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“O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha.” 

Didi-Huberman 
 
 

“(...) o sentir não é a possessão intelectual daquilo que é sentido, mas sim 
despossessão de nós mesmos em seu proveito, abertura daquilo que em nós não 

temos necessidade de pensar para compreender.” 
Maurice Merleau-Ponty 

 
 

“O simples ato de olhar está carregado de interpretação.” 
Charles Sanders Perce  

 
 

“A poesia intersignos (assim denominei essa poética em mostras de 1985 e 
1998), que destaca os significados da imagem fora da palavra, procura romper 

com a desatenção e automação que nós temos na observação das informações 
visuais, predominantes no mundo contemporâneo. Foi procurando a 

desautomatização do olhar que fiz o „poema-imagem Clichetes (1984)‟, em que 
numa caixinha de chicletes são feitas pequenas modificações, subvertendo o 

sentido geral da informação. Seria essa, enfim, uma nova maneira de se pensar 
visualmente, formulando ideias através de imagens, símbolos, letras? No mínimo, 
é uma forma de se pensar com humor e recuperar o poema como um modo de se 

pensar com prazer.” 
Philadelpho Menezes 
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CONTRIBUIÇÕES DE PHILADELPHO MENEZES NA PROMOÇÃO DA POESIA 

VERBIVOCOVISUAL 

 
 

RESUMO 
 
 
Esta dissertação tem como objetivo identificar as principais intenções filosóficas e 
poéticas, bem como reconhecer a importância e as contribuições do poeta, 
tradutor e ensaísta Philadelpho Menezes à solidificação da poesia verbivocovisual 
brasileira, além de destacar suas pesquisas nesse campo. Para tanto, estuda 
também, os movimentos artísticos e literários oriundos dos princípios sígnicas 
peirceanas e da sua relação triádica com a construção de sentido, com especial 
recorte, aos movimentos artísticos e literários surgidos após a Semana de 22. 
Traz em seu corpo o resultado das constantes inquietações oriundas dos 
contextos de sala de aula da educação básica e do ensino superior, bem como do 
cotidiano da sociedade frente à leitura e a interpretação daquilo que se pode 
chamar de experiência poética e como sua linguagem coexiste em locais 
acadêmicos e sociais, indo além da simples ideia conceitual trazida pelos 
dicionários de que poesia é e como se faz poesia. O desejo e dar visibilidade a 
produção poética a partir da imagem e do imaginário frente aos teóricos e poetas 
contemporâneos ligados, de algum modo, aos movimentos concretismo, 
neoconcretismo e/ou pós-concretismo. Metodologicamente, utilizou-se das 
abordagens iconográficas e semióticas propostas por Pierce, uma vez que este 
afirma a impossibilidade de obter certeza, exatidão e universalidade absoluta em 
qualquer pesquisa realizada em qualquer área do conhecimento humano, 
segundo sua teoria falibilista, embora respaldados nos estudos bibliográficos. 
Logo, será possível perceber a dupla metodologia, usadas com o pretexto de 
confirmar o caráter teórico-prático que pesquisa dessa natureza requer. O 
resultado obtido é a constatação da valiosa contribuição de Philadelpho Menezes 
nos campos da poesia concreta, com ênfase na poesia experimental, sonora, 
visual, performativa, no hipertexto, na hipermídia, além da semiótica, 
comunicação visual e nas novas tecnologias na interface palavra/imagem/som. 
Nesse sentido, são muitas as intervenções e interferências que se pode constatar 
após a leitura e interpretação da sua fortuna crítica.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Semiótica. Poesia verbivocovisual. Philadelpho Menezes. 
Arte. Poética. 
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CONTRIBUCIONES DE PHILADELPHO MENEZES EN LA PROMOCIÓN DE LA 

POESÍA VERBIVOCOVISUAL 

 

 

 

RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de disertación tiene como objetivo identificar las principales 
intenciones filosóficas y poéticas así como, reconocer la importancia y las 
contribuciones del poeta, traductor, ensayista Philadelpho Menezes a la 
solidificación de la poesía verbovocovisual brasileña, destacando sus 
investigaciones en este campo. Así mismo, se estudia los movimientos artísticos y 
literarios derivados de los principios signicos peircianos y su relación tríadica con 
la construcción de sentido, haciendo énfasis en los movimientos artísticos y 
literarios que surgieron después de la Semana de 22. Su corpus expresa el 
resultado de las constantes indagaciones que surgen al interior de las clases en la 
educación básica y en la educación superior, así como en el cotidiano social 
frente a la lectura e interpretación de todo lo que puede ser llamado como 
experiencia poética y  como su lenguaje coexiste en espacios académicos y 
sociales allende de las simples ideas conceptuales proporcionadas por los 
diccionarios sobre qué es poesía y cómo se hace. La intención del trabajo es dar 
visibilidad a la producción poética a partir de la imagen y del imaginario frente a 
los teóricos y poetas contemporáneos relacionados, de algún modo, a 
movimientos tales como: concretismo, neoconcretismo y/o pos-concretismo. 
Metodológicamente, se utilizaron enfoques iconográficos y semióticos propuestos 
por Pierce, quien afirma según su teoría falibilista (PEIRCE apud SALATIEL, 
2009), la imposibilidad de obtener certeza, exactitud y universalidad absoluta en 
cualquier investigación realizada en cualquier área del conocimiento humano y 
que aún así, se realizó una investigación bibliográfica. Posteriormente, será 
posible percibir la dupla metodología que son usadas como un pretexto de 
conformar el carácter teórico-práctico que requiere dicho trabajo. El resultado 
obtenido es una constatación de la valiosa contribución de Philadelpho Menezes 
en los campos de la poesía concreta, con énfasis en la poesía experimental, 
sonora, visual, performativa, en el hipertexto, en la hipermedia más allá de la 
semiótica, comunicación visual y en las nuevas tecnologías en la interface 
palabra/imagen/sonido. En este sentido, son muchas intervenciones e 
interferencias que se pueden constatar después de la lectura e interpretación de 
su fortuna crítica. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Semiótica. Poesía verbivocovisual. Philadelpho Menezes, 
Arte. Poética. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente dissertação é resultado das constantes e inúmeras inquietações 

oriundas dos contextos de sala de aula da educação básica e do ensino superior, 

bem como do cotidiano da sociedade frente à compreensão, ou a falta dela, 

acerca do que vem a ser a experiência poética e como sua linguagem coexiste 

em locais acadêmicos e sociais, ainda que invisíveis por muitos, cujas reflexões 

deveriam ir além da simples ideia conceitual trazida pelos dicionários de que 

poesia é a uma “forma de expressão linguística destinada a evocar sensações, 

impressões e emoções por meio da união de sons, ritmos e harmonias, 

geralmente em versos. Característica do que toca, eleva, encanta.” (LAROUSSE, 

2001, p. 777). 

 Na verdade, o que se propõe é o reconhecimento de que a poesia está 

presente no respirar de cada cidadão e, para que ela se manifeste, precisará 

fazer uso de diversos recursos, objetivando expressar-se através de uma 

linguagem especial, diferente da convencional, provocando a subjetividade e 

criando efeitos de sentido naqueles que recebem sua mensagem e se veem 

obrigados a decodificá-la.  

Nesse sentido, a poesia, e não o poema - é a responsável pela 

animosidade, aquela de dar vida e atribui sentimentos às palavras, sons e 

imagens contidas nas produções ou obras poéticas. E, para tanto, fará uso de 

diversos recursos sonoros e de uso das linguagens, propondo a criação de 

imagens, por meio das figuras de linguagem, dos sons, dos ritmos entre outros. 

 Diante do exposto, optamos por um recorte que se deu a partir do 

entendimento da poesia concreta, a qual é resultante do movimento concretista, 

tendo como primórdios os três poetas Noigrandres: os irmãos Augusto e Haroldo 

de Campos e Décio Pignatari, seguido, em um primeiro momento pelos escritores 

Ronaldo Azeredo, José Lino Grünewald, Oliveira Bastos, Reynaldo Jardim e 

Ferreira Gullar, sendo o último considerado desertor daquele grupo que se 

classificou como concretista.  (SIMON & DANTAS, 1982, p. 05-11). 

Poetas como Wlademir Dias Pino, José Paulo Paes, Edgard Braga, Pedro 

Xisto, Moacy Cirne e muitos outros, das diversas regiões brasileiras foram 
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aderindo ao movimento que não para de crescer ainda nos dias atuais, nas suas 

mais variadas linguagens e formas de expressão: poesia experimental, poesia-

objeto, poesia digital, vídeopoesia, poesia performática entre outras. 

   Nesse sentido, foi feito um recorte para a poesia concreta, sonora e visual 

proposta pelo neoconcretista ou pós-concretista, ensaísta, professor, 

pesquisador, poeta, semioticista e tradutor, Philadelpho Menezes Neto, grande 

entusiasta da poesia multimídia. Natural de São Paulo-SP, nascido em 21 de 

junho de 1960, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo – USP, 

concluiu o mestrado e o doutorado em Comunicação e Semiótica na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP, com pesquisa de doutoramento na 

Universidade de Bolonha-Itália. Foi professor do programa de Pós-graduação em 

Comunicação e Semiótica da PUC/SP e articulador/coordenador da I Mostra 

Internacional de Poesia Visual de São Paulo, que aconteceu no período de 30 de 

junho a 14 de agosto de 1988, na cidade de São Paulo. (CCSP, 1988, págs. 07-

11). 

 Philadelpho Menezes também foi curador e organizador do Poesia 

Intersignos: do impresso ao sonoro e ao digital, realizado no Paço das Artes, da 

USP, no período de 28 de abril a 10 de maio de 1998. Este evento era  

 

composto por três etapas: exposição, espetáculos de poesia 
sonora ao vivo e fórum de debates com a presença de poetas, 
críticos e personalidades internacionais. 
Ocorrendo simultaneamente com a Bienal Internacional do Livro, o 
evento explora as diversas manifestações na área da poesia e 
performance, reunindo várias formas de significação da poesia, 
fora do formato tradicional do livro. 
Ao colocar em questão as formas da escritura e da leitura, o 
gesto, a performance e os recursos multimídia são utilizados para 
proporcionar ao público uma forma de fruição interdisciplinar, 
interativa. (PAÇO DAS ARTES, 1998, p. 05).  
 

Phila, como era carinhosamente chamado pela esposa, demais familiares e 

pelos amigos mais próximos, morreu em 23 de julho de 2000, vítima de acidente 

automobilístico. Deixando um enorme legado em tão pouco tempo neste plano 

existencial, causa pelo qual não devemos desistir dos seus pensamentos e 

ideologias. (CCSP, 1988, p. 19). 

 A motivação desta empreitada se originou ainda, da participação no III 

Seminário de Ação Poética Multimídia-SAP, que acontece no período de 03 a 07 
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de junho de 2014, nas dependências da Casa das Rosas – Espaço Haroldo de 

Campos de Poesia e Literatura, sito à Av. Paulista, 37, São Paulo/SP, ocasião 

que conhecemos e conseguimos conversar. 

A professora e pesquisadora Maria Lucia Santaella Braga - Doutora em 

Teoria Literária-PUC-SP e Livre-Docente em Ciências da Comunicação-USP; o 

poeta, jornalista e professor Franklin Valverde, também doutor em Ciências da 

Comunicação-USP e a artista plástica, Ana Aly - formada na FAAP com pós-

graduação em Comunicação e Semiótica na PUC-SP, cuja trajetória perpassa 

entre o experimental e o acadêmico, valendo-se desse dualismo como proposta 

de seu trabalho, sendo esta viúva de Philadelpho Menezes e curadora da 

exposição sobre a obra do poeta, que esteve em cartaz na Casa das Rosas, 

naquele momento. 

 O diálogo versou em torno da ação poética multimídia de Philadelpho 

Menezes, suficiente para que aguçássemos o interesse pela fortuna crítica deste 

escritor paulistano e para que nos envolvêssemos com as suas causas e da 

poesia verbi-fônica-visual, com especial ênfase as do binômio “mídia e poesia”.  

Dado o exposto, os passos seguintes foram: a elaboração do projeto de 

pesquisa, de um plano estratégico e a direção das ações, tendo como objetivo 

geral desenvolver estudos sobre a vida e a obra de Philadelpho Menezes e as 

suas contribuições nos campos da ciência e da literatura. 

Desse modo, visando à promoção da poesia verbivocovisual, através das 

várias modalidades criativas elaboradas por este pensador, além de registrar e 

promover sua fortuna crítica, de modo que sejam salvaguardadas suas ideologias 

e concepções, enquanto elementos necessários ao fortalecimento, efetivação e 

manutenção do movimento neoconcretista ou pós-concretista. 

