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[Fragmento de Galaxias, Haroldo de Campos] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

RESUMO |  

Em 1970, no contexto do cinema experimental da época, Gene Youngblood 

lançou um livro sob o título de Cinema Expandido. Foram necessárias 

algumas décadas para que esse texto passasse a ser repetidamente 

lembrado e citado. De uns dez anos para cá, o adjetivo “expandido” 

começou a ser crescentemente anexado a outras mídias, especialmente a 

fotografia e mesmo o vídeo.  

Isso se deve muito provavelmente ao processo crescente de hibridação das 

linguagens como consequência da multiplicação de mídias a que estamos 

assistindo. Esse é o contexto de fundo desta pesquisa.  

No plano de frente, encontra-se a busca de exploração da produção da 

artista e poeta Lenora de Barros, devido a importância das ações sensíveis na 

construção das cognições e o trânsito que a poesia e artes visuais tomaram 

diante os estudos de comunicação e significação nas mídias.  

Logo, foi  imperativo voltar para um universo cultural, pois sua obra 

compreende uma extensão das operações postas pela Poesia Concreta e 

pelo Neoconcretismo, desde os 1970. Tanto é assim que a artista se vale de 

posições pós-duchampianas, enredando o rock, pop, mudanças 

paradigmáticas sobre o corpo, ascensão da arte performática e da videoarte. 

Assim, propõe-se a reescritura de uma “Outra Geração 80”. 

O corpus da pesquisa é compreendido pelas obras: Poema (1979), Língua 

Vertebral (1998) e a série Não Quero Nem Ver (2005). Logo, a pesquisa 

questiona: Como nomear, a fim de compreender e significar, uma 

quantidade de atuações múltiplas contidas no interior de sua criação? Tendo 

isso em vista, desenvolve-se aqui a defesa do conceito de “Poesia 

Expandida”. A fundamentação teórica se fixa sobre os entendimentos de 

semiose e signo estético, contextualizados à luz da filosofia semiótica de 

Charles Sanders Peirce. 

 

 

Palavras Chaves:  Lenora de barros, outra geração 80, Poesia Expandida, 

semiose, signo estético. 

 

 

 



	 	

ABSTRACT | 

In 1970, in the context of the experimental cinema of the time, Gene 

Youngblood released a book under the title of Expanded Cinema. It took a 

few decades for this text to be repeatedly remembered and quoted. From 

about ten years on, the adjective "expanded" began to be increasingly 

attached to other media, especially photography and even video. 

This is most probably due to the growing process of hybridization of 

languages as a consequence of the multiplication of media we are seeing. 

This is the background of this research. 

At the forefront, there is the search for exploitation of the production of the 

artist and poet Lenora de Barros. 

For this reason, it was imperative to return to a cultural universe, since her 

work comprises an extension of the operations put in by Concrete Poetry and 

Neoconcretism, since the 1970s. So much so that the artist uses post-

Duchamp positions, entangled rock, pop, paradigmatic changes on the 

body, the rise of performance art and video art. Thus, it is proposed to 

rewrite an "Other Generation 80". 

The corpus of the research is understood by the works: Poema (1979), Língua 

Vertebral (1998) and the series Não Quero Nem Ver (2005). Therefore, the 

research questions: How to name, in order to understand and signify, a 

quantity of multiple performances contained within your creation? With this 

in mind, the concept of "Expanded Poetry" is developed here. The 

theoretical foundation is fixed on the understandings of semiosis and 

aesthetic sign, contextualized in the light of the semiotic philosophy of 

Charles Sanders Peirce. 

 

Key words: Lenora de Barros, other generation 80, expanded poetry, 

semiosis, aesthetic sign. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	

A mulher, 
o corpo, 

o corpo da mulher, 
o corpo de ideias da mulher, 

o corpo de imagens da mulher, 
há mulheres. 

 
[Fragmento de Há mulheres, Lenora de Barros] 
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A primeira lição que temos o direito de exigir da lógica é a de como tornar claras as nossas ideias, 
lição importantíssima menosprezada apenas por espíritos que dela continuam necessitando. 

Conhecer o que pensamos, dominar nossa próprias tensões daria sólido alicerce a um pensamento 
poderoso e ponderado. Com maior facilidade aprendem essa lição os de ideias tímidas e pobres, 

muito mais felizes que os que desamparadamente chafurdam no rico lodo das concepções. 
 

