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Resumo 
 

Considerando o traço documental presente nas experimentações artísticas, acentuado com 
o movimento conceitual a partir dos anos 60, o artigo pretende abordar a questão da 
documentação nas poéticas conceituais dos anos 70, no Brasil, com ênfase nas práticas 
coletivas. A pesquisa converge para o estudo do material documental produzido por artistas, 
durante esse período, como meio de registro e de circulação de suas proposições artísticas 
e análise desse expediente no trabalho dos grupos Arte/Ação e 3NÓS3, dois coletivos de 
arte atuantes em São Paulo na década de 1970. 
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Abstract 
 
Considering the documentary feature present in the artistic experimentation, accented by 
conceptual movement from the 60’s, the article aims to address the question of 
documentation in poetic concept from the 70’s in Brazil. The search converges to the study 
of the documents produced by artists during of this period as a means of record and 
circulation of their artistic propositions and analysis of this content through the works the 
groups Art/Action and 3NOS3, two art collectives active in the 70’s in São Paulo. 
 
Key words: documentation, photographic documentation, artist collective, conceptual art. 

 
 
 
É cada vez mais complexo e difícil separar o documental do artístico na produção 

artística contemporânea. O traço documental presente nas experimentações 

artísticas desde Marcel Duchamp, nas primeiras décadas do século XX, foi 

acentuado de forma definitiva com o movimento conceitual, a partir dos anos 60, 

principalmente por meio do registro fotográfico. 

Boa parte da produção artística nos anos subseqüentes carrega junto a ela uma 

produção documental. Na década de 1970, diversas práticas como a performance, 

instalações, arte comportamental e processual, apropriações, intervenções urbanas, 

em sua maioria de caráter efêmero, transmutam-se em imagens fotográficas ou em 

vídeos. A documentação torna-se, portanto, uma atividade inerente à natureza de 

determinadas proposições artísticas como elemento constituinte da obra. Sobre essa 

questão da fotografia como documento na arte conceitual, segundo, Annateresa 

Fabris, para Robert Morgan e Jean-Claude Moineau “em vez de funcionar como uma 
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ilustração de fatos históricos, a fotografia é subsumida como um componente na 

estrutura da obra.”1 (FABRIS, 2008, p. 22) 

O caráter não objetual nessas práticas conceituais como é apontado nas teorias de 

Joseph Kosuth e Ferreira Gullar, à luz de Santaella: 

Em meio à emergente multiplicação de estilos artísticos, em 1969, Joseph 
Kosuth publicou um artigo antológico intitulado "A arte depois da filosofia". 
Era uma espécie de texto básico da arte conceitual e situava-se como uma 
resposta invertida do famoso dictum hegeliano da filosofia depois da arte. 
Sob esse ponto de vista, a obra de arte passou a ser uma espécie de 
proposição apresentada no contexto da arte à maneira de um comentário 
sobre a arte. Trata-se, portanto, de uma arte que substituía os métodos 
convencionais da pintura e escultura por operações linguísticas no campo 
das representações visuais e que levava à dissolução do "status objetual" 
da obra de arte. 
 
Dez anos antes de Kosuth, Ferreira Gullar, no Brasil, publicou o artigo 
"Teoria do não objeto" (1959)... Para o autor, "toda obra de arte verdadeira 
é um não objeto e esse nome só se aplica, com precisão, àquelas obras 
que se realizam fora dos limites convencionais da arte e que trazem essa 
necessidade de deslimite como a intenção fundamental de seu 
aparecimento.

2
 

 

Coexiste, de certa maneira, em diversas formas de registros. Essas operações 

manifestam-se em produções documentais, expandindo-se em circuitos alternativos 

promovidos pelos artistas para circulação da obra, ou em espaços museológicos e 

editoriais. Embora, esses registros de processos de trabalho, em sua grande maioria 

sejam fotografias, vídeos, filmes, seus formatos não se limitam apenas a imagens 

técnicas, são também livros de anotações com desenhos e colagens, roteiros, 

projetos, propostas, manifestos, entre outros. 

