete Poetry after con-
scious studies, and theoretical veri-
fication of our poetry’s evolutionary 
possibilities.  All of us from Group 
“Dés” had created discursive po-
etry, poetry inspired mainly by the 
techniques of Drummond and Cabral 
de Melo Neto. An excerpt from the 
launching manifesto for Concrete 
Poetry in Natal serves to demonstrate 
that we did not intend to create a 
movement simply to scandalize the 
city and its two academies of litera-
ture: “Our conception of reality makes 
us no longer accept the province as a 
motivator of unproductive anguishes 
and weathered schemes. We will 
make poetry focused on informational 
concreteness, and for the character-
istics of the land and the man from 
the Northeast: a socially engaged 
avant-garde poetry — a poetry capa-
ble of being aggressive and violent, 
starting from critical elements, and 
overcoming them formally.” The most 
important concrete poems from our 
group were born out of this theoret-
ical practice as a base, among them: 
Pedro Pedra (Pedro Pebble), by An-
chieta Fernandes; Cotidiano (Day-to-
Day), by Dailor Varela; Prostituta nº 2 
(Prostitute nº 2) by Fernando Pimenta; 
Muro de Berlim (Berlin Wall), by João 
Charlier, and Espaço Concreto (Con-
crete Space), by Ribamar Gurgel. 

During 1967, the “Dés” Group acted 
especially in the educational sector. 
First, it worked on an experimental 
booklet with texts and concrete po-
ems to be distributed in the state’s 
schools. As there were provincial 
difficulties for printing this booklet, 
the group decided to turn to the clar-
ification of the students’ resources 
in the capital. This is because a poll 
proved the cultural backwardness that 
the Northeast’s own college students 
lived at the time: a total of 90% of 
philosophy and sociology students 
who were consulted were unaware 
of João Cabral and Drummond’s 
poetry, and they had never seen a 
concrete poem. This was when, in a 
joint venture between “Dés” Group 
and the Student Central Directory, a 
series of exhibitions of avante-garde 
poetry flyers were organized, starting 
on September 25, 1967 at the Uni-
versity Restaurant, and continuing 
to the schools of Law, Journalism, 
Philosophy, Medicine, Sociology, 
and Engineering and the Atheneu 
Norte-riograndense (state school). 
Furthermore, during the week of Oc-
tober 16th to the 23rd of the same 
year, Dailor Varela taught a series of 
classes about Concrete Poetry at the 
Elói de Sousa School of Journalism. At 
that time, the group had already made 
the discovery of “Oswaldian” poems 
by José Bezerra Gomes, and began 
to study the modern theorists of in-
formation and communication such 
as: Max Bense, Umberto Eco, Roland 
Barthes, Abraham Moles, and Roman 
Jakobson. As a result, a modern film 
column was released through Natal 
newspaper Correio do Povo. Its vot-
ing column was signed by six critics 
(Alexis Gurgel, Anchieta Fernandes, 
Dailor Varela, Charlier Fernandes, 
Gercino Saraiva, and Ribamar Gurgel), 
and always used even numbers: 0, 2, 
4, 6, 8, 10. 

In this way, it was preparing the 
ground for the emergence of more 
extensive research, in other words: 
for a new revolutionizing movement 
of the poem’s operative field, beyond 
literature, above the structural limits 
of Concrete Poetry. On December 
11, 1967, simultaneously with Rio de 
Janeiro, the first Process/Poem exhi-
bition happened in Natal. A new man-
ifesto was signed, this time by Anchi-
eta Fernandes, Dailor Varela, Falves 
da Silva, Fernando Pimenta, Frederico 
Marcos, Marcos Silva, Moacy Cirne, 
Nei Leandro de Castro Ribamar Gur-
gel, and Sanderson Negreiros. In a 
year of research and fighting for a 
new mentality in the experimentation 
of the poetic language, world-class 
visual poems were produced, poems 
that the expo/process presented: 
Olho (Eye), by Anchieta Fernandes; 
Signo (Sign), by Dailor Varela; Amo 
(Love), by Falves da Silva; Vi(r) Ver 
(Com(e) See) by Marcos Silva, and 
1822, by Nei Leandro Castro.

