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“...a melhor poesia concreta 
produzida mundialmente foi a do 

Brasil e mais especificamente a da 
Paulicéia e a feita por poetas a ela 

ligados de alguma forma.”  
 

– Omar Khoury, historiador.

A Poesia Concreta revolucionou  
o mundo da Poesia no mundo. 

L ide rado pe los  c r iadores  de 
Noigandres, os irmãos Haroldo e Augusto de 
Campos, e o poeta Décio Pignatari, em parceria com 
o poeta suíço-boliviano Eugen Gomringer, o movi-
mento internacional de Poesia Concreta surgiu no 
início dos anos 50, inaugurando um novo jeito de 
fazer poesia, era uma poesia de “inventores”.

Esteticamente a Poesia Concreta é caracteriza-
da por sua ligação às artes visuais e à música 

contemporânea, privilegiando a interdisciplinaridade 
artística. Como toda obra revolucionária, ela subver-
teu as estruturas das letras no Brasil e foi um divisor 
de águas para a produção artística nacional que 
viria após o seu surgimento. 

Foi com esse espírito transgressor que a revista 
Noigandres foi concebida. Ao todo foram publica-
dos cinco volumes entre 1952 e 1962, sendo os três 
últimos com a participação de Ronaldo Azeredo e o 
último com a inclusão de José Lino Grünewald. 

Atualmente, ter acesso a qualquer uma 
das edições de Noigandres é uma raridade e 
mesmo importantes acervos públicos não as pos-
suem. As únicas remanescentes são disputadas 
por especialistas e instituições. A reimpressão  
fac-similar de Noigandres se faz essencial não somente  
por sua originalidade estética e poética, mas, so-
bretudo, por sua importância na formação cultural 
brasileira contemporânea.

para quê?

noigandres 
em revista   
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Reeditar importantes e raras edições bra-
sileiras relacionadas ao universo das artes, publi-
cações seminais que estão esgotadas e muitas vezes 
até esquecidas, é a principal causa da Coleção 
Fac-Símile.

 A edição inaugural, intitulada Klaxon em Revista, 
lançada em 2013, reeditou em fac-símile as revistas 
Klaxon, primeiro periódico modernista, originalmen-
te publicado entre 1922 e 1923.

 A Coleção Fac-Símile demonstrou ser de gran-
de interesse. Klaxon em Revista teve sua edi-
ção esgotada em apenas 40 dias, além de 
enorme repercussão na mídia e crítica especializada.  
Noigandres em Revista dá continuidade ao pro-
jeto, mantendo as mesmas características editoriais e  
consolidando a parceria entre o ICCo e a 
editora Cosacnaify.

coleção 
       fac-símile
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autores
Décio Pignatari e os irmãos Campos, Haroldo 

e Augusto, conheceram-se no final dos anos qua-
renta enquanto cursavam direito na Universidade de 
São Paulo. Participaram do Clube de Poesia em 1948, 
mas logo se desligaram por considerarem o núcleo  
muito tradicional.

Juntos, em 1952, fundam o grupo Noigandres 
e publicam a revista homônima. Assim nasce o 
Movimento Concreto, que revolucionaria as artes, 
a poesia e a música contemporânea no Brasil. Os três 
ficariam conhecidos no Brasil e no exterior por suas 
poesias e por suas traduções. As Universidades de 
Yale e de Oxford organizaram conferências sobre a 
obra de Haroldo de Campos, em 1999. 

Além das criações em poesia, o trio contribuiu para 
o campo de traduções literárias propondo uma nova 
técnica de tradução que leva em conta os aspectos po-
éticos da língua para a qual se traduz. Com essa técni-
ca, traduziram grandes poetas, como Dante Alighieri, 

Ezra Pound, Mallarmé, Gertrude Stein e os russos 
contemporâneos.

Ronaldo Azeredo integrou o grupo e participou 
das publicações de Noigandres 3, 4 e 5. Muito jovem 
ainda juntou-se ao Movimento Concreto, criou obras 
emblemáticas como o poema Velocidade. Pela simpli-
cidade de sua construção poética, pautada principal-
mente pela visualidade, Ronaldo foi o único poeta con-
creto que nunca escreveu versos. 

O último integrante do grupo foi o jornalista e ad-
vogado carioca, José Lino Grünewald, que parti-
cipou da última edição de Noigandres, tendo criado 
um dos mais belos poemas das revistas - Vem e Vai. 





Seguindo a linha editorial da Coleção Fac-Símile, 
uma caixa comemorativa será composta pelos 
cinco volumes originais da Noigandres em fac-
-símile, um volume extra em formato de LP e 
CD e um encarte editorial com textos a respeito da 
importância das revistas e do movimento concretista.