[Fragmento de Como Tornar Claras As Nossas Ideias, Charles S. Peirce] 
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APRESENTAÇÃO | 

 Esta pesquisa dá forma e objetiva o trabalho de conclusão de 

Mestrado, no programa de Comunicação e Semiótica, pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, expondo um anseio de escrita sobre o 

mundo lírico e sensível da linguagem (oral, escrita e corporal), para a 

apreensão de uma natureza tanto íntima quanto externa repleta de 

imaginários, sensibilidades e sutilezas.   

 Estas sutilezas podem conduzir à cognição e às nossas inteligências 

mais apuradas, que por vezes agem como rios subterrâneos, não 

deflagrados tão rapidamente, invisivelmente sendo deslembrados em algum 

canto de nossas existências. Todavia, em outros momentos emergem com 

força tamanha, iluminando culturas e espíritos, nascendo assim os preciosos 

poetas e artistas, neste infinito oceano lírico e criativo no qual vidas e vidas 

são transportadas.  

 Com um sentido lírico, somado ao rigor,  apresentamos que a 

investigação surgida ao longo deste texto não teve início recente, vem de 

uma demanda de cogitações e paixões sobre a arte e a ativação da 

linguagem poética, que rondam esta aluna desde o início dos anos dois mil, 

às vezes de forma subterrânea e em outros momentos de maneira mais 

desvendada.  

 Alguns estudos preliminares foram realizados a exemplo da 

monografia para a especialização em História da Arte (FAAP),  que pensou 

sobre a condição artística no Brasil e na América Latina, com recorte na  obra 

do artista Mário Gruber (2007) e uma  iniciação científica  (PUC-SP) que 

explorou o conceito de transcriação do poeta Haroldo de Campos, 

selecionando projetos participantes da 8a Bienal do Mercosul (2013).   

 Continuamente, foi concluído o trabalho de conclusão de um segundo 

bacharelado em Arte: História, Crítica e Curadoria pela Pontifícia 
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Universidade Católica de São, que investigou algumas obras de Lenora de 

Barros, com o título de Lenora de Barros: nos Entremeios da Linguagem 

(2015). Nesta monografia foi proposto dispor de forma interpretativa uma 

reflexão sobre a produção da artista, entendendo o uso do conceito de 

linguagem exercido em suas obras e da utilização de diferentes dispositivos 

poéticos tais como a poesia, a fotografia, o vídeo e a performance.  

 Contudo não houve como avançar as perguntas sobre a ação criativa 

desta artista visual, poeta e performer. Até porque esta estudante foi 

conquistada pela sofisticada e complexa linguagem desta múltipla criadora e 

instigada à pesquisa pela cotidiana vivência com suas produções, via sites, 

livros e exposições.  

 A vontade permaneceu, e insistiu, resultando neste mestrado, que 

pretende dizer sobre a poética plural de Lenora de Barros, no âmbito do 

despertar sensível, e da conexão de significados que um conjunto de 

criações artísticas têm a potência de realizar.  
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INTRODUÇÃO | 

 Lenora de Barros possui sensibilidade e coragem,  que  alavanca para 

a área poética fortes questões sobre a linguagem provindas dos diferentes 

sentidos:  visão, tato, audição e fala, uma vez que é da ação do impacto e do 

atrito perceptivo entre palavra, imagem e som que muitas de suas obras são 

exibidas ao público.  

  No contexto da poesia e da revelação contemporânea que mescla 

fronteiras, esta é uma artista de dilatada relevância tanto para o universo 

poético quanto para o artístico, participando com uma produção iniciada na 

década de 70,  em São Paulo. Há neste decorrer temporal ações tanto 

editorias quanto curatoriais que marcam a sua trajetória de produção, 

tramando uma rede variada do Estado da Arte. Há principalmente a 

publicação de Relivro, realizada pela Oi Futuros,  livro que expressa, pelo 

recorte curatorial, um conjugado de obras realizados até o ano de 2011, com 

críticas a exemplo de Augusto de Campos, Tadeu Chiarelli, entre outros.  