 

Apenas para situar o Brasil nessa vertente conceitual, Artur Barrio, Cildo Meireles e 

Hélio Oiticica participam da emblemática exposição de arte conceitual Information, 

MoMA, 1970, do curador Kynaston McShine, que reuniu artistas norte-americanos, 

europeus e latino-americanos. Na ocasião, Barrio apresentou registro/filme, 16mm, 

das ações realizadas na exposição Do Corpo a Terra, em Belo Horizonte, „Situação 

T/T,1‟. 

 

Quanto à questão documental, na mostra, também de relevância internacional, a 

Global Conceptualism, Nova Iorque, 1999, a apresentação da obra de Lygia Clarck 

na exposição traz uma tensão pertinente nesse campo, refratária a fetichização de 
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fragmentos e registros de proposições da artista na mostra, Ana Longoni comenta a 

indignação de Suely Rolnik : 

 

Suely Rolnik manifesta seu mal-estar diante da desativação que implica 
esse reingresso no território da arte das propostas experimentais mais 
radicais da artista, através de uma série de restos, documentos ou registros 
transformados em “obra” dentro de uma coleção, quando na sua origem 
eram somente dispositivos de ação e relação para produzir efeitos 
reparadores (estéticos, clínicos e políticos) com e sobre o corpo do outro.

3
 

 

Esse é um dos imbricamentos que se instauram nesse debate entre documento e 

obra, quando levados para os espaços museológicos registros ou fragmentos dessa 

natureza. Em 2006 Suely Rolnik, curou uma ampla mostra da obra de Lygia Clarck 

em “Lygia Clark: da obra ao acontecimento. Somos o molde. A vocês cabe o sopro.”, 

realizada na Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

 

A voz do artista é, portanto, o que nos dá parâmetros para essa questão. Para Jan 

Dibbets “A obra de Arte é a foto do trabalho. Qualquer um pode reproduzir meus 

trabalhos.”. Essa é uma das 50 definições de arte que constituiu o texto de 

apresentação da exposição Indagação Sobre a Natureza, o Significado e a Função 

da Obra de Arte. 

 
a mostra Indagação Sobre a Natureza, o Significado e a Função da Obra de 
Arte, curada por Frederico Morais e realizada no Instituto Brasil- Estados 
Unidos, no Rio de Janeiro, 1973, reuniu trabalhos de 11 artistas, e um 
projeto coletivo, todos voltados para uma reflexão sobre a própria arte. Foi 
uma das primeiras exposições realizadas no Brasil assumidamente de arte 
conceitual. No catálogo, como apresentação, são apesentadas 50 
definições de arte

4
.  

 

Referência extraída do catálogo da exposição Arte como Questão: Anos 70, curada 

por Glória Ferreira, importante mostra que reuniu amplo material documental ao lado 

de mais de 300 obras de cerca de 100 artistas, realizada no Instituto Tomie Ohtake, 

São Paulo, em 2007. O catálogo da mostra nos apresenta um panorama da 

multiplicidade poética desse período.  

 

Práticas coletivas nos anos de 1970 

 

Já em 1966 surge em São Paulo o Grupo Rex (jun. 1966 / maio 1967), formado 

pelos artistas Carlos Fajardo, Frederico Nasser, Geraldo de Barros, José Resende, 
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Nelson Leirner e Wesley Duke Lee, “unidos em torno do projeto de uma galeria, a 

Rex Gallery and Sons, com a intenção de intervir no circuito de arte, assim como de 

questionar a relação entre a arte e o campo cultural.”5 (FERREIRA e COTRIM, 2006. 

p. 152). As exposições organizadas pelo grupo eram acompanhadas do jornal-

boletim Rex Time, distribuído a cada exposição.  

 

Em 1968, no Rio de Janeiro, o evento chamado Arte no Aterro, organizado por 

Frederico Morais, no parque do Flamengo, na esplanada do MAM/Rio, um dos 

panfletos do evento anunciava: “Arte deve ser levada à rua. Para ser compreendida 

pelo povo deve ser feita diante dele, sem mistérios. De preferência coletivamente. 