Since then, new operational strate-
gies: graphic, sculptural, folded pa-
pers, cut papers, collages, functional 
elements of science (ex: Vi (r) Ver 
by Marcos Silva, using the electric 
flasher put into practice the law of 
the bi-metal expansion coefficient), 
environmental, poem-happenings etc. 
A more effective cultural action began 
to develop within itself. A critical con-
science was created for the assump-
tion of a new Northeastern, Brazilian, 
and universal reality. Already in 1968, 
electronic music by Rio Grande do 
Norte native Joel Câmara was the 
sound background for projections of 
process/poems, through Frederico 
Marcos slides, in an avant-garde play 
staged by young director Carlos Fur-
tado at the Teatro Alberto Maranhão, 
in Natal. The Process/Poem exhibi-
tions began to happen at several Bra-
zilian cities, some of them being filmed 
for the news or special television pro-
grams. Courses, debates, and confer-
ences were promoted. In this way we 
confirmed, after six years of action/
process, the balance of our presence 
in exhibitions that were mobile and 
public, in the student milieu, creativity 
through mass culture, participation in 
national and international exhibitions, 
publishing our poems and theses in 
national and international magazines 
and newspapers. Furthermore, Nei 
Leandro de Castro, one of the found-
ers of the movement/process in Natal, 
hosted a conference at the University 
of Essex (England) in 1969.

After the years of 1967, 1968 and 1969 
— a phase in which the debates for 
the avant-garde reached a true “Os-
waldian” anything goes — we set off 
for a new onslaught in another field: 
to define comic books as sociolog-
ical evidence. It was for this reason 
that the Process/Poem in Natal knew 
how to converge their interests with 
those of GRUPEHQ, a group of young 
comic book designers who presented 
the First Exhibition of Rio Grande do 
Norte Comic Books, from May 15 - 22, 
1971, at the State Public Library. Mo-
acy Cirne was the one who presented 
the exhibition in the catalog, and the 
exhibition was composed of original 
comics, among which were the fol-
lowing Rio Grande do Norte authors: 
Ademar Chagas, Emanoelo Amaral, 
Evaldo Oliveira, Falves da Silva, Lind-
berg Revoredo, and Reinaldo Aze-
vedo. The exhibition also contained 
a section of process/poems made in 
the comic book language. In order to 
attempt a creative environment that 
was not distanced from social reality, 
the GRUPEHQ team accepted the 
lessons from Process/Poem’s theory, 
and today defines itself through the 
following points:

“1 - The Process/Poem is one of the 
largest informational realities of our 
time. The comics are one of the larg-
est communicational expressions.

2 - Rio Grande do Norte is no longer 
a literary state. The cultural action of 
the Process/Poem avant-garde fore-
front in Rio Grande do Norte, since 
1967, greatly contributed to this men-
tality. 

3 - This combat-avant-garde was also 
a decisive contribution to the renewal 
of the Northeastern press, modifying 
the structures of the literary supple-
ments, hitherto full of Parnassian po-
ems and impressionistic criticism.

4 - After the Process/Poem, Rio 
Grande do Norte’s traditional liter-
ature ceased. The poetry books by 
local poets cannot communicate with 
the public.

5 - The GRUPEHQ emerged in 1971 as 
a development of the cultural action 
of the Process/Poem - which, inci-
dentally, has already been stated by 
Moacy Cirne in Vozes magazine, Janu-
ary/February 1972 edition. 

6 - The visual/cultural research by 
GRUPEHQ is made to integrate the 
national context of affirmation before 
the universal. 

7 - An observation: today, the mood 
is itself a manifestation of pure avant-
garde. It challenges the mentality of 
the accommodated, and is an encour-
agement to test new discoveries in 
language.

8 - We defend research that has not 
been done in Brazil yet: the pho-
to-novel. It is an expressional mean 
as valid as drawing comics. Using 
photomontages and functional cuts 
could result in the optimal rendering 
of comic language in pictures, which 
to this date, and basing itself on Italian 
models, remains a vehicle of alienat-
ing melodramatic redundancy of the 
masses.

9 - We demand a greater graphical 
search of comic book designers. The 
meta-graphic explosions of Process/
Poem in sequential triggering are 
there. It is also necessary to reach the 
level of inventiveness achieved by the 
animated films by Normal McLaren 
and others.

10 - In the near future, there will not 
be a need for a plot. It is foolish to 
think that the people will not under-
stand a non-linear narrative. The peo-
ple simply have been conditioned to 
stereotypes.