 Há ainda exposições individuais, como a Temporália, de 2008, 

acontecida na Galeria Millan em São Paulo;  Revídeo,  Oi Futuro,  no Rio de 

Janeiro, em 2010; Umas e Outras, feita em 2013 e 2014, tanto no Rio quanto 

em São Paulo e por fim; a mais nova mostra realizada também na capital 

paulista em 2016 chamada ISSOÉOSSODISSO. Este universo expositivo 

também é composto por participações em mostras coletivas, Bienais e 

catálogos provindos destas mostras, uma vez que  Lenora de Barros uma é 

artista com muitos envolvimentos artísticos e culturais tanto aqui no Brasil, 

quanto fora, por isso deixamos no Anexo desta pesquisa o registro pontual 

de sua trajetória.1  

 Nota-se também que já foram feitos empenhos acadêmicos sobre a 

obra da artista, como por exemplo os textos de Eduardo S. Xavier (2011), 
																																																								
1| No Anexo, há o descritivo do percurso da Artista, disponibilizado pela Galeria Millan - SP, instituição que  
a representa no Brasil.  a representa no Brasil.  
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tendo mestrado defendido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(Instituto de Artes), sob o título  … umas, de Lenora de Barros: trânsitos entre 

coluna de jornal, proposição artística e arquivo. Xavier é também produtor 

de uma sistematizada entrevista com a artista, com livro publicado nomeado  

Coisas em si: conversas com Lenora de Barros.  

 Tem-se neste campo da academia o recente doutorado de Eliane 

Cristina Testa (2015), defendido no programa de Comunicação e Semiótica 

(COS) da PUC-SP sob o título Redes comunicacionais e procedimentos de 

criação: poéticas intermídias na experimentação contemporânea. Outro 

doutorado existente é o de Júlio Cesar Mendonça (2002), chamado Rente ao 

irredutível: poesia no ambiente das novas mídias, também feito no COS, 

PUC-SP. 

 É visto ainda a crítica realizada por Elaine G. P. Caramella (2009), 

devido ao III Seminário Arte, Cultura e Fotografia ECA/USP: Fotografia como 

arte, arte como fotografia, com nome de Lenora em obras. Neste mesmo 

seminário foi publicado um completo depoimento da artista sobre sua 

produção. Registra-se, a mais, o trabalho de Katia Maciel e Renato Rezende 

com título de Poesia e Videoarte, 2013. Por fim, até o término deste texto, 

destacamos a publicação Lenora de Barros and Brodway 1602, executada 

em Nova Iorque, 2015, e o último trabalho editorial sobre a obra da artista, 

ISSSOÉOSSODISSO, organizado por  Priscila Arantes. 

  Perante a complexa arena de produções realizadas por esta artista 

que atua há quarenta anos, com divulgação de seu trabalho iniciado em 

1975, compreende-se que existem precisas publicações (artigos e críticas) 

sobre sua obra e a propósito do conjunto de ações de um determinado 

aglomerado de artistas que se correlacionam com suas produções. Em 
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função disso serão divulgadas as fontes já publicadas sobre L.B.,2 legando 

uma trama de constatações nas pesquisas já concluídas. 

 Contudo, observamos que os estudos e textos produzidos enfocaram 

uma vertente ou outra desta artista. Ante este cenário foi conferido que não 

havia um curso sistematizado sobre suas raízes artísticas e nem um contorno 

abordando a pluralidade de sua geração, artistas que principiaram uma 

estética experimental da poesia, da performance e da videoarte no contexto 

dos anos 1970 e 80. Muitos destes textos resumiam a atuação de L.B em 

uma poética de continuidade com os propósitos da Poesia Concreta, do 

Neoconcretismo e das estéticas pós-duchampianas. 

 Por isso, para alargar estes compêndios, temos o objetivo de discorrer 

sobre a produção de L.B., mas não somente no individual. Atentamos 

também para uma ação coletiva principiada nos anos 1970 e que se 

comunica no presente, como um aglomerado cultural que debate a poética 

com determinadas particulares e características.  

 Tais especificidades nos tomam os questionamentos: que tipo de 

ações artísticas e poéticas atingem o trabalho de Lenora de Barros? Como 

nomear, a fim de compreender e significar,  uma  quantidade expressiva de 

atuações múltiplas contidas no interior de sua criação?  