Concernente à fundamentação teórica, buscamos sustentação naqueles 

que são base crítica da produção de Philadelpho Menezes, desde os séculos idos 

aos dias atuais, com especial atenção a pesquisadores e pesquisadoras, como 

Santaella (2014, 2013 e 2012), a qual traz em suas obras concepções sobre as 

matrizes da linguagem e do pensamento, sejam sonoros, visuais e verbais, a 

partir de aplicações na mídia e nas artes, fornecendo-nos elementos da estética, 

da ética e da lógica semiótica peirceana, de maneira que  
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conceito, interpretação, arte, cultura, inconsciente, história, 
semiótica, sem que cada um perca a identidade que lhe é própria, 
vão esteticamente se fundindo nas infindas camadas, avenidas, 
rotas e atalhos do fluído e multidirecional labirinto hipermidiático. 
Assim como a hipermídia como técnica permite a integração sem 
suturas das diferentes mídias e linguagens, isomorficamente nesta 
hipermídia integram-se, em cruzamentos e sobreposições, em 
vizinhanças e coabitações, o conceitual e o criador, o intelectual e 
o estético, as superfícies e palimpsestos de textos, imagens, falas 
e sons, estradas e sinalizações, ícones e pistas de navegações 
que intermitentemente lançam ao leitor piscadelas secretas para 
fisgá-lo nessa aventura intelectual em eu pensamento e êxtase 
sinestésico se enlaçam. (SANTAELLA, 2013, p. 408) 
 

Somamos ainda, os conceitos de Dondis (1980), cujo pensamento versa 

sobre o conhecimento ou alfabetização visual e a possibilidade da elaboração de 

uma gramática das imagens, imprescindível para a compreensão da cultura na 

contemporaneidade, considerando que esta se apresenta cada vez mais 

constituída de uma multiplicidade de elementos visuais, como consequência do 

desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. Nesse 

sentido, para Dondis:  

 

Visualizar es la capacidad de formar imágenes mentales. 
Recordamos un camino a traves de las calles de la ciudad hacia 
certo destino, y seguimos mentalmente una ruta desde un lugar a 
outro, contrastando claves visuales, rechazando al viaje. Todo ello 
en nuestra mente. Pero de manera aún más misteriosas y mágica 
vemos, creamos la visión de cosas  que nunca hemos visto 
fisicamente. Esa visión o previsualización va íntimamente ligada al 
salto creador, al síndrome de Eureka, como medio primário de 
resolver los problemas. Es este mismo processo de darle vueltas 
a imágenes mentales en nuestra imaginación el que nos lleva 
muchas veces al punto de  ruptura y a la solución (...).1 (DONDIS, 
1980, p. 20) 
 

Acrescentamos a este rol de teóricos, os pensamentos de filósofos, 

psicólogos e sociólogos sobre a fenomenologia e a imaginação simbólica, a parte 

das contribuições de Merleau-Ponty (2004 e 2011), Bachelard (1988), Benoist 

                                                             
1 Visualizar é ser capaz de formar imagens mentais. Lembramo-nos de um caminho que, nas ruas de uma 
cidade, nos leva a um determinado destino, e seguimos mentalmente uma rota que vai de um lugar a outro, 
verificando as pistas visuais, recusando o que não nos parece certo, voltando atrás, e fazemos tudo isso 
antes mesmo de iniciar o caminho. Tudo mentalmente. Porém, de um modo ainda mais misterioso e 
mágico, criamos a visão de uma coisa que nunca vimos antes. Essa visão, ou pré-visualização, encontra-se 
estreitamente vinculada ao salto criativo e a síndrome de Eureca, enquanto meios fundamentais para a 
solução de problemas. E é exatamente esse processo de dar voltas através de imagens mentais em nossa 
imaginação que muitas vezes nos leva a soluções e descobertas inesperadas. 
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(1975), Durand (1974, 2004 e 2012), Sartre (1996) e muitos outros que, segundo 

Bachelard (1988, p. 202-203) acreditam que “a imaginação é uma faculdade tão 

atual que suscita "variações" até nas nossas lembranças de infância. Todas essas 

variações poéticas que recebemos numa exaltação são outras tantas provas da 

permanência em nós de um núcleo de infância.”. (BACHELARD, 1988, págs. 202-

203). 

Dos semiólogos, linguistas e poetas, além do próprio Philadelpho Menezes 

(1988, 1991, 1996, 1997, 1998, 2001), cujas obras constituem o corpus2 de 

estudo desta dissertação, debruçamo-nos sobre os estudos de signos e suas 

inferências e interferências, propriamente ditas. Para isto, buscamos compreender 

as teorias acerca do signo, da semiologia, semiótica, filosofia da linguagem, 

representações, comunicação e linguística para posteriormente verificarmos, 

compararmos e aplicarmos essas conclusões ao conjunto de textos poéticos e 

científicos que compõem a corpora. Escritores como Barthes (1971); Buyssens 

(1974); Campos (1977); Ducrot (1968); Eco (1991); Guiraud (1973); Helbo (1975); 

Hénault (2006); Jakobson e Martinet (1979); Paz (1996), Peirce (1975); Pignatari 

(2004); Prieto (1973); Todorov (1977) entre outros somam no sentido de dirimir 

conceitos e restringir determinadas áreas do conhecimento humano, bem como, 

propiciar um alicerce firme para o entendimento do olhar/pensar/fazer poesia 

verbal, fônica e visual, ainda na perspectiva que  

 

a palavra imagem possui, como todos os vocábulos, diversas 
significações. Por exemplo: vulto, representação, como quando 
falamos de uma imagem ou escultura de Apolo ou da Virgem. Ou 
figura real ou irreal que evocamos ou produzimos com a 
imaginação. Neste sentido, o vocábulo possui um valor 
psicológico: as imagens são produtos imaginários (...). 
(...) 
(...) só a imagem poderá dizer-nos como o verso, que é frase 
rítmica, é também frase que possui sentido.”. (PAZ, 1996, págs. 
36-37). 

 

Da arte, das transculturas visuais e do multiculturalismo crítico recorremos 

aos estudos da pesquisadora, pioneira em arte-educação no Brasil, doutora Ana 

                                                             
2 Na definição de Barthes o corpus funciona como “uma coleção finita de materiais, determinada de 
antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá trabalhar”. “Uma boa análise 
permanece dentro do corpus e procura dar conta de toda a diferença que está contida nele” (Barthes apud 
BAUER e AARTS, 2002, p. 44-45). 
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Mae Tavares Bastos Barbosa. (2001, 2008 e 2010), criadora e proponente da 

Proposta Triangular para se construir conhecimentos em arte, a qual se forma da 

junção de três abordagens, a saber: contextualização histórica, que seria 

conhecer a sua contextualização histórica; o fazer artístico, não ser um agente 

passivo frente à produção, mas prezar pelo fazer arte e a apreciação artística que 

se constituiria da ação de saber ler e entender uma obra de arte. (BARBOSA, 

2001, p. 105). 

Diante desta bagagem teórica e da profundidade que o tema desta 

dissertação requer, restou-nos pensar a metodologia. Todavia, não vimos 

alternativas, senão, compactuar com as premissas do professor Livre-Docente do 

Departamento de Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas-

Unicamp, Fábio Akcelrud Durão, expostas nos artigos de sua autoria, intitulados 

Reflexões sobre a metodologia de pesquisa nos estudos literários e Sobre a 

relevância dos estudos literários hoje, publicados na revista D.E.L.T.A., do 

LAEL/PUCSP e na revista Linguagem, do Departamento de Letras, da 

Universidade Federal de São Carlos-UFSCar, respectivamente, cujo 

posicionamento é o de que  

 

Nos Estudos Literários, no entanto, a fome metodológica não pode 
ser saciada sem um certo desconforto, ou mesmo má-fé. Para que 
simplesmente fazer funcionar uma disciplina que não tem fim 
prático algum, que, a rigor, não serve para nada? O pesquisador-
dentista almeja entender o modus operandi da investigação em 
sua área para, no final, poder tratar melhor dos dentes de seus 
pacientes. Nada de semelhante pode ser dito para a literatura. 
Como regra geral, qualquer reivindicação de finalidade deve 
basear-se em algum conteúdo que seria o veículo para sua 
realização (e.g. Odontologia↔dente); isso, no entanto, não 
acontece quando o literário está em jogo, porque ele 
simplesmente não pode ser pressuposto. Não é possível postular 
traço ou caraterística qualquer que lhe seja inerente, pois, embora 
haja literatura, não existe um discurso literário. E se não há uma 

substância da literatura, algo que garanta de antemão o seu ser, 
também inexiste uma função: qualquer uma que se apresente 
encontrará solo mais fértil em outro campo de estudos (cf.: Durão 
2008). Isso significa que o conceito de metodologia, aqui, nunca 
poderá agir autonomamente, tendo sempre que estar subordinado 
a outro, o de crítica. Falar de metodologia dos estudos literários 
tem como pré-condição incontornável criticar o desejo de reificar a 
metodologia como um fim em si. (DURÃO, 2015, p. 380). 
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Logo, imediatamente tenhamos optado, metodologicamente, pelas 

abordagens iconográficas e semióticas propostas pelo geólogo, físico, 

matemático, filósofo, linguista, psicólogo, químico e enólogo norte-americano, 

Charles Sanders Peirce, cujo alicerce ideológico se sustenta nas premissas da 

fenomenologia,  

 

uma quase-ciência que investiga os modos como aprendemos 
qualquer coisa que aparece a nossa mente. Qualquer coisa de 
qualquer tipo, algo simples como cheiro, uma formação de nuvem 
no céu, o ruído da chuva, uma imagem em uma revista, etc., ou 
algo mais complexo como um conceito abstrato, a lembrança de 
um tempo vivido etc., enfim, tudo que se apresenta à mente. Essa 
quase-ciência fornece as fundações para as três ciências 
normativas: estética, ética e lógica. Todas são disciplinas muito 
abstratas e gerais que não se confundem com ciências práticas. A 
estética, ética e lógica são chamadas normativas porque elas têm 
funções de estudar ideias, valores e normas. (MEDEIROS, 2017, 
p. 2). 
 

identificamos também, que esta pesquisa careceria da proposta metodológica de 

cunho bibliográfico.  

Desse modo, distribuimos os saberes da seguinte forma: as ideias, os 

valores e as normas apresentadas por Philadelpho Menezes quanto à poética 

visual e sonora, serão identificadas e interpretadas através das leituras das obras 

Poética e visualidade: uma trajetória da poesia brasileira contemporânea. (1991); 

Signos plurais: mídia, arte e cotidiano na globalização (1997); e, A crise do 

passado: modernidade, vanguarda, metamodernidade, (2001), enquanto, Poesia 

sonora: do fonetismo às poéticas contemporâneas da voz (1996) e Poesia Sonora 

Hoje: uma antologia internacional (1998) terão um caráter demonstrativo e de 

aplicação dos posicionamentos teóricos e filosóficos de Menezes e serão  

estudados por meio das abordagens iconográficas e semióticas, conscientes que  

 

o signo linguístico é a relação socialmente estabelecida entre uma 
imagem acústica e uma imagem mental, ambas capazes de 
exercer seu papel específico no interior da língua, dado que suas 
realizações se diversificam pura e simplesmente por oposição 
recíproca. A língua não precisa recorrer à sua história para 
determinar que signos usar e que significados veicular: um signo 
significará na medida em que sua imagem acústica, que exerce a 
função de significante, se opuser a todas as outras imagens 
acústicas e recortar uma imagem mental igualmente oposta a 
todas as outras. (SILVEIRA, 1983, p. 14). 
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Todavia, é importante destacar que, embora didaticamente, tenhamos feito 

essa distinção, as concepções metodológicas definidas estarão imbricadas em 

todo o processo de construção do conhecimento e nos estudos que permearão a 

compreensão do que é e como se faz a poesia verbivocovisual na 

contemporaneidade, reconhecendo como um dos seus precursores o Poeta em 

questão, não tendo pretensões de conclusões gerais alguma, tampouco a um 

fechamento contundente sobre o tema, de maneira que se esgote neste trabalho, 

mas que este sirva de mediação para novos feitos artísticos e literários desse 

segmento e em futuras investigações. Isto porque, segundo o próprio Charles 

Sanders Peirce, não podemos jamais obter certeza, exatidão e universalidade 

absoluta em qualquer área do conhecimento humano, isto dito por meio da sua 

teoria falibilista:  

 

O falibilismo peirciano é, antes de tudo, uma posição científica 
honesta adotada pelo filósofo de humildade intelectual e ênfase 
na inquirição. Ao sustentar que não existem verdades e certezas 
absolutas, Peirce defende que o conhecimento só pode avançar 
em mentes abertas a novas hipóteses que, de outro modo, 
estando aferradas em conclusões, obstariam o caminho do 
conhecimento. 
(...) 
Em Peirce, todo conhecimento positivo é alcançado por meio de 
inferências prováveis, ou seja, de proposições formadas com base 
no exame de uma amostra aleatória tomada de um todo, cujo 
valor é expresso em termos probabilísticos. Por esta razão, não 
pode ser completo e absoluto (contudo, assintótico), apenas 
provisório e parcial. 
Esse é o cerne do falibilismo peirciano, que afirma que, por meio 
do raciocino, não se pode nunca obter certeza, exatidão e 
universalidade absolutas (PEIRCE, 1931-1958, V.1, §141), pois 
sempre se faz inferências a partir da uma face do objeto, de uma 
amostra da realidade. (PEIRCE apud SALATIEL, 2009, p. 8). 

 

Desse modo, buscamos o alargamento das discussões acerca da poesia 

verbal e sonora proposta por Philadelpho Menezes, sua contribuição à literatura 

brasileira, a proliferação e repercussões de sentidos construídos a partir desse 

complexo existente a partir do seu olhar, pensar e fazer a poesia verbi-fônico-

visual nas mais diversas instâncias. 
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Portanto, trata-se de uma pesquisa com fundamentação nos princípios 

iconográficos e semióticos e, também, nos estudos bibliográficos, cuja ênfase se 

substanciará nas teorias e poéticas de Philadelpho Menezes.  

A presente dissertação de mestrado em Estudos Literários está dividida em 

três capítulos, sendo constituído por dois ou três tópicos cada, de maneira que se 

articulam em prol do cumprimento dos objetivos desta e propiciar uma 

compreensão histórica, cultural e artística, inclusive poético dos movimentos 

concretista, neoconcretista ou pós-concretista, bem como assimilar as ideias e o 

olhar, pensar e fazer poesia verbivocovisual, com foco nas idealizadas pelo 

escritor e poeta Philadelpho Menezes. 

Para que tal promessa se efetive, o primeiro capítulo, intitulado Poética 

moderna e contemporânea: história, teoria e crítica trará um panorama do cenário 

que se instaurou em torno da poesia após a Semana de Arte Moderna e as 

dinâmicas que ela provocou nos demais meios artísticos, com especial atenção 

aos movimentos caracterizados pela valorização da cultura brasileira, fossem 

acadêmicos ou de iniciativa popular. 

Os três tópicos que sustenta este capítulo são intitulados de História da 

literatura - a poesia concreta; Contexto histórico e possíveis influências e 

Características da poesia produzidas frente ao contexto da época e serviriam de 

base para as produções futuras. 

O segundo capítulo, ainda de fundamentação teórica, se deterá 

especificamente a Poesia Concreta Brasileira de Natureza Verbivocovisual e, 

embora apresente tempo e espaço de estudo aparente extenso, não é pretensão 

destacar todos os pensadores e poetas desse período, mas aqueles que, de certo 

modo, estiveram relacionados às produções e as ideologias posturais de 

Philadelpho Menezes, com especial atenção aos Noigandres, Wlademir Dias 

Pino, José Lino Grünewald; José Paulo Paes, Ronaldo Azeredo, Edgard Braga, 

Pedro Xisto, Amálio Pinheiro, Márcio Almeida e outros que por acaso sejam 

necessários à clareza e objetividade das posições apresentadas. 

Este capítulo será subdivido nos seguintes tópicos: A Poesia Concreta e a 

Poesia Verbal, Sonora e Visual e Poesias intersignos fechando o ciclo teórico de 

sustentação ao pensamento de Philadelpho Menezes, o qual tem início em 1950, 

passando pelas décadas seguintes e se prolongando à atualidade.  
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O terceiro e último foi intitulado de Fortuna crítica do poeta Philadelpho 

Menezes: vida e obras e focaremos nas origens deste escritor, sua família e suas 

perspectivas pessoais e profissionais. Para tanto, subdividimo-lo em A trajetória 

acadêmica, científica e cultural de Philadelpho Menezes; Da poesia à vida 

acadêmica e Philadelpho Menezes poeta: do reconhecimento. Neste último 

introduziremos as principais ideias contidas nas suas obras literárias e científicas, 

com especial atenção as produções sonoras e visuais contidas em Poesia Sonora 

Hoje: uma antologia internacional e em Poesia sonora: do fonetismo às poéticas 

contemporâneas da voz.  