Qualquer um pode fazer arte. E boa arte”.6  Em 1970, Frederico de Morais leva essa 

experiência para Belo Horizonte/MG, e realiza a exposição Do Corpo a Terra, no 

Palácio das Artes e no Parque Municipal. Em 1971 retoma essas experiências na 

série Domingos de Criação, realizados na área externa do MAM/Rio. 

 

No início dos anos 70, a dupla Paulo Bruscky e Daniel Santiago, propõe uma série 

de intervenções na cidade de Recife, como a pintura do Rio Capibaribe, idéia não 

realizada (somente no projeto) ou a Arteaerobis, realizada na Ponte da Boa Viagem, 

onde cerca de 300 participantes soltam aviõezinhos de papéis coloridos, formando 

uma composição aleatória no espaço. Dentre outras proposições, lançam a arte 

classificada por meio de anúncios pagos na imprensa, com intenção de explorar um 

circuito alternativo para circular suas idéias e provocar ruídos nos sistemas de 

controle de informação onde operam. Cristina Freire comenta um desses 

classifcados: 

 
O Diário de Pernambuco publica em 1974, sob o título Arteaeronimbo, o 
seguinte texto: “Composição aleatória de nuvens no céu de Recife. A 
Equipe Paulo Bruscky & Daniel Santiago, responsável pela idéia, deseja 
entrar em contato com químico, meteorologista ou qualquer pessoa capaz 
de colorir uma nuvem. Correspondência Arteaeronimbo”. Anúncio igual a 
esse foi publicado também nos classificados do Village Voice, em Nova 
Iorque, 1982.

7
  

 

Em 1975, Paulo Bruscky e Ypiranga Filho organizam a I Exposição Internacional de 

Arte Postal, no Hospital Agamenon Magalhães, Recife/PE. No ano seguinte, Paulo 

Bruscky e Daniel Santiago organizam a Exposição Internacional de Arte Correio, no 

Edifício dos Correios, Recife, a qual é fechada pela polícia no dia da abertura, com o 
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material expositivo confiscado e os artistas presos. Segundo Paulo Bruscky, quem 

documentou a exposição foi a Polícia Militar, com finalidade de anexar os trabalhos 

ao seu inquérito. O país estava sob vigência a do regime militar. 

 

Em dezembro de 1976, um grupo de artistas em Porto Alegre, publica um manifesto 

avesso ao mercado de arte, divulgado na imprensa como parte da exposição 

„Atividades Continuadas‟, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Desse grupo 

composto por Carlos Asp, Carlos Pasquetti, Clóvis Dariano, Mara Álvares, Telmo 

Lanes e Vera Chaves Barcellos, reunidos em torno de uma publicação mensal, em 

formato de cartazete, destinada a divulgar “novas poética visuais”, surge o Nervo 

Óptico (1977 / 1978), em abril de 1977.  

 
Neste primeiro momento o nome „Nervo Óptico‟ estava restrito à publicação 
e o coletivo de artistas não pretendia autodenominar-se com ele. Porém, em 
um artigo publicado em O Globo, Frederico Morais (1977) refere-se aos 
“componentes do grupo Nervo Óptico”, denominação que passa a designar 
os artistas no conjunto de atividades que promovem em grupo.

8
  

 

Em 1979, alguns remanescentes do Nervo Óptico, como Vera Chaves Barcellos e 

Telmo Lanes, juntamente com outros artistas criam o „Centro Alternativo de Cultura 

N.O.‟, com estatuto e sede, e com finalidade de veicular as diversas manifestações 

artísticas como arte postal, arte xerox, performances, instalações, além de música, 

teatro, dança, literatura, bem como promover cursos, encontros e debates sobre arte 

contemporânea. O espaço é inaugurado com a exposição “Mostra Inaugural do 

Espaço N.O. Paulo Bruscky, arte-postal, filmes e publicações”. Em 1982, o grupo 

encerra suas atividades. 