 Diante de ambas questões defendemos o termo Poesia Expandida. A 

postura de buscar um conceito para a obra desta artista não tem o intuito de 

cerceamento, mas de reconhecimento. O termo Poesia Expandida é glosado 

por seu trabalho existir num ambiente que debate a linguagem de forma 

pluralista. Aqui constitui-se,  certamente,  o campo da poesia visual, mas 

também da poesia sonora, fotopoema,  fotoperfomance,  videoarte, 

videoperformance e  poesia experimental. Talvez todos estes entendimentos 

																																																								
2| Na necessidade de citar várias vezes o nome da artista, por vezes vamos usar os substitutos L.B. Evitamos o  
sobrenome Barros, para não confundir o leitor,  pois este indica o seu pai, o reconhecido Geraldo de Barros e sua irmã 
também artista Fabiana de Barros. 
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possam ser agrupados, correlacionados dentro do entendimento de Poesia 

Expandida, especialmente em função da frequência com que esse adjetivo 

vem sendo empregado no campo de todas as mídias, nestes tempos de 

linguagens híbridas. 

 A par disto, a criação de L.B. participa de um círculo que carrega 

agentes “trans” e “multi” geracionais, ou seja, são agentes com produções e 

atuações poéticas e artísticas que trafegam em uma arena teórica rica e 

instigante. Assim, abrangemos que as teorias da arte, da comunicação, e 

significação estética podem ser entrelaçadas para uma compreensão de tais 

atitudes. Portanto esta pesquisa baseia-se nos entendimentos de semiose e 

de signo estético,  conferidos a filosofia de  Charles S. Peirce. 

 A fundamentação teórica é constituída pelo filósofo Charles S. Peirce 

(1998) e também por seus leitores e especialistas como: Haroldo de Campos 

(1972), Décio Pignatari (2004), Lucia Santaella (2005), Winfred Nöth (2015) e 

Vicent Colapietro (2014). No entender do signo estético, em específico, há o 

checo Jan Mukařovský (1988). Quanto as correlações entre arte e semiótica 

Julio Plaza (2010) também foi referência. Na constituição do contexto e 

panorama sobre Lenora de Barros um conjunto de autores foram baseais, 

dentre eles: Augusto de Campos (2006), Arlindo Machado (2007), Renato 

Cohen (1989), Omar Khouri (2003), Walter Zanini (1983) , Alberto Saraiva 

(2011),  Ronaldo Brito (1999),  Michel Archer (2012), RoseLee 

Goldberg (2006) e Anne Cauquelin (2005). 

 Deste modo, esta pesquisa utilizará principalmente o método da 

investigação bibliográfica, seguido de outros métodos subsidiários, como o 

estudo de campo. Esta averiguação mais vivencial foi feita nas várias 

mostras, palestras, seminários, lançamentos de livros, encontros e arquivos 

disponíveis em galerias e museus da cidade de São Paulo, tanto sobre a 

artista quanto ao seu mundo artístico.  
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 A propósito desse processo exploratório, registra-se que tais páginas 

estão sendo  escritas no decorrer da mostra retrospectiva de Lenora de 

Barros intitulada ISSOÉOSSODISSO, 2016, curada por Priscila Arantes no 

Paço das Artes, em que na abertura foi registrada a performance, ao vivo, 

Pregação. Além disso, Umas e Outras, de 2014, pensada por Gloria Ferreira, 

também foi uma oportunidade de volumoso estudo, somando os encontros 

intimistas com a artista na Galeria Millan, tais como o lançamento do seu 

livro/obra O QUE UNE – SEPARA,  de 2015,  e um diálogo na abertura de 

uma pocket exhibition, no mesmo ano.  

 Ademais os estudos foram abastecidos por mostras de artistas que 

percorrem as matrizes de Lenora de Barros. Tais como Blackberry – palavra e 

imagem, de Walter Silveira, curadoria de Daniel Rangel, 2013. Arquivo Décio 

Pignatari: Um Lance de Dados, 2015, no CCSP. Augusto de Campos:  

Objetos e Poesia Visual, 2015, ocorrida na Galeria Paralelo, em que ocorreu 

um debate com o poeta, junto a Tadeu Jungle, Omar Khouri, entre outros. 

Artéria 40 anos: revista de poesia, 2016, curada pelos poetas Omar Khouri e 

Paulo Miranda,  e ainda REVER, uma retrospectiva de Augusto de Campos, 

organizada por Rangel, em 2016, com uma série de eventos colaterais. 