Desse modo, espera-se que ao término dessa dissertação os objetivos aqui 

propostos sejam atingidos e o devido reconhecimento atribuído ao poeta e 

professor Philadelpho Menezes. 
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1. POÉTICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA: HISTÓRIA, TEORIA E CRÍTICA 

 
A poesia é a descoberta das coisas que nunca vi. 

 
Oswald de Andrade 

 

A Literatura contemporânea traz em si as transformações e as 

transgressões que o tempo lhe delegou, através dos movimentos artísticos, 

midiáticos e do cotidiano globalizado, no qual vivemos e, enquanto seres 

humanos, capazes de mudar os rumos das ideias e da história, não como agentes 

passivos, mas construtores de um novo cenário planetário. 

 A Literatura, por meio da linguagem poética, gênero tratado nesta 

dissertação, surge como recurso mediador, dinâmico e de interação entre o 

homem, o meio e as mudanças comuns do seu tempo e espaço, possibilitando, 

por meio de um processo dinâmico, interativo e comunicacional com as 

adversidades que surgem a cada novo momento, em decorrência da rapidez com 

que as tecnologias da comunicação e da informação, um estreitamento entre as 

relações pessoais e planetárias com o nosso ser, fazer e conviver diário. 

 Nesse sentido, apropriemo-nos dos fundamentos de Lajolo (1987, p. 16), 

publicado no capítulo III, da obra O que é literatura, cujo posicionamento é o de 

que: “a obra literária é um objeto social. Para que ela exista, é preciso que alguém 

a escreva e que outro alguém a leia. Ela só existe enquanto obra neste 

intercâmbio social”, do contrário, não tem valor algum, tampouco existe lógica nas 

suas representações sígnicas, sejam elas escrita, sonora ou visual, nas mais 

diversas formas de expressão. Afinal, “... a poesia, segundo o modo de falar 

comum, quer dizer duas coisas. A arte, que a ensina, e a obra feita com a arte; a 

arte é a poesia, a obra poema, o poeta, o artífice”, segundo ALMEIDA apud 

MUHANA, no manuscrito intitulado Discurso sobre o poema heróico. (2006, 

(vol.1), p. 629-637). 

Ainda nesta perspectiva, quando da “função arquetípica da literatura”, o 

poeta e insaísta, José Paulo Paes, ao citar A anatomia da crítica, de Northrop 

Frye, na obra A aventura literária, considera que a obra literária serve para que 

visualizemos “o mundo do desejo não como uma fuga da realidade, mas como 

uma forma genuína do mundo que a vida humana tenta imitar, mundo que é, 
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segundo o mesmo Frye, o mundo dos sonhos que criamos com nossos desejos”. 

(PAES, 1973, p. 17). 

Nessa perspectiva, o sociólogo, escritor e professor universitário, Antonio 

Candido de Mello e Souza - pesquisador da literatura brasileira e estrangeira nos 

apresenta um posicionamento complementar daquilo que poderíamos chamar de 

funções dos estudos ou da área da literatura, estabelecendo os limites entre 

realidade e imaginação:  

 

A arte, e portanto, a literatura, é uma transposição do real para o 
ilusório por meio de uma estilização formal da linguagem , que 
propõe um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os 
sentimentos. Nela se combinam um elemento de vinculação à 
realidade natural ou social, e um elemento de manipulação 
técnica, indispensável à sua configuração, e implicando em uma 
atitude de gratuidade. (...). 
A fantasia quase nunca é pura. Ela se refere constantemente a 
alguma realidade: fenômeno natural, paisagem, sentimento, fato, 
desejo de explicação, costumes, problemas humanos, etc. Eis por 
que surge a indagação sobre o vínculo entre fantasia e realidade, 
que pode servir de entrada para pensar na função da literatura. 
(...). 
O devaneio seria o caminho da verdadeira imaginação, que não 
se alimenta dos resíduos da percepção e portanto não é uma 
espécie de resto da realidade; mas estabelece séries autônomas 
coerentes, a partir dos estímulos da realidade. Uma imaginação 
criadora para além, e não uma imaginação reprodutiva ao lado, 

para falar como ele.  
O devaneio (rêverie) se incorpora à imaginação poética e acaba 
na criação de semelhantes imagens; mas o seu ponto de partida é 
a realidade sensível do mundo, ao qual se liga assim 
necessariamente. (...). (CANDIDO, 1972, p. 83-84). 

  

Diante do exposto, a poesia contemporânea, aquela que surge a partir da 

segunda metade do século XX aos dias atuais, está diretamente relacionada com 

a arte, a mídia e as ciências. Logo, constituídas de sons, imagens, cores, 

recortes, dobraduras de papel e de metais, aproveitamento de material reciclável, 

colagens, animações em diversos suportes, sejam eles através da eletrônica, 

tridimensionalidade, ou mesmo, em jornais, revistas, livros e outros meios 

impressos, ou ainda, estampados por meio da gravura, da xilogravura, da 

serigrafia e da grafitagem em madeira, tecidos, telas, paredes e outros. 
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1.1.  História da literatura - a poesia concreta 

  

 O Pós-Modernismo, também denominado pelos historiadores, sociólogos e 

demais humanistas como período Pós-Industrial, foi o que se chamou do 

momento após a realização da Semana de 22 e é caracterizada, basicamente 

pelas grandes mudanças e rápidas transformações nos campos das artes, das 

ciências e das tecnologias da informação e da comunicação.  

Aliado a este processo, um incentivo imensurável e devastador ao 

consumismo foi imposto à população, ainda que as inter-relações tenham sido 

facilitadas, inclusive chegando às casa daqueles menos favorecidos através dos 

meios de comunicação de massa: rádio, televisão, telefone e outros que 

passaram a ser objeto de consumo de todos os brasileiros, desconstruindo 

hábitos, costumes, valores, princípios, regras, práticas e realidades, favorecendo 

a desreferencialização e a dessubstancialização das pessoas. 

O momento pedia a unificação das culturas em prol de um sistema global 

onde as pessoas fossem reduzidas aos estereótipos ditados pela mídia, em 

especial pela indústria e o comércio. O pensamento crítico era motivo de 

perseguição e exclusão do indivíduo e do seu meio, segregando-o e negando o 

direito de igualdade. Algo que se reforça ainda na nossa atualidade, de maneira 

mais cruel e injusta, dado o poder de manutenção e de aquisição de bens. 

O Pós-Modernismo surge em oposição ao Modernismo, em meio a muitas 

inovações políticas, técnicas, sociais, artísticas e literárias. O Pós-Modernismo 

trouxe também, a capacidade do brasileiro rir de si e das mazelas que a 

sociedade provocou em função do consumo exacerbado. Ria-se levianamente de 

tudo, encarando o mundo como ausente de valores e do sentido para a vida. A 

cópia era a marca e o imaginário centrado nos desejos era elemento para uma 

despreocupação ou envolvimento com a realidade que se convertia em 

espetáculo diário. Nada muito diferente do que vemos nas televisões 

sensacionalistas na atualidade. 

Nesse sentido, o Pós-Modernismo começou a ceder espaço a outros 

movimentos, dado a grande mistura de tendências e estilos apresentando-se mais 

amplo e plural. 
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 Desse modo, a Poesia Concreta teve seu marco histórico no seio do 

movimento artístico concretista, concomitante às artes, na segunda metade da 

década de 1950, na cidade de São Paulo e teve como precursores os poetas 

Augusto Luís Browne de Campos, Haroldo Eurico Browne de Campos – 

paulistanos, e, Décio Pignatari, de Jundiaí-SP. Estes pertencentes ao grupo de 

poetas Noigandres, constituído em 1952, na capital paulistana, cujo nome foi 

dado também a uma revista.  

 Atribuiu-se a concepção concreta ao movimento artístico-cultural e a 

poesia, consequentemente, em função da necessidade de se rever o modelo de 

cidade que se almejava para São Paulo à época, em especial, por suas 

construções arquitetônicas em concreto e o processo migratório, até hoje 

existente, não permitindo que a Capital paulista criasse uma identidade e 

singularidade frente aos demais municípios do País ou cidades do mundo, 

abrindo-se aos processos socioeconômicos complexos, criando um estado de 

solidão em seus habitantes, diante do abismo social de violências, nas suas mais 

diversas formas, ainda que existam contextos antagônicos no cenário atual. 

 Um pensamento contemporâneo que ilustra aquele momento e o atual, 

bem mais agravado, é o de que 

  

São Paulo roubou-nos a vida, nos engoliu e o paulistano não sabe 
mais como se vive fora da cidade sem céu. Todos esses carros 
coloridos, todas essas casas, esses traços, essas pessoas, esse 
clima de vida, não se enganem, São Paulo é uma cidade morta, 
por isso ela não dorme,  
 

difundida pelo blogueiro Jeferson Batista, na página eletrônica Obvious, sob a 

matéria intitulada “Criolo e a inexistência de amor em SP”, publicada em 2012, por 

ocasião da crítica ao MC Criolo e da sua música "Não Existe Amor em SP", de 

gênero hip-hop/rap, lançada em 2011 que traz as mesmas reflexões do início da 

segunda metade do século passado, ou seja, São Paulo e seus problemas como 

tema. 

 Concernente às Artes, o marco do concretismo se deu em 1952, também 

na cidade de São Paulo, por ocasião do surgimento do Grupo Ruptura, que 

realizou a primeira exposição de Arte Concreta no Museu de Arte Moderna-MAM 

e publicou um folhetim denominado Manifesto – Ruptura, o qual foi distribuído na 
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abertura do evento e constava de um plano de ação e uma fundamentação 

poética para a arte defendida pelo grupo.  

Ressalta-se que a proposta era criar um novo estilo de pintura que fugisse 

da simples pintura representativa da natureza, dos homens e dos animais. 

Desejava-se, portanto, um novo estatuto para o fazer pictórico, não cabendo 

defesa da abstração como dissolução da referência imagética, tampouco o “não-

figurativismo hedonista, produto do gosto gratuito, que busca a mera excitação do 

prazer e do desprazer”. (FUNARTE, 1977, p. 69) 

No cenário brasileiro das artes plásticas, da jornalística e do design, 

destacaram-se Waldemar Cordeiro, Geraldo de Barros, Luis Sacilotto, Amílcar de 

Castro e Lygia Pape, os quais tendiam ao rigor matemático e a normatização dos 

procedimentos pictográficos com alta dosagem experimental nas suas telas, nos 

impressos jornalísticos e nas embalagens industriais, como no caso dos dois 

últimos citado, respectivamente. Suas obras apresentavam aspectos da 

visualidade, da concretude em elaboração e da reflexão e, não apenas meras 

metáforas figurativas ou fantasias simbólicas representadas nas paisagens 

atemporais das telas pintadas, do jornal impresso e das embalagens de produtos 

diversos antes daquele movimento.  

A tendência que unia as cores primárias, formas geométricas, fórmula 

matemática, um misto de símbolos e signos dava uma nova característica à arte, 

afinal, a  

 

... pintura concreta e não abstrata porque já passamos o período 
das pesquisas e experiências especulativas. Em busca da pureza 
eram os artistas obrigados a abstrair as formas naturais que 
escondem elementos plásticos... Pintura concreta e não abstrata 
porque nada mais concreto, nada mais real que uma linha, uma 
cor, uma superfície. (GULLAR, 1985, p. 34). 

 

Em âmbito mundial, tivemos o suíço Max Bill - artista plástico, escultor, 

arquiteto, designer gráfico e de interiores, contribuiu com uma extensa obra, em 

sua quase totalidade marcada por um purismo ascético e espartano, formas 

reduzidas ao essencial; e, o russo Vladimir Maiakovski, poeta, dramaturgo e 

grande pensador da época, também conhecido como “o poeta da Revolução” e 

um dos poetas mais representativos do Futurismo Russo. 
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1.2. Contexto histórico e possíveis influências 

 

O contexto histórico em que dará a origem ao movimento concretista é o 

corresponde à terceira fase do Modernismo, ou também conhecido como período 

Pós-1945, cuja memória insiste resgatar o lançamento de duas bombas sobre 

Hiroxima e Nagasaki, Japão, em agosto de 1945 e o fim da Segunda Guerra 

Mundial.  

Acontecia ainda, um confronto entre Estados Unidos e União Soviética, 

bem como, modelos econômicos que dividiam o mundo, o quais vivia entre o 

capitalismo e o socialismo defendido por estes países, respectivamente. 

 No Brasil, Getúlio Vargas encerrava o seu poderio, após quinze anos de 

atuação, sendo deposto pelos mesmos militares que o ajudaram a chegar à 

presidência, embora retomasse tal posição em 1951, desta feita, mediante a 

votação dos eleitores que o idolatrava. Esta nova gestão é comprometida diante 

de tantos escândalos de desvios e superfaturamentos, levando o presidente 

Getúlio Vargas a não encerrar sua gestão e sendo induzido ao suicídio com um 

tiro no coração, em 24 de agosto de 1954, causando uma comoção geral. 

Nesse mesmo instante histórico, anos iniciais do movimento concretista 

que vai de 1950 até o surgimento da expressão “poesia concreta”3 em 1953, 

Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos lançam suas 

primeiras obras do gênero e criam o grupo e a revista Noigandres, publicando o 

seu primeiro número.  

São Paulo, capital do estado de mesmo nome, em 1954, completa 

quatrocentos anos. 

Em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito e adota a política dos “cinquenta 

anos em cinco”, tendo na industrialização a principal fonte de crescimento para o 

País. Um dos maiores feitos de Juscelino Kubitschek foi a construção da nova 

capital do país, Brasília - inaugurada em 21 de abril de 1960. Todavia, as demais 

                                                             
3 O termo “poesia concreta” - aquela construída com a utilização de pouca ou nenhuma palavra, sem 
versificação e que trabalha o espaço gráfico da página foi cunhado, segundo Philadelpho Menezes em 
entrevista à Franklin Valverde, por Eugen Gomringer, um suíço-boliviano, em 1953, sendo este proclamado 
pela crítica internacional de o “pai da poesia concreta”.  O primeiro contato dos membros do Noigandres 
com Gomringer aconteceu em 1955.  
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cidades, em especial São Paulo e Rio de Jeneiro, viviam inchavam cada vez mais 

com o êxodo rural das famílias provenientes das regiões Norte e Nordeste.  