 

Em São Paulo, no ano de 1978, artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo se 

reúnem em torno de uma manifestação artística para contestar a I Bienal Latino-

Americana por impor aos participantes o tema “Mito e Magia”, o evento “Mitos 

Vadios”, idealizado por Ivald Granato e realizado em um estacionamento da Rua 

Augusta. Participam da performance Gabriel Borba, Barrio, Cláudio Tozzi, Hélio 

Oiticica, Antonio Dias, Genilson Soares, Francisco Iñarra, Lygia Pape, Rubens 

Gerchamn entre outros. 
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Em março de 1979, é fundada a Cooperativa de Artista Plásticos na capital paulista, 

canal alternativo ao mercado para circulação de obras dos associados. A primeira 

exposição organizada pela entidade „O desenho como instrumento‟ acontece na 

Pinacoteca do Estado, com a presença de registros do processo de trabalho ao lado 

da obra acabada, como aponta Annateresa Fabris: 

 

A primeira atividade pública da Cooperativa é divulgada em agosto de 1979, 
na Pinacoteca do Estado. Trata-se da exposição “O desenho como 
instrumento, na qual Sheila Leirner destaca um grande mérito: expor lado a 
lado o processo e os instrumentos da linguagem. Sempre aberto à 
experimentação, o desenho é, para a crítica, “o próprio processo e 
instrumento de si mesmo”. Daí a importância de croquis, estudos e 
anotações aparecerem ao lado da obra acabada numa demonstração 
sistemática de suas diferentes etapas de formalização.

9
 

 

Participam da exposição Antonio Lizzárraga, Carlos Fajardo, Carmela Gross, Cássio 

Michalany, Dudi Maia Rosa, Gilberto Salvador, Luiz Sacilotto, Marcelon Nitsche, 

Regina Silveira, Tuneu, Ubirajara Ribeiro entre outros. 

 

Para marcar o final dos anos 70 e o início dos anos 80, os grupos 3NÓS3 e Viajou 

Sem Passaporte, Juntamente com outros grupos, organizam, em dezembro de 1979, 

o „Evento Fim de Década‟, reunindo vários artistas com performances e intervenções 

simultâneas, realizado na Praça da Sé, região central da cidade de São Paulo, com 

subsídio da Secretaria Municipal de Cultura, reivindicado pelos grupos. Os 

idealizadores editaram um catálogo relatando o processo de organização do evento 

com textos e fotos. 

 

No âmbito institucional algumas iniciativas merecem atenção pelo estímulo e guarida 

a essas práticas artísticas. 

 

Em 1978, na Paraíba, é criado o NAC (Núcleo de Arte Contemporânea da 

Universidade Federal da Paraíba), em parceria com a Funarte, por Antonio Dias e 

Paulo Sergio Duarte, com participação de Raul Córdula e Chico Pereira. Espaço 

para as novas linguagens experimentais, no nordeste, e diálogos com a cena 

contemporânea de outros estados, promovendo encontros e exposições de artistas 

como Cildo Meirelles, Antonio Dias, Anna Maria Maiolino, Artur Bairro, Paulo 

Bruscky, 3NÓS3, Jota Medeiros, Falves Silva, entre outros. 
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Em São Paulo, Walter Zanini à frente do Museu de Arte Contemporânea, (gestão 

MAC/USP - 1963 a 1978), estimula as novas linguagens experimentais promovendo, 

entre 1967 a 1974, dentre outras mostras, a Jovem Arte Contemporânea (JAC), 

Prospectiva 74 e Poéticas Visuais, em 1977, que geram material documental, da 

produção desse período, para o museu. 

  

Embora, um grande contingente desses registros integre os arquivos pessoais dos 

artistas, além do acervo do MAC/USP, somam-se a eles outras iniciativas 

institucionais, como a criação, em 1975, do Departamento de Informação e 

Documentação Artísticas10 (IDART), organismo multidisciplinar, idealizado por Maria 

Eugênia Franco, com o objetivo de constituir uma memória organizada sobre arte 

brasileira contemporânea, acompanhando as linguagens artísticas experimentais e 

convencionais, em São Paulo.  