 Outras exposições coletivas, das quais obras de Lenora estavam, 

foram presenciadas: Circuitos Cruzados: o Centre Pompidou encontra o 

MAM, 2013, com a série Não quero nem ver.  A mostra As Ideias Concretas - 

Poesia 60 anos adiante, 2016, ocorrida na Casa das Rosas.  E mesmo nas 

exposições menos divulgadas buscou-se um registro,  a exemplo de 

Retrospectiva: 25 Anos do Programa de Exposição CCSP, em maio de 2015, 

com a exibição de Procuro-me.  

 Neste ciclo de investigações, na Casa das Rosas, houve um encontro 

com a artista no programa Viva Voz, em finais de 2016, dias depois foi a vez 

do incansável poeta Augusto de Campos falar, entregando entusiasmos para 

esta dissertação.  
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  Esta estudante também organizou entrevista com a artista em seu 

estúdio, na Vila Madalena. Tal experiência teve alguns trechos transcritos,  

encontrando-se no Apêndice desse texto. 

 Quanto às imagens contidas no escrito, estas participam ativamente 

desta pesquisa. Pois não objetivam ilustrar, e sim aproximar o leitor e 

familiarizá-lo com as obras referenciadas, permitindo uma provável 

experiência poética. Quando não obra, são figuras que exprimem um 

espírito do tempo, registram um tema e fornecem dados visuais para aquela 

construção textual.  

 Com este trabalho de selecionar e vincular figuras à pesquisa, deseja-

se gerar um acervo imagético ou uma memória imagética a cerca do 

trabalho de L.B. 

 É preciso deixar nítido que o corpus da pesquisa constitui-se por 

obras de Lenora de Barros que provocaram toda a rede de conhecimentos 

percorridos nestas páginas. Portanto, foram  elegidos: Poema (1979), Língua 

Vertebral (1998) e a série Não Quero Nem Ver (2005). 

 Diante desta inicial exposição, a dissertação Lenora de Barros: Poesia 

Expandida, seguirá com três capítulos:  

 [um]  

 A Outra Geração 80: Lenora em Contexto.  

 Este é um tópico que explora as bases históricas da arte e apresenta 

um contexto, uma vez que para decodificar a produção de Barros é 

imperativo voltar a um tempo e a um universo cultural, portanto, 

arquitetamos a possibilidade de expor sua pluralidade e condição 

atravessadora de múltiplas fontes inventivas. Neste caminho foi proposto a 

reescritura d’ “A Outra Geração 80”.  

 [dois]  

 Panorama em Semiose: Entre as Produções da Artista.  
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 Todas as investigações desta pesquisa são sustentadas, sobretudo, 

pela filosofia semiótica de Charles Sanders Peirce. Motivo este que os 

parágrafos seguirão posições epistemológicas que atinam às ações, aos 

pensamentos, à linguagem, e ainda o que vem anterior a tais, como cadeias 

semióticas. Onde o signo é um elo que pertence a uma compreensão 

triádica de mundo devotada ao objeto, ao próprio signo e ao interpretante. 

  Esta é a fonte conceitual escolhida para o campo de investigações 

postos aqui, propondo um Panorama em Semiose, no registro, em recorte,  

que organiza cronologicamente os quarenta anos de produção da artista, de 

1975 a 2016. 

  [três]  

 Análise de Obras: O Signo Estético e a Poesia Expandida. 

 Em terceiro momento propomos o exame de um termo ainda não tão 

especulado ou popularizado, pronunciaremos sobre a Poesia Expandida. Em 

vista disso,  este tópico final aponta para o modo de poética enfrentada na 

leitura das propostas de Lenora de Barros, dentro das reflexões sobre 

semiose e signo estético.  

 Neste ponto, é apresentado o entendimento de Poesia Expandida3 , 

conceito elaborado a partir do termo “expandido” refletidos nas décadas de 

setenta pelas manifestações sobre cinema expandido e fotografia expandida, 

sendo retomados por Santaella no livro Comunicação Ubíqua: Repercussões 

na cultura e na educação (2013),  que posiciona o entendimento de dilatação 

do que se nomeia como literatura, cinema, vídeo arte, artes visuais. A ideia 

de  Poesia Expandida é tratada na análise de três obras: Poema (1979), 

Língua Vertebral (1998) e a série Não Quero Nem Ver (2005). 