Signed by: Adler Fontenelle, Anchi-
eta Fernandes, Alcides Sales, Bosco 
Lopes, Carolina Amaral, Cícero Cor-
reia, D. Lucas Brasil, Emanoel Amaral, 
Enoch Domingos, Guilherme Aragão, 
Josué Maia, Lindberg Revoredo, Luís 
Pinheiro, and Reinaldo Azevedo.”
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Process/poem's 25th anniversary is 
celebrated next December. It was 
the avantgarde in 1967. Will it still be 
avant-garde in 1992? For the young 
people in the beginningof the 90s, 
the end of the 20th century, and 
the end of the first millennium of our 
Western calendar — maybethis word 
— “process/poem”— sounds a bit 
strange. Do the young poets aged 25 
today know there was an avant-garde 
movement in 1967 called Process/
Poem? Do they still believe in the 
avant-garde? What is their idea of the 
avant-garde?

Well, as for these last three questions, 
I will leave the young people to an-
swer for themselves. I will only answer 
one question in this article: Is the Pro-
cess/Poem still avant-garde in 1992? 
Unfolding the question in several 
others, I will try to answer by clarifying 
the Process/Poem:

1 - What is the Process/
Poem, which now in 1992 
celebrates 25 years of exis-
tence?

First of all, it is necessary to say that 
all the avant-garde in the context of 
cultural production, even though it 
may result from an individual desire, or 
a particular rebelliousness — is born in 
the socially necessary moment. When 
it was released in 1967 by cultural pro-
ducers from Rio de Janeiro and Rio 
Grande do Norte, the Process/Poem 
was made present in its socially nec-
essary time. After more than 10 years 
of practice and theorization, Concrete 
Poetry was exhausting itself in its 
creative proposals, its representatives 
looking to sterile “resuscitations” of 
poets from the past, even though this 
was with the great theoretical and 
cultural background of, for example, 
Haroldo de Campos. The political 
regression represented by the 1964 
military coup corresponded to a re-
gression in poetry. Concrete Poetry, 
rotating in the dead end circle of lin-
guistic structures, sought to belatedly 
support linguistic/poetic experiments 
from the past. By placing its playing 
field in the invention of a new process 
with every new poem, the Process/
Poem updated the avant-garde rup-
ture, enriching the social repertoire, 
providing openings for the multiple 
creativity of the reader / consumer / 
participant.

The first Process/Poem exhibition 
took place on December 11, 1967, 
simultaneously in Rio de Janeiro (Es-
cola Superior de Desenho Industrial) 
and Natal (Museu do Sobradinho, 
presently Museu Café Filho). In real-
ity, Natal anticipated itself by a day, 
because the Natal exhibition opened 
to the public in the late afternoon of 
December 10, 1967. In Rio de Janeiro, 
the exhibition-launches were accom-
panied by a kind of manifesto: in Rio 
de Janeiro under the title “Proposi-
tion” and in Natal under the title “New 
Poetry, New Process: 8 points.”

At the Natal exhibition (which was also 
denominated — including in the cata-
log — “Explo 02,” to characterize the 
second explosive exhibition of the Na-
tal avant-garde, the first having been 
that of concrete poetry, in the Galeria 
de Arte da Prefeitura at the André de 
Albuquerque Square, on December 5, 
1966) graphic poems predominated, 
although there was also an op-kinetic 
by Marcos Silva that used electricity. 
The exhibition in Rio de Janeiro con-
tained the various forms and materials 
that the Process/Poem would enable, 
including edible poems in cookie form, 
poems drying on the clothesline etc. 
Finally, there was the presence of radi-
cal critical awareness at the exhibition 
in Rio de Janeiro: the poem “Trash,” by 
Álvaro de Sá, consisted of a shelf that 
contained the pages of about 2,000 
poems by discursive poets.

2 - What did the Process/
Poem bring that was new 
in relation to previous 
avant-gardes?

First of all, the most avant-garde idea 
that can exist: a new process is cre-
ated for each new poem. Then, the 
expansion of perspectives: the poem 
was not just a literary practice any-
more, it also began to exist physically 
as an object, and reached other lev-
els: the gestural, the poem-march, the 
intersemioticity of various signs mobi-
lized in social practice. Process/Poem 
theory in 1967 stated: “The Process/
Poem is one that inaugurates informal 
processes at every new experience. 
This information can be aesthetic or 
not: the important thing is for it to be 
functional, and therefore consumed.”

The Process/Poem expanded the rep-
ertoire of Brazilian culture. 

3 – Is the Process/Poem the-
ory totally original, or does it 
have a basis on an author or 
authors? 