 

Os grupos Arte/Ação e 3NÓS3 

 

Os dois grupos elencados não possuem relações de atividades conjuntas e 

pertencem a gerações diferentes, o primeiro, o Arte/Ação, tem origem no início da 

década de 1970 e o 3NÓS3 surge no final dos anos 70. Porém é possível 

estabelecer algumas relações por meio de suas proposições artísticas, são dois 

grupos de São Paulo que possuem um projeto crítico em relação aos circuitos onde 

operam, um atua dentro do equipamento cultural e o outro no lado de fora desse 

circuito, causando ruídos. A documentação é também um expediente constante no 

trabalho de ambos, exercendo função privilegiada devido ao caráter efêmero e 

clandestino de suas propostas.  

 

O grupo Arte/ação (1975/1978) tem origem no Equipe3, que surge em 1970, em São 

Paulo, formado por Francisco Iñarra, Genilson Soares e Lydia Okumura. Dentre 

outras participações, o Equipe3 participa das edições das V e VI Jovem Arte 

Contemporânea, 1971 e 1972. Em 1973, recebe o Prêmio Secretaria da Cultura 

Esporte e Turismo da XII Bienal Internacional de São Paulo, com o trabalho “Pontos 

de Vista”, experiência ambiental a partir de propostas individuais de seus 

integrantes, correções de perspectivas, com efeito de unidade. 
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O grupo permanece com essa formação até 1974, quando Lydia Okumura passa a 

residir em Nova Iorque. A partir desse ano, Francisco Iñarra e Genilson Soares 

prosseguem trabalhando juntos, participam da Bienal Nacional de 1974, com a 

proposta “Num Espaço Apertado”. Em 1975 iniciam uma série de trabalhos com 

“apropriações” de obras de outros artistas (como Shihiro Shimotani, Giorgio de 

Chirico e Marino Marini), pertencentes ao acervo do MAC/USP, proposições as quais 

chamaram de “Arte/Ação”, nome pelo qual, o grupo (Francisco Iñarra e Genilson 

Soares) passa a adotar. Em 1977, o grupo participa da XIV Bienal Internacional de 

São Paulo. 

 

O Arte/Ação tem seu trabalho pautado no seu conceito "Documentar é expressar". 

Sobre documentação Francisco Iñarra comenta: 

 
O mais importante no meu ou no nosso trabalho é a idéia. O registro, o 
documento, tem que expressar de forma muito clara a idéia. Não tenho 
nenhuma lembrança de qualquer trabalho nosso em que o registro 
expressasse qualquer contradição com o próprio trabalho. 
Cito o exemplo de "Dualidade MAC/MAM", onde devido às circunstâncias, o 
trabalho foi apresentado apenas como documentação. O registro foi feito 
sob a forma de projeto e de documentação de cartas entre as partes 
envolvidas, de maneira que a idéia básica ficasse muito clara na sua forma 
de apresentação.

11
 

 
 

A série fotográfica da proposição „O Encontro com a pedra Event‟, “apropriação” das 

obras Cavalos à beira-mar, de Georgio De Chirico, e a pedra Event, peça da 

instalação Impresso Sobre Rocha, de Chihiro Shimotani, retiradas clandestinamente, 

para um “encontro” no lado de fora do museu e, em seguida, levadas de volta, para 

o interior do museu, juntamente com outras séries de registros das ações do grupo 

foram expostas em 2003, no Centro Universitário Maria Antonia, sob curadoria de 

Cauê Alves. 