Todavia, a prática panem et circenses, ou seja, a política do pão e circo foi  

reforçada através do futebol brasileiro, campeão mundial nos anos de 1958, 1962 

e 1970; com a inauguração da televisão, cujo início da programação nacional 

aconteceu em 18 de setembro de 1950, tendo como fundador do primeiro canal 

de televisão no país - a TV Tupi em São Paulo e em 20 de Janeiro de 1951, o 

jornalista, empresário, mecenas e político Assis Chateaubriand, destacado 

homem público e um dos mais influentes do Brasil nas décadas de 1940 e 1960. 

A ideia era reforçar a máxima do provérbio taoista que “quanto mais 

instruído o povo, tanto mais difícil de o governar…”. Logo, só cabia nesse cenário, 

tal prática, pois muito colabora com a manutenção da ignorância da população 

brasileira, pelo menos da grande massa, cabe aqui ressaltar. 

A década de 1960 recebeu várias denominações - anos 1960, anos 60 ou 

ainda anos rebeldes. Philadelpho Menezes Neto nasce nesse cenário, em São 

Paulo, a 21 de junho de 1960. Todavia, embora a temos como marco da sua 

trajetória vital e das discussões que traçaremos mais adiante, nosso foco está em 

historicizar o Golpe Militar - iniciado em 31 de março de 1964 e que culminou em 

1º de abril de 1964, com um golpe militar que depôs João Goulart, presidente do 

Brasil, democraticamente eleito. A partir de então, os militares iniciaram uma 

repressão que perseguiria, torturaria e exilaria inúmeras personalidades 

envolvidas com política, educação e cultura.  

Em 13 de dezembro de 1968, já no governo presidencial do general Costa 

e Silva, foi implementado o Ato Institucional nº 5, AI-5, esta foi à expressão mais 

elaborada da ditadura. Este foi o quinto decreto emitido pelo governo militar 

brasileiro que vigoraria de 1964 até o dia 05 de Março de 1985, quando Tancredo 

Neves seria eleito o primeiro presidente civil a reger o país antes disto, temos 

duas décadas regidas por governantes militares, sendo este período considerado 

o mais duro golpe na democracia e deu poderes quase absolutos ao regime 

militar. 

No entanto, é importante destacar que esta década foi também a mais 

fértil, não só no campo das artes plásticas, cinema, poesia e do teatro, mas ainda 

na música, com o nascimento dos grandes festivais de música popular e do 
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“Tropicalismo”, um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música 

popular e da cultura brasileira entre os anos de 1967 e 1968 e contava com 

grandes nomes, tais como Chico Buarque, Gilberto Gil, Tom Zé, Caetano Veloso, 

Milton Nascimento, o grupo Os Mutantes entre outros, como narra o professor e 

historiador, Rainer Gonçalves Sousa (2017) 

 

( ... ) Inspirados pela proposta antropofágica criada pelo escritor 
Oswald de Andrade, jovens artistas como Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Tom Zé e o grupo Os Mutantes defendiam que a 
nossa cultura não poderia ficar atrelada ao conflito entre o 
nacional e o estrangeiro.  
( ... ) a primeira aparição desses artistas aconteceu em 1968, no 
IV Festival Internacional da Canção da TV Globo, quando Gilberto 
Gil, Caetano Veloso e os Mutantes apresentaram a sugestiva 
canção “É proibido proibir”. 
A recepção para aquele tipo de proposta musical despojada foi a 
mais dura possível. Os artistas foram duramente vaiados e 
acusados de estarem reproduzindo modelos estéticos vindos do 
exterior. ( ... ) 
( ... ) podia-se notar que os tropicalistas desejavam uma revolução 
imediata e libertadora de nossa música. No entanto, a 
radicalização da ditadura militar acabou impedindo que aqueles 
artistas pudessem prosseguir com suas idéias inovadoras.  
Apesar da aparente derrota, a proposta tropicalista não foi deixada 
no passado. A abertura a diferentes estilos musicais e a 
inventividade que buscava o diálogo entre o nacional e o 
estrangeiro marcou a nossa cultua musical. Os artistas e a própria 
indústria cultural brasileira enxergaram no gesto tropicalista uma 
forma de renovação dos quadros da nossa cultura. (SOUSA, 
2017) 
 

 

1.3. Caracteristicas 

 

A modernidade, assim considerada, engloba uma visão crítica dos meios e 

dos processos de produção artística presentes nos textos escritos por autores de 

Baudelaire aos teóricos das vanguardas do início do século XX. Da rebeldia dos 

artistas do século XIX, cujas ações desafiavam o sistema oficial dos salões de 

belas artes, abriu-se caminho para a pluralidade de propostas estéticas nas 

primeiras décadas do século seguinte. Desde o fim do século as tendências 

artísticas - simbolismo, arts and crafts, art nouveau, nabis, pontilhismo, entre 

outros, motivadas pela crescente autonomia pictórica, exemplificada pelas 

tendências fauvismo, pelo expressionismo e pela oposição ao realismo edificada 
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no espaço pictórico cubista, claramente se multiplicam: futurismo, orfismo, 

construtivismo, dada, surrealismo.  

Por outro lado, através das ações dos movimentos de vanguarda que 

passam a denunciar o modo pelo qual o desenvolvimento da arte realista produzia 

uma limitação cada vez maior para a representação da realidade, modificam-se 

os modos de relacionamento com outros territórios da atividade humana antes 

tida como exógenos ao sistema da arte. O realismo deixa de ser o princípio de 

criação artística para ser visto como a síntese de vários procedimentos históricos. 

Na América Latina, o processo de transposição dos procedimentos de 

vanguarda foi permeado por aspirações românticas e sobrevalorizou a busca de 

atualização no uso das linguagens artísticas. Esse processo de desenvolvimento 

cultural latino-americano consolida-se com a existência simultânea de valores 

artísticos que se originaram em momentos históricos distintos, tanto no século XIX 

quanto no XX. Desse modo, nossa modernidade configura-se, segundo Ana Maria 

Beluzzo, de modo gradual em um contexto de mudanças: 

 

Pela crescente sujeição da arte ao domínio subjetivo, vontades, 
desejos, aspirações e ideias são assumidos como forças 
configuradoras. Exatamente sob esse aspecto, próprio da prática 
artística das vanguardas, pretendemos considerar o 
desgarramento da vida social e a liberação das amarras do 
condicionamento externo, assim como a possibilidade aberta à 
lógica própria da arte, em via de realização. Os modelos europeus 
adotados na América Latina do século XIX traduziram preceitos, 
em última análise, autoritários. As novas práticas, vindo alargar o 
arbítrio do autor, provocam o despertar de uma nova consciência”. 
(BELUZZO, 1990, p. 16-17). 
 

Entretanto, a valorização crítica dos meios e processos artísticos, assim 

como o alargamento do “arbítrio do autor”, produz resultados provisórios de 

experimentações que, passado o impacto inaugural, transformam-se em 

convenção. Essa parece ser a regra do novo, na arte e na economia de mercado. 

Em um manifesto, Mario de Andrade reivindicou o “direito permanente à pesquisa 

estética”, desde que comprometida com a arte nacional.  

Nessa perspectiva, o valor que antes era atribuído à palavra passa a ser 

encontrado em atitudes e procedimentos que põem a investigação de novas 

possibilidades no tratamento das formas que não é mais avaliado segundo a sua 

adequação ao mundo que lhe é externo. Em vez de adequar-se à aparência do 
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mundo, oferece a este outras maneiras de vê-lo e de ver a si mesma de modo 

crítico. 

Por um lado, a problemática que envolve a transposição de atitudes e 

procedimentos das vanguardas européias para o Brasil é caracterizada pelo 

desafio de delimitar um campo para a arte que não estivesse preso à inscrição 

religiosa, ao discurso moral, a um objetivo político. Entretanto, a especialização 

também possibilita para as artes visuais o abandono do tema literário, da 

teatralidade e das configurações do ambiente arquitetônico.  

E, na medida em que a visualidade ganha autonomia em relação à 

percepção visual do mundo, o olhar que pensa cubista abre caminho para a 

“superação da realidade e sua substituição por uma ordem abstrata (BELUZZO, 

p. 17)”. 

Nesse sentido, apesar de ter nascido em 1945, o pós-modernismo teve nos 

anos 60 uma época de grandes mudanças devido às descobertas tecnológicas, 

sociais, artísticas, científicas e arquitetônicas. Os artigos passaram a ser 

produzidos em série e padronizados e a economia passou a ser controlada pela 

informação, constituindo o cenário pós-moderno.  

A poesia concreta desintegraria o verso, passaria a ser também percebida 

através do olhar, dos processos de fonação e/ou oral e, caracterizaria-se como 

uma poesia antidiscursiva e antilírica; constituída de objetividade; a valorização da 

disposição física dos elementos na página; valorização do espaço em branco da 

página; teoriza-se acerca da construção do poema. O poema é, portanto, um 

objeto verbivocovisual; exploração de paronomásias, estrangeirismos e 

neologismos; repetição de fonemas e se apresentava com certa dosagem de 

outras tendências estéticas – ecletismo; a junção da arte erudita e da arte 

popular; uma poética prosaica da histórica, social e urbana; poesia intimista, 

visual e marginal com temas cotidianos e regionalistas e expressões estrangeiras 

como crítica ao processo de globalização econômica que se iniciara pelas 

empresas nacionais e de capital internacional. 

Frente a esse cenário, temos ainda uma poesia engajada com o social, 

dando origem à literatura marginal, a poesia experimental e o experimentalismo 

formal, a partir do uso de técnicas inovadoras, como os recursos gráficos, as 

montagens, as colagens e outras. Vários gêneros textuais passaram a ser vistos 
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com bons olhos, a exemplo, os de formas reduzidas como os minicontos, os 

minicrônicas e muitos outros. Logo, a intertextualidade e a metalinguagem se 

apresentaram como elementos essenciais nas composições das poesias 

contemporâneas. 

É salutar ressaltar que, a poesia concreta não é sinônimo definitivo de 

poesia visual ou mesmo sonora tão somente, pois não basta fazermos apenas 

rabiscos e garatujas, mas reconhecê-la como um 

 

produto de uma evolução crítica de formas, dando por encerrado o 
ciclo histórico do verso (unidade rétimo-formal), a poesia concreta 
começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente 
estrutural, espaço qualificado: estrutura espácio-temporal, em vez 
de desenvolvimento temporístico-linear, daí a importância da ideia 
de ideograma, desde o seu sentido geral de sintaxe espacial ou 
visual, até o seu sentido específico (fenollosa/pound) de método 
de compor baseado na justaposição direta – analógica, não 
lógico-discursiva – de elementos,  “il faut que notre intelligence 
s'habitue à comprendre synthético-ideographiquement au lieu de 
analytico-discursivement”4 (Apollinaire). Eistein: ideograma e 
montagem. (CAMPOS, PIGNATARI e CAMPOS, 1987, p. 156) 

 

Não nos restam dúvidas que o concretismo, o qual visava à criação de uma 

nova linguagem, a valorização da arte abstrata e uma perspectiva crítica sobre as 

coisas, modos de ser e ver o mundo foi extremamente vanguardista e influenciou 

as artes literárias, musicais e figurativas, inaugurando um novo estilo que norteou 

a poesia brasileira pós-modernista, a partir de uma poesia visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 “é necessário que nossa inteligência se acostume a entender sintético-ideograficamente em vez de 
analítico-discursivamente”. Tradução do autor. 
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2. POESIA CONCRETA BRASILEIRA COM ÊNFASE NA 

VERBIVOCOVISUALIDADE 

 

O simples ato de olhar está carregado de interpretação. 
 

Charles Sanders Peirce 

 
 

2.1. A Poesia Concreta e a Poesia Verbal, Sonora e Visual 

  

 Nos artigos intitulados Uma abordagem tipológica da poesia visual e Os 3 

momentos da poesia visual no Brasil, publicados no catálogo da I Mostra 

Internacional de Poesia Visual de São Paulo, em 1988 e no Impressão – O Jornal 

do 22 de Agosto, em junho de 1992, respectivamente, Philadelpho Menezes 

posiciona a poesia verbivocovisual como uma dentre as várias possiblidades 

criadas pelo movimento concretista.  

 Tamanho é a sua clareza concernente ao assunto que, assim se expressa: 

 

Deve-se entender que o nome “poesia visual”, apesar de ter 
nascido como designação de um movimento epecífico das 
décadas de 60/70, refere-se a todo e qualquer aspecto de 
visualidade no poema na acepção que lhe é dada hoje, 
englobando até mesmo formas poéticas anteriores como a poesia 
caligrâmica, o especialismo e o concretismo. A grande variedade 
de aspectos visuais demonstra como a questão da visualidade é o 
elemento mais marcante numa poética contemporânea 
caracterizada por enter-relações entre as linguagens artísticas, 
que, de resto, tipifica toda a arte da modernidade. (MENEZES, 
1988, p. 7) 
 
   

 Segundo Philadelpho Menezes, a confusão, inicialmente feita entre a 

“poesia visual” com a “arte postal” poderia ter confudido tais conceitos com as ideias de 

“linguagem” e “meio”, ou mesmo, o suporte. Isto causaria uma concepção sígnica errônea 

na compreensão dos sentidos da produção poético-visual. Embora seja preciso 

reconhecer que a arte postal ou mail art, é uma forma artística que utiliza objetos 

relacionados ao correio como meio. O termo “arte postal” pode se referir a uma 

mensagem individual, o meio pelo qual ela é enviada ou a um gênero artístico, podendo 

se extendido as   
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técnicas de reprodutibilidade baratas, como a xerox, facilitando o 
intercanbio dos poetas por fora do mercado editorial, mas ao 
memo tempo acabam interferindo na linguagem dos poemas, pois 
causam uma sensível perda da qualidade gráfica dos trabalhos, 
fator preponderante num poema visual, e destacam o caráter 
desconstrutivo, propositalmente descuidado e quase artesanal 
que informa boa parte dessa poesia. (MENEZES, 1988, p. 7) 
 

 Para que se dismistifique as possíves confussões que possam surgir 

quanto às fases de produção da poesia visual, Menezes (1992) sugeriu a 

existência de três momentos históricos para sua solidificação. O primeiro 

formulado pela poesia concreta nos anos 50 e metade dos 60, marcado pela 

ordem geométrica e permutacional das palavras, agrupadas por semelhança 

sonora ou proximidade semântica. A estética do concretismo situava-se numa 

linhagem construtivista das artes contemporâneas e refletiu também naquele 

momento, enfocada num contexto internacional, o período em que essa linhagem 

alcaçava os museus, como no caso do Mondrian | Museu Berardo; que se 

difundia pela arte industrial, através da escola alemã – Escola de Alta Forma de 

Ulm, atual Escola de Design de Ulm ou Escola de Ulm; e as formas, as quais 

idealizaram a construção da cidade de Brasília e outras mais. 