To reach its theoretical proposals and 
creative results, the Process/Poem 
emerged from discussions and stud-
ies that were developed by a group 
of poets from Rio de Janeiro who 
thought there was an importance to 
the graphic work of Dias-Pino. Among 
them, Álvaro de Sá and Moacy Cirne. 
In addition, the latter was from Rio 
Grande do Norte, and had been one 
of the boosters of the concretist 
avant-garde in Rio Grande do Norte 
with the Dés Group (1966). During the 
group’s debates and studies, from 
the end of 1966 and during the whole 
year of 1967, Moacy Cirne sought to 
communicate news to the poets and 
their concretist companions who had 
stayed in Natal, especially in letters to 
Dailor Varela and myself. In response, 
we sought to transmit our doubts to 
Moacy, and the solutions we thought 
were best (however, in 1968 a pro-
posal of ours, from the process/team 
in Natal, was not accepted by those 
in the South, and did not pick up 
nationally: Dailor, Marcos Silva, and 
myself thought that in order to com-
pletely radicalize against literature, 
our productions should not be called 
process/poems, but process/pro-
grammings). 

Initially, it was thought that there was 
concrete poetry and experimental 
poetry. However, with the creative 
triggering, a basic finding came to 
be: our poems were no longer simply 
concrete or experimental. They were 
process poems. They contained the 
new solutions that enriched the avant-
garde theory: a new process for every 
new poem, versions, counter-style. 
Poetic production was democratized. 
Copyright, personal property, and the 
individualistic aura of the poem ended.

Other theoretical achievements of 
the Process/Poem would be: I) a 
productive reading, in the explana-
tion by Moacy Cirne: “The process/
poem, already in 1967, distinguished 
the symbolic reading (figurative), the 
abstract reading (structural), and the 
process/reading (that would be cre-
ative). Today, we prefer to point out 
that this process/reading refers not 
to a creative reading tendency (indi-
vidual), but to a productive reading 
(social).” II) the separation between 
poetry and poem, as explained by 
Wlademir Dias-Pino: “For the P/P, the 
poem is physical (product = collective) 
and poetry is metaphysical (abstract = 
individual). So much so that we make 
versions, not from the psychological 
content of the poem, but from the 
material used (…).” III) the logic of 
consumption, which Álvaro de Sá ex-
plained: “We wanted to say that every 
poem should create its own consump-
tion logic, that is, produce information 
for it to be incorporated into human 
practice by becoming a social need, 
more or less like the Lobachevsky 
case. Nobody could allow his geome-
try to be lost.”

■

Text originally 
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4 – Did people become aware 
of the Process/Poem?

I ask: Do people know about Carlos 
Drummond de Andrade? Do people 
know about Guimarães Rosa? Do 
people know about João Cabral de 
Melo Neto? In general, people have a 
repertorial level that is far below the 
repertorial level of the avant-garde 
production, and this is due to the 
little information that is provided by 
the educational structures. Power, 
the ruling class, is the one to blame 
for the people’s low level of informa-
tion. Experts on people’s low level of 
information, the mass media makes 
popular music myths like Leandro e 
Leonardo, Roberta Miranda, Xuxa, 
and the likes. But if the people do not 
know the Process/Poem in an imme-
diate way, they know it as a result of 
research that had repercussions in 
social practice. The avant-garde is 
research. The effects of the Process/
Poem research had repercussions in 
the viewing of alternative newspa-
pers, the awareness of the students 
facing the new informational reality 
(moreover, my poem “eye” was one of 
the process/poems to be divulged in 
the national school network’s books), 
through the dynamic images of Bra-
zilian film from the 60s /70s. And all 
of this new visual thinking is a coexis-
tence that has made, for example, the 
most unadvised newsstand owner be 
informed about the Process/Poem, 
even though Editora Abril has omitted 
this new type of poem from the col-
lection of booklets “Our Century.”

5 – Is the Process/Poem still 
avant-garde, or has a new 
avant-garde emerged after 
25 years?

An avant-garde does not eternalize 
itself as an avant-garde. A poem that 
is new during a time period may be 
old for one that follows it. However, 
the question with the Process/Poem 
is that its informational repertoire was 
so new, it meant such a break with the 
literary past, and advancement for the 
languages   of the future, that its time 
has not yet passed. In the Process/
Poem’s theory, there is the condition 
that the poem only fulfills its role when 
it is assimilated and explored in all its 
possibilities, and through its versions. 
The poem is both information for the 
consumer, and a problem that he will 
have to actively resolve in order to 
reach and surpass this information. 
He passes from the condition of a 
receiver (contemplative) to a source 
position (when acting on the poem 
he creates new information). For the 
Process/Poem not to be considered 
avant-garde anymore, it would be 
necessary for there to have been a 
thorough research work, and explora-
tion of the various poems produced. 
The creative proposal of the Process/
Poem is still the Brazilian avant-garde. 
Its theoretical basis (a new process 
for each new poem) still is a reperto-
rial expansion that Brazilian society 
needs.