 

No final dos anos 70, em São Paulo, o caráter coletivo é acentuado com a formação 

de diversos grupos de artistas, como Viajou Sem Passaporte, Gextu, d'Magrelos, 

Manga Rosa e o grupo 3NÓS3, interessados em intervir na cidade e no circuito 

artístico, com propostas de utilização dos espaços da cidade como suporte 

expressivo, num mesmo momento em que outras manifestações artísticas, como o 

graffiti, despontam em São Paulo. 
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É em meio a esse desejo de conquista do espaço público que surge, em 1979, o 

grupo 3NÓS3 (1979/1982), criado por Hudinilson Jr., Mario Ramiro e Rafael França.  

O grupo realiza uma série de intervenções urbanas, de caráter clandestino, na 

cidade de São Paulo, as quais denominam “interversões urbanas”.  

 

Dentre as propostas realizadas pelo grupo, estão as intervenções Ensacamento, 

encapuzamento de quase totalidade das estátuas localizadas no centro da cidade, 

monumentos públicos cobertos por sacos de lixo, realizada durante a madrugada de 

27 de abril de 1979; A X-Galeria, realizada em julho de 1979, onde galerias de arte 

da cidade de São Paulo tiveram suas portas lacradas com um “X”, de fita crepe, 

sobre o qual havia um pequeno cartaz que advertia: “O que esta dentro fica, o que 

esta fora se expande”, mensagem à qual “resume, na realidade, a filosofia de 

trabalho do “3NÓS3”. O “trabalhar fora” não significa, porém, colocar-se à margem 

do sistema e sim uma tomada de posição crítica perante o circuito estabelecido.”12 

(FABRIS, 1984); Interdição, várias faixas de papel celofane colorido interceptam o 

trânsito da Av. Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo, até o momento 

em que os motoristas decidem avançar sobre elas, proposição que traz 

semelhanças com a intervenção “Arte/Pare” de Paulo Bruscky, realizada na ponte da 

Boa Viagem, Recife/PE, em 1973; Intervenção IV, instalação de 100 metros de 

polietileno vermelho no complexo de túneis entre as avenidas Paulista, Rebouças, 

Consolação e Dr. Arnaldo, em São Paulo, em julho de 1980, “início das intervenções 

de larga escala” (RAMIRO, 2004) 

 

Todas os trabalhos do grupo foram documentados, principalmente, por meio de 

registro fotográfico e pela imprensa. O coletivo apropriou-se, estrategicamente, da 

mídia para circular e documentar suas intervenções, como afirma Mario Ramiro: 

 

Dada a curta permanência dessas intervenções, nós descobrimos que a 
melhor forma de torná-las conhecidas pelo grande público era por meio da 
mídia impressa e televisiva, sem as quais teria sido praticamente impossível 
inscrever nosso trabalho naquele momento cultural. Utilizar a mídia como 
um instrumento de registro das intervenções representava também uma 
prática econômica. Como não dispúnhamos de recursos para publicar e 
muito menos registrar em vídeo os nossos trabalhos a estratégia encontrada 
foi a de divulgá-los intensivamente junto à imprensa para que os jornais e as 
tvs cuidassem de sua documentação.

13
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Em janeiro de 1980, o grupo realiza a intervenção Arte, palavra escrita pela 

alternância de luzes acesas e apagadas na fachada do Instituto de Previdência do 

Estado, em Porto Alegre/RS. Na ocasião, apresentam documentação fotográfica, 

impressos, serigrafia e audiovisual, na sede do Espaço N.O., em Porto Alegre. 

Nesse mesmo ano apresentam no Museu Lasar Seggal, São Paulo, a exposição 

Intervenções urbanas, a fotografia como documento.   

 

Embora essas ações se inscrevam, por elas mesmas, no tempo e no espaço em que 

foram realizadas, sua fruição se dará, principalmente, por meio de seus registros, 

fotografias, vídeos, entre outros. Distribuídos em diferentes canais como edições de 

artistas, exposições, livros, jornais, revistas, televisão. Considerando a pertinência 

desses registros nessas poéticas, nota-se que sua função não é apenas 

documental, trata-se também de “um componente na estrutura da obra”, como 

afirmam alguns teóricos, ou a própria obra como definem alguns artistas. 
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