 Na poesia concreta dessa primeira fase, além das produzidas pelos 

Noingandres podemos exemplificar as obras do pernambucano, poeta visual, 

haicaísta, teórico da literatura, jornalista e professor Pedro Xisto, como as 

ilustradas a seguir: 

 

Figura 1: "Asa" concrete poem (1960) 

.    
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Figura 2: "Cheio Vazio" concrete poem (1960) 

 
Fonte:  Anthology of Concrete Poetry.  

Edited by Emmett Williams.  New York: Somehing Else Press, 1967 
 

   Após a conclusão do movimento concretista, a poesia visual brasileira, 

acompanhando uma tendência internacional, cujo destaque era a “poesia visiva” 

italiana e sua proposta de simultaneismo verbo-visivo, enveredou por movimentos 

dirigidos pela busca de uma poesia sem palavras que propugnava, 

consequentemente, o fim do aspecto semântico no poema. Deve-se compreender 

essa poética como reflexo de uma postura que via na estratificação da linhagem 

construtivista a própria crise das vanguardas no momento em que, assumindo 

uma qualidade de oficialidade, estas se esvaziavam de sua natureza 

transformadora e transgressora. 

 Enquanto no Brasil, o poema-processo realizou, mais do que a ideia de que 

o valor do trabalho poético é o desenvolvimento de seus elementos estruturais, a 

completa fusão e confusão de todas as técnicas composicionais das vanguardas 

históricas não-construtivistas. O que ressalta a amostragem visual do poema-

processo é a sua maneira colagistica de reunir palavras e imagens em trabalhos 

que buscam a pura plasticidade da forma esvaziada, propositadamente, de 

qualquer carga de conteúdo ou significado. 

 O exemplo, as produções do carioca, radicado em Cuiabá-MT, o poeta, 

artista visual e artista gráfico - Wlademir Dias-Pino. 
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Figura 3: Uma das versões de "A ave".  

 
Fonte: Jornal O Globo. Foto: Terceiro / Reprodução 

 
 
 

Figura 4: Poema "Sólida", de Wademir Dias-Pino. 

 
Fonte: Primeira Exposiçõe de Poesia Concreta no Brasil, 1956. 

 

 Sob efeito da poética difusa e caógena do poema-processo, a terceira fase 

da poesia visual brasileira, dos anos 70 em diante, caracteriza-se pela ausência 

de movimentos organizados, pelo silêncio, pelo silêncio teórico e crítico dos 

poetas experimentais e pela retomada indiscriminada, sem tabus, mas também 

sem princípios, de todos os modos composicionais verbo-visuais já anteriormente 

exercitados pelas poéticas das vanguardas anteriores.  
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O caligrama de Guillaume Apollinaire5, o concretismo, colagens futuristas e 

do dadaísmo, grafismo de letras e caligrafismos experimentados pelos 

surrealistas, desconstruções colagísticas da poesia visiva italiana, toda espécie 

de combinação gráfica entre palavras e imagens visuais é utilizada no período 

atual, em perfeita coincidência com uma sociedade experimental da temática 

caracterizada pela predominância de apelo puramente sensorial e pelo anti-

intelectualismo. 

Entretanto, se é possível ressaltar uma particularidade notória e notável, ao 

menos no panorama da poesia brasileira, pode-se dizer que ela é, ao contrário do 

acima exposto, uma opção semântica seria a recuperação da dimensão dos 

significados conceituais que obriga o observador/leitor do poema visual a atuar 

por uma atenta leitura decifratória de cada trabalho. 

Nessa poesia, acrescentado ao que tratamos nos tópicos anteriores, o 

signo visual icônico articula-se motivadamente com os signos verbais – naquilo 

que poderiamos chamar de sintaxe intersígnica – produtora de um encadeamento 

e choque de significados a serem entendidos, decodificados, decifrados, lidos – 

algo como uma semântica intersígnica.    

A ilustração do trabalho do advogado e escritor - Villari Herrmann, exposto 

a seguir dá a ideia de uma poética cujo sentido de experimentação reside na 

recuperação dos diversos níveis de significação que retiram a poesia visual e 

experimental da esfera exclusivamente sensorial e anti-intelectual que o 

movimento pós-vanguardista colocou como norma do período atual. Colocando-

se, por outro lado, também contra as fórmulas prontas das vanguardas, que 

culminam no esquematismo geometrista do concretismo. A poesia intersignos 

seria uma faceta ímpar da poética visual. Questão que será versada no tópico a 

seguir. 

Conforme citado, o poema "Koito", de Villari Herrmann é uma 

demonstração do manifesto da poesia intersignos: 

 

 

                                                             
5
 Escritor e crítico de arte francês, possivelmente o mais importante ativista cultural das vanguardas do 

início do século XX, conhecido por sua poesia sem pontuação e gráfica, e por ter escrito manifestos 
importantes para as vanguardas na França, tais como o do Cubismo, além de ser o criador da palavra 
Surrealismo. 
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Figura 5: Poema-montagem ou poema-processo: “Koito”- Villari Herrmann (1971) 

 
Fonte: Portunhol Selvagem, blog de Douglas Diegues. 

Publicado em 17 de Novembro 2010,  in: 
http://portunholselvagem.blogspot.com.br/2010/11/?view=classic 

 
Isto porque, sua composição reune letra, número, criando uma imagem e, 

consequentemente, dando sentido e significado à leitura. Portanto, típico daquilo que 

poderíamos chamar de pós-moderno de resistência, ou seja, sua estética busca superar 

o quadro museológico das vanguardas já tradicionais, não pela adaptação às normas 

gerais da sensorialidade pura da poesia concreta, mas pela busca de uma poesia total, 

icônica e simbólica, retiniana e conceitual, que possa dotar o experimentalismo de hoje 

de um teor novamente transformador de sentido ético e estético.  

 

2.2. Poesias intersignos 

 

 A poesia intersignos caracteriza-se por produzir um salto significativo e 

qualitativo no modo de fazer poesia na contemporaneidade. Poderíamos defini-la 

como aquela em que signos visuais e verbais, cada qual com a sua carga 

semântica, atuam conjuntamente na produção do sentido do poema. As imagens 

visuais passam a integrar o poema, não apenas como arabesco formal, mas 

contribuindo para seu sentido e compreensão, consciente que poesia não se faz 

apenas com palavras, mas com ideias e elas estão também nas fromas visuais. 

 A poesia intersígnica é o passo seguinte da ruptura com os modelos iniciais 

da poesia concreta, não deixou de sê-la, mas agrega novos sentidos, significados, 
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originalidade e verdade na forma de pensar e fazer poesias nos dias atuais, nas 

mais adversas e variadas situações. 

 A diferença qualitativa da poesia intersignos é, então, apenas o próximo 

passo, inevitável e necessário, no desenrolar da poesia contemporânea, 

sustentando-se nos seguintes parâmetros, proposto por Alfredo Bosi:  

 

a) no campo semântico: ideogramas (“apelo à comunicação não-
verbal”, segundo o Plano-Pilôto cit. ); polissemia, trocadilho, 
nonsense...; 
b) no campo sintático: ilhamento ou atomização das partes do 
discurso; justaposição; redistribuição de elementos; ruptura com a 
sintaxe da proposição; 
c) no campo léxico: substantivos concretos, neologismos, 
tecnicismos, estrangeirismos, siglas, termos plurilíngues; 
d) no campo morfológico: desintegração do sintagma nos seus 
morfemas; separação dos prefixos, dos radicais, dos sufixos; uso 
intensivo de certos morfemas; 
e) no campo fonético: figuras de repetição sonora (aliterações, 
assonâncias, rimas internas, homoteleutons); preferência dada às 
consoantes e aos grupos consonantais; jogos sonoros; 
f) no campo tipográfico: abolição do verso, não-linearidade; uso 
construtivo dos espaços brancos; ausência de sinais de 
pontuação; constelações; sintaxe gráfica. (BOSI, 1982, p. 533) 
 

 Acrescentado a estas condições, Philadelpho Menezes (1995) apresenta 

outros elementos: a desintegralização da escrita sintagmática, primeiramente no 

nível das grandes unidades de discurso, chegando por fim à ruptura sintática da 

frase, utilizando o espaço em branco das páginas como suporte do arranjo da 

palavra.  

Ressalta-se que, neste instante de produção poética é que residirá a 

visualidade no concretismo, ou seja, a disposição das palavras nas páginas é o 

que determinará o aspecto visual do poema concreto, não existindo qualquer 

autonomia ou carga semântica no signo visual, uma vez que sua função é servir 

de estrutura-conteúdo, para uma comunicação de formas, sempre oriundo do jogo 

verbal. 

De certo modo, esta interpretação fará com que o leigo não confunda a 

poesia intersignos com meros rabiscos ou garatujas.  

Igualmente importante, destacar que esta premissa de Philadelpho 

Menezes, teoricamente, se sustenta nas concepções do poeta e crítico literário 

francês, Stéphane Mallarmé e no poeta, pintor, ensaísta e dramaturgo norte-
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americano, Edward Estlin Cummings, enquanto introdutores do ideograma na arte 

ocidental, através do escritor, professor estadunidense de filosofia e economia 

política, Ernest Fenollosa e do poeta, músico e crítico literário americano, Ezra 

Pound – espacialização verbi-vocal e concretismo, respectivamente. 

Ainda segundo Menezes (1995), a luta visual, fosse a caligramas de 

Apollonaire – poemas optofonéticos dadás – manifestações de poesia de 

vanguarda da década de 60, como as poesias processo e semióticas, quando 

signos visuais embrenhavam-se desordenada e primeiramente no corpo do 

poema, tendo por resultado procedimentos arbitrários e redutores, ainda que 

importantes como tentativa de se criarem sistemas poéticos intersígnicos. 

Sua terceira e última concepção reside nas perspectivas do surgimento das 

tecnologias da informação e da comunicação, além das solidificadas 

comunicações de massa e o cinema como meio integrador das três grandes 

matrizes da linguagem verbal, visual e sonora e, a formulação da teoria da 

montagem, pensada pelo cineasta e filmólogo soviéticos, Serguei Mikhailovitch 

Eisenstein como primeira análise objetiva do processo de produção de sentido 

pela interação entre signos de diferentes códigos. 

Para Philadelpho Menezes, “o grande cinema é a prosa interignos. Poesia 

intersignos: cinema estático”. (MENEZES, 1995, p. 4) 
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3. FORTUNA CRÍTICA DO POETA PHILADELPHO MENEZES: VIDA, OBRAS E 

CONTRIBUIÇÕES SOCIOSSEMIÓTICAS À POESIA CONTEMPORÂNEA 

 

Morre jovem o que os deuses amam, é 
um preceito da sabedoria antiga. 

 
Fernando Pessoa 

 

 

 O presente capítulo foi construído a partir de entrevista e diversas trocas de 

mensagens de textos junto à artista visual e esposa do escritor Philadelpho 

Menezes, senhora Ana Aly.  

 Um trabalho que deve ser compartilhado, não apenas pela biografia de 

Philadelpho Menezes, mais também suas relações socioafetivas, as quais 

resultarão na compreensão do mundo e composição de homem, professor e 

pesquisador da poesia sonora e visual que foi Philadelpho Menezes. 

 Philadelpho Menezes, registrado civilmente como Philadelpho Menezes 

Neto, nasceu em São Paulo, no dia 21 de junho de 1960, sendo os seus pais Elza 

Raphaelli Menezes, falecida em 17 de setembro de 2015 e de Florivaldo 

Menezes, advogado e poeta concretista, os quais tiveram mais dois filhos: o 

compositor, musicólogo e professor, Florivaldo Menezes Filho e Maria Christina 

Menezes, cineasta e advogada. A família morava no bairro de Moema, onde 

Philadelpho Menezes Filho residiu até se casar. 

 Florivaldo Menezes sempre se dedicou a literatura e a poesia, autor do livro 

de poemas visuais/objeto, intitulado "Inverso", publicado em 1972.  

Nas palavras do seu pai e reproduzido na fala da sua esposa, Philadelpho 

Menezes e seus irmãos, desde muito pequeno estavam envolto num ambiente 

intelectual-artístico e literário proporcionado pelo pai aos filhos. 

 Florivaldo Menezes Filho, na obra “Música maximalista: ensaios sobre a 

música radical e especulativa”, afirma que as conquistas dos filhos dos Menezes 

se deram pelo fato de terem tido “bons professores, e o que valeu foi sobretudo o 

incentivo de minha mãe, Dona Elza Raphaelli Menezes, que fazia questão que 

todos nós, eu e meus dois irmãos (...), estudássemos música desde a infância.” 

Logo, o sangue artístico literário já pulsara nas veias de cada membro daessa 

família. (MENEZES, 2006, p. 512). 
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 Desde muito jovem Philadelpho Menezes lia Carlos Drummond de 

Andrade, Fernando Pessoa, trovadores portugueses entre outros. De certa 

maneira, já estava familiarizado com a Poesia Concreta Brasileira, por meio das 

interações, diálogos e leituras com o pai Florivaldo Menezes, pois sua casa era 

local de encontros de artistas que efervesciam nas décadas de 70/80. 

Philadelpho Menezes se casou com a artista e escritora visual Ana Aly, que 

além de esposa e mãe das suas duas filhas, Natália Aly Menezes e Bruna Aly 

Menezes, fora também parceira e inspiradora em muitos de seus projetos 

poéticos e intelectuais. Segundo depoimento da própria Ana Aly, em entrevista 

concedida no primeiro semestre de 2017 e constatável nas obras do poeta. 

 

Figura 6: As irmãs, Natália e Bruna Aly Menezes. 

 
Foto de Ana Aly. Album pessoal. 
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Figura 7: Na imagem Natália Aly com o pai Philadelpho Menezes em 1988. 

 
Foto de Ana Aly. Album pessoal. 

 

Ainda segundo Ana Aly, o relacionamento começou muito jovem, em 1979, 

e durou por cerca de 21 anos, sendo 16 de casamento. Autoapelidaram-se de 

"Casal Intersígnico" para brincar com o conceito criado por Philadelpho Menezes, 

visto que ele era o verbo, a palavra, a teoria; e, Ana Aly a imagem, as formas, a 

visualidade. 

 

Figura 8 e 9: Casamento de Philadelpho Menezes e Ana Aly, em 1984. 