6 – Were the tearing of po-
etry books on the steps of 
the Municipal Theater of Rio 
de Janeiro in 1968, and the 
threat of burning books in 
Natal that same year 
Nazifascist acts?

Radicalism made sense in the 60s 
because it was actually very difficult 
to pierce the wall of cultural vehicles, 
which could only be accessed by the 
upper class. Hence, it was necessary 
for us from the Process/Poem to 
threaten with a public book burn-
ing, which did not happen, but that 
caused such a big fuss that it became 
a myth. Even today it is said that we 
burned books in 1968 (and even peo-
ple who were never part of the Pro-
cess/Poem team went around saying 
that they participated in this supposed 
book burning). 

Regarding this culturally created fire 
(here in Rio Grande do Norte there 
would be a replica of the tearing of 
books, and yes — this took place on 
the steps of the Municipal Theater of 
Rio de Janeiro in January 1968), the 
following must be explained: at the 
time, the traditional poets compared 
the Process movement to Nazism 
because burning books in public 
would mean to reproduce the bon-
fires that were used to burn books 
under Hitler’s orders. However, no-
body bothered to remember that the 
Nazis burned books that they took 
from people, using physical violence 
against humans, invading public librar-
ies, and removing the volumes they 
found dangerous to their ideology; 
whereas we would have burned books 
that we owned, without forcing any-
one to throw their volumes in the fire, 
or invading public libraries. Today, it 
is still necessary to state: the burning 
of books would have been a symbolic 
act, a protest against the discrimina-
tion that opposed the new poem. 

7 – To this date, what are the 
most important poems of the 
Process/Poem?

It is very difficult to say. The Process/
Poem itself abolished the qualitative 
categories of good and bad. To do 
it justice, as has already been sug-
gested, the Process/Poem was born 
out of the enthusiasm of Rio’s young 
poets for the graphic work of Wla-
demir Dias-Pino. Therefore, it would 
not be poems, but the most important 
poem of the Process/Poem was “The 
Bird,” by Wlademir Dias-Pino. This 
product revolutionized language, a 
process/poem avant la lettre. In the 
context of concrete poetry, the poem 
“The Bird” was released in 1956, in an 
edition of only 300 copies. However, 
this book-poem (yes, the poem “The 
Bird” may have opened the concept 
of the book-poem) was the process/
poem before the Process/Poem 
existed. It is a true computer poem, 
with loose sheets, perforated, cut, 
and encoded in series. In addition, 
the reading is also achieved inside it 
through the transparency of the pa-
per, graphics (lines, dots) etc. Letters 
are replaced by the paper’s different 
colors. It is the transformation of color 
into alphabet. And the use of other 
possibilities of the paper’s properties: 
texture, brightness, and flexibility — all 
inaugurating a series of processes in 
the Brazilian poetic creativity.

As for the invention of processes, in 
the context of the movement/Process 
itself, works by Moacy Cirne deserve 
to be mentioned. For example, the 
poem/shredding “1.2.3,” which uses 
sheets of glossy paper in three dif-
ferent colors (red, yellow, and black), 
shredded in various directional lines. 
Then, the shredded pieces of paper 
could be separated from the main 
sheet, and used according to the 
consumer’s need and preference. At 
the Visual Poetry Festival of Pirapora, 
in 1968, these bright and colorful 
pieces were thrown over the São 
Francisco River at dusk. This allowed 
for the birth of another beautiful ges-
tural/visual poem.

Another important poem by Moacy 
Cirne that triggered a new process 
was the “poem to be burned”: on 
one side was a reproduction of the 
American flag, and on the other the 
poem’s phrase-title. This poem is only 
a poem at the moment of its function-
ality, which is when it is being burned. 
Therefore, if a person wants to save it 
they are not keeping the poem, but a 
reproduction of the American flag. At 
the time, American capitalism had to 
be criticized more than ever, since the 
cruelties of the Vietnam War were on 
the rise. 

In Recife, José Cláudio created the 
process of the poem/stamps. 
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