																																																								
3| O conceito  “cinema expandido” foi cunhado por Gene Youngblood na década de 1970 no livro Cinema Expandido:	
YOUNGBLOOD, Gene.	Expanded Cinema. New York: E. P. Dutton & Co., 1970.  
O termo expandido ou ampliado remete também a Rosalind Kraus que expressou o termo  Sculpture in the Expanded 
Field, traduzido no Brasil como Escultura no Campo Ampliado, em 1984. Este texto foi  originalmente publicado no 
número 8 da Revista October, em 1979 (p. 31- 44). 



|20 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

[UM] 
 

A 
OUTRA 

GERAÇÃO 
80 | LENORA 

EM 
CONTEXTO 



|21 

POESIA: "words set to music" (Dante  
via Pound), "uma viagem ao  

desconhecido" (Maiakóvski), "cernes e  
medulas" (Ezra Pound), "a fala do  

infalável" (Goethe), "linguagem  
voltada para a sua própria  

materialidade" (Jakobson),  
"permanente hesitação entre som e  
sentido" (Paul Valéry), "fundação do  

ser mediante a palavra" (Heidegger),  
"a religião original da humanidade"  

(Novalis), "as melhores palavras na  
melhor ordem" (Coleridge), "emoção  

relembrada na tranqüilidade"  
(Wordsworth), "ciência e paixão"  

(Alfred de Vigny), "se faz com  
palavras, não com idéias" (Mallarmé),  

"música que se faz com idéias"  
(Ricardo Reis/Fernando Pessoa), "um  

fingimento deveras" (Fernando  
Pessoa), "criticism of life" (Mathew  

Arnold), "palavra-coisa" (Sartre),   
"linguagem em estado de pureza  

selvagem" (Octavio Paz), "poetry is to  
inspire" (Bob Dylan), "design de  

linguagem" (Décio Pignatari), "lo  
impossible hecho possible" (García  

Lorca), "aquilo que se perde na  
tradução" (Robert Frost), "a liberdade  

da minha linguagem" (Paulo  
Leminski)..." 

 
[Limites ao Léu, Paulo Leminsk] 
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 Movimentos poéticos e artísticos  fazem  parte de redes culturais e de 

uma extensa e intrincada malha de signos, já de início, aludindo às teorias 

semióticas, da arte e da comunicação. Logo, neste primeiro capítulo 

intitulado A Outra Geração 80: Lenora em Contexto, propõem-se tramas 

históricas e culturais que articulam as linhagens de Lenora de Barros. Todavia 

estas ascendências são tratadas em regime coletivo, buscando sua 

genealogia e compreendendo-a em conjunto com as parcerias ocorridas no 

começo de sua trajetória, e que refletem em seu presente, num contínuo 

processo de criação e ressignificação, ou seja, em processos contínuos de 

semiose, de movimento. 

 Aqui, de início,  a obra de Lenora de Barros não será apresentada e 

nem a teoria semiótica, nas abrangências de semiose e signo estético. 

Busca-se por hora uma base de entendimentos culturais e artísticos, para 

depois abraçar o conjunto de obras com mais propriedade, cientes de seus 

procedimentos e origens. 

 Neste caminho, em primeiro, apresentaremos o entendimento de 

“Geração 80”, depois, numa singularidade pertencente a esta artista, 

organiza-se um juízo sobre o universo complexo de seu pai, Geraldo de 

Barros. Adiante exploramos as matrizes duchampianas, a Arte Conceitual, a 

Performance e a Videoarte. Além, sem dúvida,  dos movimentos da Poesia 

Concreta, Neoconcretismo, Tropicalismo e Revistas Experimentais. Os anos 

oitenta são postos  em uma conjuntura de fatos, para daí sobressair em 

defesa, da existência de um’ “A Outra Geração 80”, a qual L.B. é atuante.  