Os fac-símiles serão reimpressos sem apagar as 
marcas do tempo sobre o papel. Pretende-se replicar o 
mesmo processo de produção gráfica da época, man-
tendo a similaridade de papéis, tamanhos e tipos de 
impressão. 

Antigas gravações de poemas de Noigandres feitas 
pelos próprios autores e por outros artistas e músicos 
brasileiros, serão recuperadas e remasterizadas especial-
mente para esta edição, para compor o LP e o CD.  
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proposta 
      editorial





Tiragem: 3.000 unidades

Gratuita

• Patrocinadores - 300 unidades 
• Realizadores / promocional - 300 unidades 
• Contrapartida Social - 600 unidades a serem doadas 
a bibliotecas, museus, associações culturais, dentre outros;

Venda

• 1.500 unidades a R$ 200,00, valor sugerido; 
• 300 unidades a R$ 50,00, Vale Cultura; 

Pontos de Venda – nas melhores e mais renomadas 
livrarias do país: Livraria Cultura, FNAC, Livraria da Vila, 
Livraria da Travessa, Saraiva, Nobel, dentre outras.
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distribuição 



• Interessados em arte contemporânea, colecionadores, 
artistas, curadores e outros profissionais ligados à arte e à cultura

• Apreciadores da poesia concreta e de literatura em geral

• Escritores, jornalistas, críticos literários, formadores de opinião,  
designers, pesquisadores, professores e estudantes universitários
 
Estima-se que até 50.000 pessoas usufruam do projeto
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perfil do público



• Imagem: criação de identidade visual e press-kit 
• Convites impressos e flyer/eletrônico
• Assessoria de imprensa especializada
• Interação: redes sociais (facebook e instagram) e mailing list 
• Plano de mídia: inserção de anúncios em veículos como 
ARTE!Brasileiros, Revista Select e Folha de S.Paulo
• Evento: lançamento do livro com presença de Augusto de 
Campos, único dos autores vivo. Evento fechado para convidados dos 
patrocinadores e com a presença de VIPs, entre artistas, curadores, 
formadores de opinião, jornalistas e colecionadores  
• Concurso: nas redes sociais, os internautas enviarão uma poesia 
concreta de, no máximo, 140 caracteres. Duas fases, uma pré-seleção 
fechada e a seleção final aberta e pela escolha do público.
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plano 
de 
comunicação
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impacto
Aquisição de mídia: 
500.000 pessoas impactadas

Cálculo efetuado a partir de informações 
fornecidas pelos veículos Folha de S. Paulo 
e Revista Select



13

cronograma
Pré-produção – 2 meses

• Aquisição de direitos autorais
• Assinatura de contratos
• Análise dos originais

Produção – 7 meses

• Fotografia dos originais
• Gravação do LP e CD
• Elaboração do encarte editorial
• Projeto gráfico
• Definição de local e data para lançamento
• Impressão, prensagem dos LPs 
• Comunicação e Divulgação

Lançamento
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ficha técnica
Autores
Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pignatari,  
Ronaldo Azeredo e José Lino Grünewald

Organização 
Augusto de Campos e Daniel Rangel 

Produção musical
Cid Campos

Coordenação de produção 
Marcela Amaral                                                                                      

Coordenação editorial e produção gráfica 
Cosacnaify                                                                                                            

Concepção e coordenação de projeto 
ICCo 





contato
TÊRA QUEIROZ
Diretora Institucional
tera.queiroz@icco.art.br 
+ 55 11 987 690 589 
+ 55 11 3811 9264

icco.art.br
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icco.art.br
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Valor do aporte R$ 1.000.000,00

Assinatura 

• Chancela de “patrocinador”

Comunicação 

• Menção aos patrocinadores em releases de imprensa, 

press kit e entrevistas da equipe 

• Permissão para que os patrocinadores divulguem a 

parceria, mediante a aprovação do ICCo 

 

Exposição de Marca 

• Marca em destaque nas caixas e no encarte editorial

• Texto de apresentação no encarte editorial assinado 

pelos patrocinadores

• Marcas em destaque nos materiais de divulgação, 

anúncios e no site/ICCo 

Produto 

• Cota com 100 exemplares 

 

 

Relacionamento com o cliente e endomarketing 

• Conversa sobre o projeto durante visita guiada a 

uma importante coleção, com o curador Daniel Rangel, 

evento fechado para grupo VIP dos patrocinadores*

 

Evento

• Evento de lançamento fechado aos patrocinadores**

Fiscal

• Projeto inscrito nas leis federal e estadual de incentivo 

à cultura, rouanet e proac/ICMS, garantido abatimento 

integral do valor investido

(*,** todos os custos das ações propostas são de res -

ponsabilidade dos patrocinadores)

Valor total do projeto R$ 1.000.000,00

contrapartidas de patrocínio 