  
Foto de Ana Aly. Álbum pessoal. 
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Philadelpho Menezes tinha como passatempo tocar piano. Talvez pela vida 

de infância e inspiração materna. Era, na concepção de Ana Aly, um exímio 

pianista, um excelente intérprete das composições de Johann Sebastian Bach. 

Estudou piano clássico desde a infância e tinha imenso talento para a música. 

Jogava xadrez e era torcedor do Sociedade Esportiva Palmeiras, localizada 

próxima ao terminal de ônibus e à estação de metrô e trem Barra Funda, na Zona 

Oeste de São Paulo-SP. 

  

3.1. A trajetória acadêmica, científica e cultural de Philadelpho Menezes.  

 

Philadelpho Menezes se destacou, não apenas por suas poesias sonoras 

e/ou visuais, mas também, no cenário acadêmico e na produção de eventos 

artísticos e culturais, com ênfase nos segmentos da linguística, comunicação, 

semiótica, literatura, mídias e artes intersignicas.  

Organizou a mostra Poesia Intersignos que aconteceu de 28 do novembro 

a 16 de dezembro de 1985, no Centro Cultural São Paulo, a qual contou com a 

participação dos expositores: Pedro Xisto, Frorivaldo Menezes, Ronaldo Azeredo, 

Villari Herrmann, Paulo Miranda, Ana Aly, Décio Pignatari e do próprio 

organizador. (MENEZES, 1985, p. 18). 

 

Figura 10: Capa do catálogo do evento “Poesias intersignos”, 1985  
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 No período de 30 de junho 14 de agosto de 1988, realizou a 1ª Mostra 

Internacional de Poesia Visual de São Paulo que aconteceu também no Centro 

Cultural São Paulo, tendo expositores vindos dos continentes americano, asiático  

e europeu, representados pelos poetas: Amálio Pinheiro, Mácio Almeida e 

Philadelpho Menezes (Brasil), Clemente Padín (Uruguai), César Espinos e Letícia 

Ocharán (México), Giuliano Falco e Sérgio Cena (Itália), Fernando Aguiar 

(Portugal) e Miroljub Todorovic (Iuguslávia). O Evento contou com participantes 

oriundos da África do Sul, Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 

Chile, Coréia do Sul, Cuba, Dinamarca, Escócia, Espanha, Estados Unidos, 

França, Grécia, Holanda, Hungria, Inglaterra, Iraque, Israel, Japão, Panamá, 

Peru, Polônia, República Democrática Alemã, Alemanha, Romênia, Suécia, 

Suíça, República Federativa Tcheca e Eslovaquia, da antiga União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas e Venezuela (MENEZES, 1988, p. 161-172). 

Segundo Ana Aly, estaria registrada no catálogo da I Mostra Internacional 

de Poesia Visual de São Paulo, uma obra com mais de 170 páginas, a sua 

primeira e, talvez a mais importante e completa contribuição à poesia sonora 

brasileira. 

 

Figura 11: Capa do catálogo do evento I Mostra Internacional de Poesia Visual de São 
Paulo, 1988. 

 
 

Nessa produção poética, o autor chega a se arriscar na  

 

elaboração de um poema-exemplo para essas propostas, pedimos 
a licença dos articulistas deste catálogo para usar o canto direito 
inferior de suas páginas. Aí se verá um poema ("O Inserto") que 
deve ser manuseado, folheando-se o catálogo de trás pra frente, 
com a ponta dos dedos em velocidade, fazendo das páginas 
lâminas de um desenho animado. O movimento ordenará o verso 
alexandrino: "O inserto bate as asas contra as leis da escrita". O 
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farfalhar das folhas entra como uma informação que, à primeira 
escuta, é um simples ruído contra a leitura da frase, mas que, em 
seguida, é o próprio inseto em desespero contra a transparência 
enganadora do vidro que se materializa pela decifração 
intersígnica. 
É um poema-proposta que bem poderia caracterizar a montagem 
totalizante de uma possível poesia supercondutora. São 
instigações que ficam ao final deste rápido estudo sobre os 
amplos caminhos da poesia contemporânea. (MENEZES, 1988, p. 
19). 

 
Figura 12: Poema “O inserto”, de Philadelpho Menezes. (MENEZES, 1988, p. 159-37). 
 
 
 

 
 
 
 

Ainda em 1988, Philadelpho Menezes lança o livro “Demolições (ou 

aritméticos): pomas de1983 a 1986”, tendo como diagramadora, capa e arte-

finalista, a artista e escritora Ana Aly.  
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Figura 13: Capa o livro “Demolições (ou aritméticos): poemas de1983 a 1986”, 1988. 
 
 

 
 

Nesta obra encontraremos sete poemas: A galáxia de gottenberg, O 

inimigo, Grafasias, A desordem dos fatores, Silogismo, Contagem regressiva e 

Versos adnatos. 

Em “Versos adnatos” há interação entre o leitor e o texto, pois na lateral 

direita, da penúltima página do livro existe um pontilhado, propondo que corte 

com a tesoura ou estilete, picote ou mesmo dobrar e corte. Poesia restante com 

os dizeres “DA ANTIMATÉRIA DO UNIVERSO DA ARITMÉTICA AO VERSO”. O 

direcionamento para que se chegue ao resultado final e dado através de um breve 

manual de instruções para a montagem de um móbile/poema.  

 

Figuras 14 e 15: Poesia “Versos adnatos”. In: Demolições (ou aritméticos): poemas 
de1983 a 1986, de Philadelpho Menezes. 
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 No ano de 1991, acontece o lançamento do livro “Poética e Visualidade - 

uma trajetória da poesia brasileira contemporânea”, publicado pela Editora da 

Universidade de Campinas-Unicamp, sendo este, portanto, sua dissertação de 

mestrado, o resultado dos seus estudos junto ao programa de Pós-graduação em 

Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica – PUCSP, em 

agosto de 1987, sob o título “A trajetória visual da poesia de vanguarda brasileira”. 

(MENEZES, 1991, p. 5). 

 

Figura 16: Capa da obra “Poética e visualidade: uma trajetória da poesia brasileira 
contemporânea”, Menezes, 1991. 
 

 
 

A obra está dividida em três partes e versam sobre “Os concretistas”, “A 

poesia sem palavras da década de 60” e “Tendências da „poesia visual‟”, 

respectivamente, distribuídos ao longo de 198 páginas. 

Nos seus estudos, reconheceu a importância de relacionar teoria e prática 

poética. Isto posto, logo ao iniciar suas reflexões: 
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Não corre risco de errar quem afirma que teoria e prátca têm 
andado inseparáveis no transcurso poético deste século marcado 
pela transição social, política, científica e cultural. Uma como que 
se apóia na outra para atravessar com alguma segurança o 
terreno movediço da instabilidade estética que se caracteriza todo 
o período, como decorrência imediata das transformações gerais. 
De outra parte, a vertigem assalta os que se assustam com o 
turbilhão de fatos culturais que se sobrepõem e se anulam 
continuamente, numa velocidadeque parece aumentada pela 
capacidade contemporânea de registrar e historicizar rapidamente 
os acobtecimentos. (MENEZES, 1991, p. 9). 
 

Philadelpho Menezes traça, na primeira parte do seu livro, uma breve 

trajetória dos antecedentes da poesia sonora e visual que perpassando, 

essencialmente, por pensadores, artistas e poetas como Eugen Gomringer, um 

dos fundadores da poesia concreta de língua alemã/europeia, que o convidou, 

juntamente com a família para um fim de semana em sua casa na Baviera-

Alemanha, na década de 90 e do qual se apropriou de inúmeras perspectivas. 

 

Figura 17: Philadelpho Menezes & Eugen Gomringer em sua propriedade na Alemanha 
em 1990. Foto de Ana Aly. 

 
 

Embora, para Philadelpho Menezes fosse 

 

temerário, e mesmo desnecessário, afirmar um momento como o 
marco de aparição de um movimento. Os antecedentes se situam, 
muitas vezes, no limite imperceptível entre a gestão e o parto de 
uma estética. No mais, as utilidades dessas datas acabam 
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servindo apenas às comemorações posteriores, quando a 
efervecência mutante dos acontecimentos cede lugar à 
estratificação e calcificação museológicas. (MENEZES, 1991, p. 
19). 
 

 Nessa obra, registra-se ainda, o percurso iniciado pelos irmãos Augusto e 

Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Ferreira Gullar, Ronaldo Azeredo e 

Wlademir Dias-Pino, correlacionando as concepções das artes às poesias 

concretistas e, consequentemente, às poesias visuais e sonoras. Afinal, “a ligação 

com as artes plásticas, particularmente, é de fundamental importância para se 

entender a poesia concreta e sua sua teoria.” (MENEZES, 1991, p. 25). 

 Na segunda parte faz alusão ao grupo Noigandres, seus precursores - 

Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, que desenvolveram as 

formulações teóricas e Ronaldo Azeredo, aos quais podemos juntar nomes que 

pouco depois vieram a atuar na mesma linha estética, como José Lino 

Grunewald, Edgard Braga, Pedro Xisto e outros eventuais, como Mario Chamie e 

Cassiano Ricado e trajetória, revalidando a premissa de que “a poesia concreta 

tal como formulou o grupo Noigandres deve ser analisada frente a outros 

procedimentos poéticos da vanguarda e suas manifestações até então.” 

(MENEZES, 1991, p. 29). 

 É sobre estes poetas e suas produções que versará toda esta parte, a qual 

foi dividida em quatro capítulos, iniciando as reflexões sobre os primórdios 

concretistas ao movimento neoconcretista, “apoiando-se numa teoria de recepção 

apresentada pelo conceito do „não-objeto‟”, sustentada pela tríade: grupo 

Noigandres, Wlademir Dias-Pino e Ferreira Gullar. (MENEZES, 1991, p. 57). 

 Ou seja: 

Num resumo para confronto: 
- o espaço estruturado pelo aranjo geométrico da composição 
verbal (grupo Noigandres); 
- o espaço funcionalizado pelo arranjo referência física para 
asubstituição da palavra por signos visuais (Wlademir Dias-Pino); 
- espaço como dado empírico e simbólico (Ferreira Gullar). 
(MENEZES, 1991, p. 57). 

 
 Encerrando a parte dois da obra, cujo título é “Poesia semiótica: design de 

signos ou chaves léxicas?” reforçam-se as concepções trazidas nos capítulos 

anteriores, acrescentando-lhe as teorias das manifestações da poesia simbólica, 
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futurista dadaísta, surrealista e modernistas a partir da compreensão semiótica 

peirciana, onde  

 

a visualidade no poema aparece motivada pela própria sintaxe 
cinética da imagem do significado verbal. O „design‟ da letra 
exerce não só uma função comunicativa (comunicação de formas) 
mas também uma função sifnificativa (comunicação também de 
conteúdos). (MENEZES, 1991, p. 71). 
 

Nomes de novos poetas são citados e, movimentos também. Destacam-se 

no poema-processo personagens como Wlademir Dias-Pino, Álvaro de Sá, Moacy 

Cirne e Neide Dias de Sá, “principalmente por terem produzido a teoria que 

fundamentava a corrente.” (MENEZES, 1991, p. 83). 

Na última parte, portanto, Philadelpho Menezes sinaliza para 

 

uma grande quantidade de poemas usando os mais variados 
recursos gráficos e visuais que assaltam o panorama poético a 
bordo de revistas e livros que proliferam ao longo do circuito das 
grandes editoras, publicações essas que mantêm um razoável 
fôlego até os últimos anos da década de 70. (MENEZES, 1991, p. 
95). 
 

Ressaltase os nomes de Pedro Xisto, Villari Herrman, Ronaldo Azeredo, 

Frorivaldo Menezes, Joaquim Branco, Décio Pignatari, Augusto de Campos, 

Edgard Braga, Ana Aly, Waldemar Cordeiro, José Paulo Paes, utilizando suas 

obras para melhor definir a poesia visual e suas tendências da modernidade à 

contemporaneidade. 

 Os conceitos de poesia marginal, poema-colagem, poesia-objeto, poema-

processo, poema-montagem e poesia intersigno são amplamente apresentados 

no decorrer dessa parte final, classificado-as como poesia visual que, segundo 

Menezes (1991, p. 111-127) subdividade-se em três partes ou três métodos de 

composição que se sustentam em teorias próprias, mas subsidiadas pelas 

perspectivas de “escritema” e “figuratividades”, desenvolvidas por Wilcon Joia 

Pereira, na obra “Escritema e figuratividade - nas artes plásticas contemporâneas” 

(1976) e da ideia de “dominante”, desenvolvido por Roman Jakobson, nas suas 

teorias da comunicação. 

Os métodos, portanto, seriam: “a colagem”, “a embalagem” e a 

“montagem”, pois  
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A poesia produzida neste período é marcada pela ideia do uso 
indiscriminado de signos visuais não importando sua natureza 
figurativa ou fisionômica, o que faz romper-se com preconceitos 
derivados do transplante automático das premissas da arte 
geométrica. Ao mesmo tempo, permitem-se criações de poemas 
não-verbais nos quais os signos não se submetem à perspectiva 
pop da esteticização dos signos de consumo. Quando símbolos e 
marcas da sociedade industrial são colocados no poema, sua 
leitura tende antes a um apanhado crítico que a uma releitura 
plástica. E isto se dá pelo método de combinação dos signos: a 
montagem, substituindo a colagem, permite a articulação de 
significados que, na colagem, se tornam caóticos e, por 
consequência, ilegívei, prevalecendo o seu aspecto visual. 
(MENEZES, 1991, p. 98). 
  

Em 1992, Philadelpho Menezes organizou e lançou a obra “Poesia sonora: 

poéticas experimentais da voz no século XX”, publicado em coautoria com outros 

dezesseis autores internacionais, das décadas de 50/60 às vanguardas dos anos 

90 que reforçou no interior e fora das universidades, o interesse pela discussão e 

a prática da poesia verbivocovisual.  

Segundo o professor, jornalista e pesquisador Dr. Giuliano Tosin, o livro a 

obra “Poesia sonora: poéticas experimentais da voz no século XX” é para os 

estudiosos da poesia verbivocovisual, o marco inicial para o processo de 

instauração da poesia sonora e visual no Brasil. (TOSIN, 2017, p. 11) 

 

Figura 18: Capa do livro “Poesia Sonora: poéticas experimentais da voz no século XX”, 
1992. 
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Esta obra aponta para a ideia de que a poesia sonora estaria entre a 

literatura e a música; entre a fala e o canto. Entretanto, ressalta que não se deve 

confundir com nenhum desses segmentos artístico ou literário, pois a  

 

Poesia sonora pode ter várias definições e manifestações. Mas 
alguns pontos são comuns em qualquer de suas vertentes. 
Primeiramente, ela é um tipo de poesia oral, mas associado a uma 
característica especial: ele é essencialmente experimental. Isso 
significa que a poesia sonora se distancia claramente da poesia 
declamada. 
 
Diferenciar-se da poesia declamada quer dizer não reproduzir as 
formas tradicionais de declamação emotiva e lírica, teatral e 
dramática do texto. Em seu lugar, entram o humor, as técnicas 
fonéticas, o rumorismo, a utilização de meios tecnológicos. Por 
consequência, a poesia sonora se distancia da ideia de texto: o 
poema sonoro nunca é um texto lido oralmente, por mais que um 
texto se pretenda experimental enquanto discurso verbal. A poesia 
sonora parte da ideia de que a poesia nasce antes do texto e do 
discurso e não depende dele para existir. Ela se cria com certas 
conjunções sonoras (sendo a palavra apenas um de seus 
elementos possíveis) que, organizadas numa certa ordem, 
exprimem conceitos, sensações e impressões. 
 
Portanto, não se deve confundir poesia sonora com poesia 
musicada ou musicalização de poemas (sejam estes em forma de 
verso ou mesmo poemas visuais), porque os sons não entram no 
poema sonoro com a função que possuem na música: não 
apresentam problemas de combinação com um texto (porque não 
há texto), nem de harmonia, nem de desenvolvimento melódico. A 
vinculação histórica da poesia sonora é com a poesia fonética das 
vanguardas futuristas e dadaístas do início do século. (MENEZES. 
In: Máquina Futurista, 1997). 

 

Ilustra ainda, como se desenvolveu a poesia sonora e visual na Europa e 

nos Estados Unidos, bem como a poética da voz, desde as primeiras décadas 

deste século. 

A obra apresenta também, uma vasta seleção de textos críticos e 

manifestos - desde a formação dessa espécie de poética até suas formas 

contemporâneas - elaborados pelos próprios protagonistas. O livro conta com a 

contribuição de Paul Zumthor, importante medievalista, crítico literario, historiador 

da literatura e linguista suiço e um dos maiores estudiosos da oralidade. 
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“A Crise do passado: Modernidade. Vanguarda. Metamodernidade” teve a 

sua primeira edição publicada em 1994, pela editora Experimento. Sua segunda 

edição foi lançada pela mesma editora em 2001 e, a exemplo de “Poética e 

visualidade: uma trajetória da poesia contemporânea” (1991) é resultado das suas 

pesquisas e apresentada como tese de doutoramento junto ao Programa de 

Estudos de Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUCSP, em junho 

de 1991, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Lucia Santaella Braga, uma das 

principais divulgadoras da semiótica e do pensamento de Charles Peirce no 

Brasil. 

A obra soma mais de trezentas páginas e está dividida em sete partes, 

onde versa sobre “O surgimento das poéticas modernas”, “Revolução industrial e 

as formas da contradição”, “A crise das estrututas tradicionais”, “O eclipse do 

passado”, “A cultura na sociedade pós-industrial”, “O experimentalismo poético 

contemporâneo” e “Metamodernidade e poéticas extraordinárias” 

respectivamente. 

Trata-se de uma produção densa e contou com a colaboração de poetas 

europeus como Lamberte Pignotti, que o recebeu como pesquisador no Instituto 

di Discipline dela Comunicazione dela Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
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degli Studi di Bologna, onde experimentou grande parte da sua pesquisa; e, 

contou com apoio de Enzo Minarelli, com quem compartilhou materiais sobre 

poesia sonora, performática e videopoesia, e também Eugen Gomringer, que 

disponibilizou sua biblioteca particular sobre poesia contemporânea para que 

Philadelpho Menezes pudesse se desenvolver, enquanto pesquisador do tema. 

Nessa ocasião, residiu a 35 km de Bolonha, em Cento, província de 

Ferrara, na Itália, acompanhado da sua esposa e da primogênita Natália Aly 

Menezes.  

Também frequentou a DAMS-Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo dell'Università degli Studi di Bologna, onde o escritor, filósofo, 

semiólogo, linguista e bibliófilo Umberto Eco era titular da cadeira de Semiótica e 

diretor da Escola Superior de Ciências Humanas o que favoreceu o contato 

pessoal. 

Em 1990, ano da queda do bloco socialista foram diversas as viagens 

realizadas entre a Europa e o Brasil. Muitas voltadas para sua pesquisa durante 

esse ano tão intenso.  

Numa dessas, Philadelpho Menezes esteve com Henri Chopin, poeta do 

movimento avant-garde, músico e expoente da poesia fônica, autor dos mais 

importantes estudos sobre a poesia sonora e figura chave noavant-garde francês 

do século XX. (ALY, 2017) 

No ano de 1996, Philadelpho Menezes, lançou o CD “Poesia Sonora: do 

fonetismo às poéticas contemporâneas da voz” contendo dezessete faixas, sendo 

nas quatro primeiras, uma retomada as representações de poemas do dadaísmo, 

uma vez que “as experiências desenvolvidas pelos futuristas italianos, cubo 

futuristas russos e dadaístas foram de vital importância para o surgimento da 

poesia sonora.” (LIMA, 2017, p. 3). Logo,  

 

Quando vem apresentado ao vivo, o poema sonoro se preenche 
de outras questões que partem da sua integração a outros meios 
e linguagens: espaço, gestualidade, vídeo, interação com o 
público. Porém, todos esses elementos devem participar dirigidos 
pelo projeto do poema sonoro e a ele se integrar num processo de 
montagem, de relação intersígnica, intermídia (não de colagem, 
de multimídia). Ao contrário dos anos 50, quando Henri Chopin 
criou o nome poesia sonora para seus poemas em aparelhagem 
eletroacústica (primeiras manifestações de poesia tecnológica da 
história), hoje se assiste a uma revisão do uso da tecnologia: 
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ainda que extremamente rica e útil, a tecnologia deve se 
subordinar a um projeto poemático que escape dos meros efeitos 
eletroacústicos, reponha em jogo o corpo e a voz em suas 
possibilidades expressivas e tenha em vista a complexidade 
semântica da comunicação poética. (MENEZES. In: Máquina 
Futurista, 1997). 
 

Desse modo, as demais faixas são constituídas pelos poemas do Grupo de 

Poéticas da Voz, formado por alunos da Pós-graduação em Comunicação e 

Semiótica da PUC-SP, ocasião que Philadelpho Menezes apresenta ao público 

brasileiro a poesia sonora em áudio. 

 

Figura 19: Capa e contracapa de “Poesia Sonora: do fonetismo às poéticas 
contemporâneas da voz”. Menezes, 1996. 

 
 

Nesses poemas se percebem já as características básicas do 
poema vocal: o texto desaparece para dar lugar às variações da 
oralidade; a língua se esfacela para dar espaço a entonações da 
fala, que acaba propondo uma linguagem poética universal como 
a música, onde os significados se produzam em cada ato 
comunicativo, em cada poema; a declamação de sarau dá lugar 
ao humor, à sensualidade e demais marcas do corpo e da 
performance que vêm com a voz. (MENEZES. In: verso da capa 
do CD “Poesia Sonora: do fonetismo às poéticas contemporâneas 
da voz”, 1996) 
 

Em 1996, publicou nos Documents of 20th-century Latin American and 

Latino Art, promovido pelo International Center for the Arts of the Americas at the 

Museum of Fine Arts, em Houston, o artigo “Poesia visual: reciclagem e 

inovação”. 
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Figura 20: Capa de “Poesia visual: reciclagem e inovação”. Philadelpho Menezes, 1996. 

 
Neste artigo, o poeta situa as origens da poesia visual, propondo uma 

classificação de suas formas que envolvem a expressão "poesia intersignos". 

Ressaltando que a poesia visual não é sinônimo de "poesia concreta", embora 

esta seja uma das confusões mais comuns e reconhecendo que seja uma 

possível variável em seu desenvolvimento e constituição.  

Na acepção do termo e pesquisas de Philadelpho Menezes, a poesia visual 

existe desde Grécia antiga sob a prática do poema figurativo, aquele em cuja 

visualidade se encontra a forma gráfica da palavra.  

Vale-se de instrumentações semióticas para estabelecer a denominação de 

"poesia intersignos", usado nos casos em que a visualidade está envolvida em 

formas gráficas integradas à palavra Enfatizando que, o essencial para esta 

poética é dado em uma conjunção específica - texto, palavra ou letra com foto, 

ilustração ou desenho - e é dada pela programação visual de sinais. Logo, o 

material visual dos elementos visuais e verbais fornece o modo de intercorrência 

formal na página. Seria como se cada um desses poemas gerasse sua própria 

sintaxe a partir da configuração plástica de seus elementos constituintes. 

No ano de 1997, Philadelpho Menezes, organizou e publicou pela editora 

Experimento, a obra “Signos plurais: mídia, arte e cotidiano na globalização” que 

versou sobre temas voltados à comunicação de massa, à estética, à globalização 

e às questões da atualidade em geral. 
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Figura 21: Capa do livro “Signos plurais: mídia, arte e cotidiano na globalização”, 1997. 
 

 
 

Na obra consta um capítulo, situado entre as paginas 83-97, intitulado 

“Turismo e milenarismo”, de autoria de Philadelpho Menezes, embora traga pouca 

contribuição à poesia visual, o autor faz referências significativas à literatura 

comparada, em especial, quando da relação do nascimento de uma mentalidade, 

uma sensibilidade e um comportamento do homem em meio ao espírito de época 

da modernidade, esta última na visão de Charles Baudelaire. 

As obras que aludimos anteriormente diz respeito à comparação literária e 

cultural dos estados de mentalidade, sensibilidade e comportamento social dos 

personagens masculinos presentes nas obras de Edgar Alan Poe, no conto “O 

homem das multidões” e no ensaio “O pintor da vida moderna”, de Charles 

Baudeleire. 

O autor apresenta ainda, uma refelexão sobre o papel da televisão e 

avesso do panóptico vigilante de Jeremy Bentham que Michel Foucault descreveu 

em “Vigiar e punir: nascimento da prisão”. 

No mesmo ano, 1997, organizou a sala especial Poesia Sonora do evento 

Arte Tecnologia, promovido pelo Itaú Cultural, São Paulo.  
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Philadelpho Menezes foi curador do evento Poesia Intersignos: do 

impresso ao sonoro e ao digital, realizado no Paço das Artes, de 28 de abril a 10 

de maio de 1998.  

 

Figura 22: Capa do catálogo da exposição “Poesia Intersignos: do impresso ao sonoro e 
ao digital”, 1998. 

 
 

O objetivo do evento era proporcionar  

 

a fruição palavra/imagem e palavra/som através de registros 
técnicos que vão do papel às manifestações da poesia sonora e 
performática, chegando aos poemas multimídia abertos à 
interatividade com o público, mesclando a visualidade e a 
sonoridade com a poesia. (MENEZES, 1998, p. 3). 

 

De certa maneira, o evento que contava com o apoio da Secretaria de 

Estado da Cultura de São Paulo era também, a maneira que Philadelpho 

Menezes encontrara para concretizar suas aspirações quanto à efetivação da 

poesia intersignica, visual, sonora, performática e midiática no cenário mundial, 

uma vez que reuniu, mais uma vez, poetas dos vários continentes e países como 

Argentina, Estados Unidos, Espanha, Holanda, Alemanha e Brasil. 
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O evento foi composto de três áreas, a saber: exposição, espetáculos de 

poesia sonora ao vivo e fóruns de debates com a presença de poetas, 

professores, pesquisadores, críticos e personalidades envolvidas com o 

tema/causa. Isto se justificava porque 

 

a poesia visual intersignos efetua a explosão das possibilidades 
do impresso na fusão palavra/imagem..., enquanto os poemas-
objetos, penetram no ambiente do som para produzir a poesia 
sonora e incidem no espaço virtual das tecnologias para criar 
poemas digitais.” (MENEZES, 1996, p. 7). 
 

Ainda em 1998, lançou o CD “Poesia sonora hoje - uma antologia 

internacional”, composto por dezenove faixas contendo produções de poetas 

visuais e sonoros de países, como Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Itália, 

Argentina e do Brasil. 

Há de se fazer um registro especial para o encarte elaborado que 

culminava na capa do CD “Poesia sonora hoje - uma antologia internacional”, o 

qual trazia contribuições significativas para o campo da poesia visual. “A 

linguagem internacional da poesia sonora”, de Philadelphp Menenez, “Tecnologia 

e palavra”, de Harry Polkinhorn, “Do rumorismo à polipoesia”, de Enzo Minarelli e 

“Neo-fonetismo”, de Christian Scholz eram os textos que somaram a esta 

publicação e trouxeram informações pertinentes e atualizadas para aqueles que 

estavam envolvidos com a poesia visual intersísgnica no Brasil e no mundo. 

 

Figura 23: Capa do CD “Poesia sonora hoje - uma antologia internacional”, Philadelpho 
Menezes, 1998. 
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Sua última publicação foi desenvolvida em parceria com designer gráfico, 

ilustrador, desenhista, programador visual e professor universitário, Wilton 

Azevedo - que faleceu em 2016, e, denominou-a CD “Interpoesia - poesia 

hipermídia interativa”, resultado das pesquisas em poesia intersignos 

desenvolvidas junto ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Semiótica da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUCSP, financiado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP, cuja vigência foi de 01 

de fevereiro de 2000 a 31 de janeiro de 2001. 

 

Figura 24: Capa dp CD “Interpoesia: poesia hipermídia interativa”, de Philadelpho 
Menezes e Wilton Azeredo., 2000. 
 

 
 

Philadelpho Menezes não concluiu este ciclo, foi vítima de um acidente 

automobilístico, ocorrido no início do segundo semestre de 2000, que culminou 

com o seu falecimento, sendo impedido de continuar suas pesquisas e deixando o 

Estado da Arte da poesia intersigno, seja no campo das artes, poesia, literatura, 

design, midiático, performático e outros, no nível mais alto de desenvolvimento. 

 

3.1.a Da poesia à vida acadêmica 

 

Philadelpho Menezes Neto curso Direito, pela Universidade de São Paulo-

USP de 1978 a 1982. Cursou mestrado, doutorado e dois estágios pós-doutorais 

em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-

PUCSP nos períodos de 1983-1987, 1988-1991 e 1994-1996/1996-1998, 

respectivamente, chegando a se tornar Professor Associado Doutor dessa 
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instituição de ensino superior, onde acumulou experiências como professor, 

pesquisador, orientador de projetos de pesquisas nos cursos de graduação, 

mestrado e doutorado, na área de comunicação, comunicação visual e semiotica 

da cultura.  

Durante sua trajetória acadêmica lecionou as disciplinas Teoria da 

Comunicação; Comunicação Visual; Semiótica da Cultura; e, Estetica e Cultura da 

Massa nas universidades São Marcos-USM, Metodista de Piracicaba-UNIMEP e 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUCSP. 

Produziu e publicou uma vasta bibliográfica sobre arte, poesia, tecnologia e 

questões atuais da sociedade, no Brasil e no exterior, contendo dezenas de 

artigos completos publicados em periódicos; Livros publicados/organizados ou 

edições; capítulos de livros publicados; textos em jornais de notícias/revistas; 

trabalhos completos publicados em anais de eventos, além de muitas outras, 

incluindo traduções de livros, poemas ou poemas aritméticos e uma variedade de 

artigos.   

Promoveu eventos artísticos e culturais: apresentações de poemas 

sonoros, visuais, midiáticos e performátivos; produção de CD; exposições 

artísticas e literárias; espetáculo e curadorias.  

Ainda proferiu palestras, conferências, cursos e minicursos, no Brasil e no 

exterior, sobre os mais diversos temas da poesia intersignos, interpoesia, história 

da poesia sonora, bem como sobre teorias da comunicação na globalização da 

cultura; comunicação, linguagem e novas tecnologias; interatividade; 

comunicação e semiótica entre muitos outros temas.  

Orientou vinte e duas dissertações de mestrado e seis teses de 

doutorados, durante a sua permanência no Programa de Pós-graduação em 

Comunicação e Semiótica, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-

PUCSP, no período de 1993 a 1999, as quais versam sobre sinestesia, arte e 

tecnologia; cultura digital; a escritura de Torquato Neto; gesto vocal na poesia 

sonora em performance; satiroparódia; telecomicidade; ritmo na poesia visual; 

mobilidade poética na modernagem; video-arte e experimentalismo entre outros. 

 

 

 



63 
 

3.1.b Philadelpho Menezes poeta: do reconhecimento 

 

Na entrevista concedida, em 27 de junho de 2017, as 18h07, Ana Aly 

declara que o poeta Philadelpho Menezes  

 

“faleceu quando começava colher os melhores frutos de tudo que 
havia plantado, pois havia alguns projetos que estavam datados 
para inaugurar em agosto de 2000. Entre eles, o lançamento 
curso „Mídias e Artes‟ da Universidade São Marcos, pelo qual ele 
estava bastante ansioso, inovando o ensino de comunicação de 
suas tradições. Também preparava alguns livros e chegou a 
deixar um pré-boneco inteiramente pronto de suas obras 
completas de poesia. Tudo interrompido pelo fatídico acidente 
ocorrido no fim do primeiro semestre daquele ano.” (ALY, 2017). 
 

Philadelpho Menezes era o curador geral e se preparava para participar do 

1º Ciclo Internacional de Poesia Sonora, que aconteceu de 07 a 17 de agosto de 

2000, simultaneamente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte 

e Maceió, numa realização do Estúdio de Poesia Experimental da PUCSP, 

idealizado pelo poeta e com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. 

Esta foi à primeira manifestação de conhecimento da importância do 

Philadelpho Menezes para a poesia brasileira, uma vez que foi o homenageado 

do Evento.  

O jornail Folha de São Paulo, de 07 de agosto de 2000, no seu caderno 

Ilustrada afirmou que 

  

No Brasil, começou a ser divulgada em 93 a partir de um pequeno 
movimento cujo artífice era o coordenador do curso de 
comunicação da Universidade São Marcos e professor da PUC 
Philadelpho Menezes, também poeta sonoro e organizador do 
ciclo, que se realiza em sua homenagem-Philadelpho morreu há 
três semanas em um acidente de carro.  
Mesmo em outros países a poesia sonora reúne poucos 
expoentes. Em Portugal, por exemplo, voltou a ser feita ainda 
depois que no Brasil, apenas nos últimos três anos. (MENEZES, 
2000) 
 

De certo modo, o 1º Ciclo Internacional de Poesia Sonora contou com a 

participação de poetas de vários estados brasileiros e de países como Espanha, 

Portugal e Itália e versou sobre diversos temas da posia visual intersigno e 

sonora. Entre eles, podemos citar "A Volta da Voz" e "Da Videopoesia à Poesia 
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Hipermídia" e apresentações de poesia e dança, reunidas sob o título "Som e 

Cena 2000: Poesia e Dança". 

Em São Paulo, o evento aconteceu nas dependências da sala Jardel Filho, 

no Centro Cultural São Paulo, no Museu de Imagem e do Som-MIS e no auditório 

Banespa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUCSP. 

Participaram como conferencistas, ofineiros, minicursistas e expositores 

artístico, cultural e literário grandes nomes da poesia sonora, como Alex 

Hamburger e Gilberto Mendonça Teles, do Rio de Janeiro; Américo Rodrigues, de 

Portugal; Enzo Minarelli, da Itália; Franklin Valverde, Gaby Imparato, Heloísa de 

Araújo Duarte Valente, Jamil Jorge e Wilton Azevedo, de São paulo; Gláucia 

Machado,de Maceió; J. M. Calleja e Xavier Canals, da Espanha e Marcelo 

Dolabela, de Belo Horizonte. 

Também em 2000, foi publicado o seu último poema-visual, cujo tema/título 

é “2000!”, fezendo parte do projeto "The Open Book". 

 
 
Figuras 25, 26 e 27: Poema “2000!”, de Philadelpho Menezes publicado no catálogo do 
projeto "The Open Book". 
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Sites jornalísticos e instrucionais como World Possible Development, 

Territorio Scuola Enhanced Wiki Alfa e Perevodchik (Перевод АНГЛИЙСКОГО 

слова) reconheceram e anunciaram em 2002, a homenagem feita para 

Philadelpho Menezes pelo projeto "Poetas na Biblioteca" no Memorial da América 

Latina com uma exposição de seus trabalhos selecionados pela artista plástica e 

viúva do poeta, Ana Aly. 

Foi homenageado também durante a Mostra Caro Não é Carioca, pelo 

poeta colombiano Antonio Caro, na Casa Daros, em agosto de 2013, cujos 

curadores foram, o diretor de arte e educação da Casa Daros, Eugenio Valdés 

Figueroa e do artista colombiano Antonio Caro. (RAMALHO, 2013). 

 A primeira tese de doutorado, sob o título “Philadelpho Menezes: poesia e 

experimentação na terra do polissistema” foi defendida no Programa de Pós-

graduação em Letras, área de concentração Estudos Literários, da Universidade 

Estadual de Londrina-UEL, pelo acadêmico Vinícius Silva de Lima, sob a 

orientação do Prof. Dr. Frederico Augusto Garcia Fernandes, em 2014. 

Ainda em 2014, de 30 de maio a 31 de agosto, sob a curadoria de Ana Aly, 

aconteceu na Casa das Rosas, a Exposição Goma de Mascarar Sabor Mental - 

Phidadelpho Menezes, apresentando uma reunião de poesias visuais, livros-

objeto (dos quais em sua maioria foi à arte-finalista), poemas sonoros e 

hipermídia, caracterizando-se numa boa oportunidade para recordarem e/ou 
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conhecerem as obras e o poeta. Além de reconhecê-lo como um difusor dos 

novos gêneros e dos rumos da poesia contemporânea mundial. 

No mesmo ano e local, durante o III Seminário de Ação Poética Multimídia-

SAP que acontece entre os dias 3 a 7 de junho, foi promovida com a sexta-feira, 

dia 06 de junho, 19h30, uma palestra sobre Philadelpho Menezes que contou 

como expositoras Ana Aly e Lucia Santaella, exposição mediada por Franklin 

Valverde. 

Frente à citação do nome da Profa. Dra. Lucia Santaella e recorrendo a 

entrevista concedida pela poetisa Ana Aly, em 27 de junho de 2017, as 18h12, 

esta reconhece a importância de Santaella na trajetória de Philadelpho Menezes e 

declara: 

 

Maria Lúcia Santaella foi orientadora de Philadelpho Menezes. 
Talvez ela tenha sido a primeira professora na PUCSP, quando 
entramos no programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Semiótica para o Mestrado. Ela brilhava desde então. Mas a forte 
união entre eles se consolidou depois que ela apostou em 
contrata-lo para atuar também como professor no Programa. A 
sensibilidade da Lúcia Santaella era tão grande para as 
investigações do Phila, que ela assinava em baixo dos projetos 
dele sem mesmo saber do que se tratava. Ela confiava e acredita 
muito nele. Incentivou a idealização e a criação do Estúdio de 
Poesia Experimental da PUCSP, e o apoiava em seus 
experimentos fônicos no Laboratório de Linguagens Sonoras 
Eletrônicas. 
 
Santaella e Menezes se aventuravam em direção ao novo de 
mãos dadas e estavam criando novos cursos voltados para as 
tecnologias e mídias digitais. 
 
Lamentavelmente, sua ausência deixou-a por um bom tempo 
“sem chão", rumo ou direção. (ALY. 2017). 
 

No período de 1º de dezembro 2016 a 28 de fevereiro de 2017, a Casa das 

Rosas realizou a exposição “As Ideias Concretas - Poesia 60 Anos Adiante”, entre 

os homenageados, o poeta Philadelpho Menezes. 

A proposta era fazer um resgate da poesia concreta, cujo início da história 

seria a realização da I Exposição Nacional de Arte Concreta, em dezembro de 

1956, no Museu de Arte Moderna em São Paulo, onde poetas brasileiros, em 

sintonia com o poeta suíço-boliviano Eugen Gomringer, inauguraram o último 

grande movimento de vanguarda estética do século XX. Denominado poesia 
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concreta por seus idealizadores, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos e 

Décio Pignatari, o propósito do movimento era ampliar a ideia do que é poesia, 

retirá-la do âmbito exclusivamente literário e potencializar e integrar, nela, os 

aspectos físicos/concretos das palavras, a verbivocovisual, promovendo um 

diálogo com outras formas de expressão artística, como cinema, artes plásticas, 

música experimental, performance, arquitetura e design, a poesia concreta 

passou por várias transformações nas décadas seguintes – inclusive 

identificando-se por outros nomes como “poesia visual” ou “poesia intersemiótica” 

– ampliando os horizontes da poesia para além da página e do livro tradicional; 

estabelecendo interações com o espaço urbano e nele interveio utilizando 

recursos das novas tecnologias, através da computação gráfica, holografia e 

outras, e conquistar interlocutores em todo o mundo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a tentaiva de se apresentar ao mundo uma nova possibilidade 

poética e de se fazer poesia - a poesia sonora e visual, Philadelpho Menezes 

enfrentou muitos percalços, em especial, quando do lançamento da primeira 

edição da Poesia Intersignos e seu conteúdo teórico. Isto exigiu que o poeta se  

desdobrasse para que houvesse um melhor esclarecimento preciso e histórico da 

poesia experimental brasileira pós-concreta ou neocretista. Foi preciso criar 

algumas classificações para essas fases, coisa que soube fazer bem durante as 

suas pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Foram décadas de 

estudos que culminaram na edição de obras “Poética e visualidade: uma trajetória 

da poesia brasileira contemporânea”, em 1991, “A crise do passado: 

Modernidade. Vanguarda. Metamodernidade”, 1994, além de vários publicações e 

catálogos de eventos nacionais e internacionais, sob sua curadoria e organização 

geral. 

Não deixou de enfrentar grandes polêmicas, vindas daqueles escritores, 

pesquisadores, críticos e comunicadores mais conservadores e resistentes, 

fechados a qualquer nova possiblidade de mudança no campo das poéticas e das 

Letras em geral, em especial, concernente ao seu levantamento histórico, muitas 

vezes descortinando verdades, outras, revertiam algumas definições já 

sacralizadas. 

Sabia mexer e remexendo no que estava "acomodado", dito e aceito como 

verdade e, muitas vezes oficializados. 

O seu trabalho trouxe à tona muitos nomes de extrema importância. Uns 

acinzentados e omitidos da história e dos registros oficiais. Outros se 

encontravam em verdadeiro estado de inércia, vivendo no ostracismo. Havia 

ainda, uns desconhecidos e inovadores se lançando para o futuro. Nada disto 

ficou oculto depois de sua investigação, razão pela qual a conquista de seu 

reconhecimento e um espaço aberto e receptivo à ele tenha lhe valido anos de 

batalha. 

Philadelpho Menezes, durante anos de pesquisa viajou por vários países e 

continentes, a procura de grupos de poetas que se apresentavam com seus 

poemas sonoros, muitas vezes performáticos.  
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Esses "grupos" eram constituídos basicamente pelos mesmos participantes 

de cada país, França, Estados Unidos, Itália, Portugal, Holanda, Alemanha, 

Inglaterra, México e Uruguai, mas conforme suas apresentações e as realizações 

dos eventos no Brasil foram ganhando força e mais se agregavam aos poetas. 

Nesse sentido, as ideias lançadas pelo movimento de poesia concreta há 

mais 60 anos, perpassando pelas mais variadas formas poéticas, inclusive pela 

poesia intersígnica de Philadelpho Menezes, embora estas não se confundam 

como sinônimas, continuam vivas, instigadoras e estimulando outras 

experimentações com a linguagem poética. Pricipalmente, com a chegada das 

tecnologias digitais, assimilada pelas novas gerações da atualidade e das futuras. 

A poesia intersigno é, portanto, parte vital de todo um processo criador 

contemporâneo, que não se reduz as normas preestabelecidas, mas a reflexão 

destes e as possibilidades de atualizações contínuas.  

Embora não careça da palavra oralizada ou escrita, faz dela elemento 

objetal, visual e sonora para se conceber de massa e de sentido ao leitor da 

poesia intersigno, que é também criador.  

Nesse sentido, o olhar-pensar merleau-pontiano entra em ação e, obra, 

autor e leitor se unem para imaginar e criar novas possiblidades, inclusive 

corporal, de caráter performático.  

Esta reflexão nos instiga a potencialidade permanente esse tipo de poesia, 

em um tempo como o atual, marcado pela constante renovação de recursos 

tecnológicos e com horizontes mais ampliados. 

Temos certeza que, se Philadelpho Menezes estivesse fisicamente 

presente entre nós, a poesia brasileira e mundial não estaria no estágio que se 

encontra, pois um dos traços mais fortes do poeta era sua capacidade de 

convencimento e liderança. Posicionamento compactuado por sua esposa. 

Ele costumava direcionar tudo que se envolvia, fosse poesia, arte, política, 

ciência, teoria, família. Chegamos a acreditar que o próprio País estaria diferente, 

pois ele foi ativista político e com sua capacidade de nortear alunos, grupos 

sociais, comunidades, acreditamos que seria possível a sua interferência até 

mesmo na Nação.  
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