 Quanto aos parâmetros para traçar este tópico, reflete-se que a 

palavra contexto é sinônimo de exposição conjunta e explicação. Porém, o 

escopo de contextualizar esta artista não é o de entregar respostas, muito 

menos de explicar em situação concisa determinada poética, ou planificar e 

rasurar as suas propostas sensíveis. Diz Haroldo de Campos em: EX / 

PLICAÇÃO:  
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não há um 
sentido único 
num poema 
 
quando alguém começa a ex- 
plicá-lo e 
chega ao fim 
en- 
tão só fica o 
ex 
do ponto de partida 
 
beco 
 
(tente outra vez) 
 
sem saída 
 
(CAMPOS H.,2013, p.53) 

  

 Evitando o “beco sem saída”, contextualizar se aproxima, no sentido 

gramatical, de uma relação entre o texto e a situação em que ele ocorre 

dentro do texto. Assim, busca-se um caráter indagativo. Compreende-se que 

o contexto tem a possibilidade de atingir as relações da obra com o universo 

que a circula, tendo a acuidade de pulsar um ambiente ou um agrupamento 

de elementos de contorno singular, que permitem um olhar dilatado sobre 

as atitudes e posturas realizados por tal agente. 

 Na filosofia de Charles S. Peirce o contexto tem um papel importante 

dentro da cadeia semiótica de um signo, entende-se por semiose, pois  

compreende que um signo está continuamente fornecendo algum 

conhecimento a respeito de algo, o que torna possível a continuidade do 

saber, e é por meio de um conhecimento ou de um contexto, que se dá a 

ligação do objeto ao signo, havendo relações colaterais entre um e outro.  

Volta-se para o passado no sentido de buscar uma ação prolongada ao 

futuro.  

 Posto isto, contextualizar também  tem apoio  na operação do recorte 
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e da síntese,  porém na contramão da superficialidade, e na direção da 

expansão no tempo e no espaço, sem o excesso de dados,  buscando 

elementos, por vezes raros, por vezes já popularizados, em que num 

primeiro momento parecem incomuns entre si e que ao fim se conectam. 

Criando uma malha de possibilidades, uma malha intersígnica,  para uma 

discussão reflexiva e quiçá, daí, elaborar questões conceituais mais 

sofisticadas e complexas sobre a artista em estudo.  

 Reforçando a importância do contexto para os estudos da arte, 

sublinhamos que estamos no campo da arte do presente, a nomeada Arte 

Contemporânea. Sobre o tempo contemporâneo, tem-se que:  

Para apreender a arte como contemporânea, 
precisamos, então, estabelecer certos critérios, 
distinções que isolarão o conjunto dito 
‘contemporâneo’ da totalidade das produções 
artísticas. Contudo, esses critérios não podem ser 
buscados apenas nos conteúdos das obras, em 
suas formas, suas composições, no emprego 
deste ou daquele material, também não no fato 
de pertencerem a este ou aquele movimento dito 
ou não de vanguarda. Com efeito, a esse 
respeito, teríamos ainda que nos defrontar com a 
dispersão, com a pluralidade incontrolável de 
“agoras”. De fato, os trabalhos que tentam 
justificar as obras de artistas contemporâneos são 
obrigados a buscar o que poderia torná-los 
legíveis fora da esfera artística, seja em  ‘temas’ 
culturais, recolhidos em registros literários e 
filosóficos – desconstrução, simulação, vazio, 
ruinas, resíduos e recuperação –, seja ainda em 
uma sucessão temporal- classificada de ‘neo’, 
‘pré’, ‘pós’, ou translógica, de evolução bem 
difícil de manter (CAUQUELIN, 2005, p. 12). 

 

 Lembramos desta forma que, ao redigir esta rede de argumentos, de 

“agoras”, já estamos dizendo sobre Lenora de Barros. Neste curso, 

cogitamos que não se trata de uma artista de fácil e rápida apreensão, é 

necessário de antemão realizar esta ressalva. Pois nas publicações sobre arte 
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contemporânea brasileira ou estudos que incluem os anos em que suas 

propostas artísticas deram início, os setenta e oitenta, não constituem 

registros de um aglomerado de posições poéticas que lhe dessem 

denominação ou rótulo.  

 Sim, pode-se observar um  universo rico de referências relativo a estes 

períodos: os movimentos dos anos setenta, como a Tropicália e a Poesia 

Marginal, as ações experimentais dadas em publicações de cunho poético, 

estudos sobre a intitulada “Geração 80”, principiada no Rio de Janeiro, ou 

buscar em registros para além das artes visuais, o agitado campo das ações 

performáticas sucedido em meados de oitenta e o início da videoarte no 

Brasil. Além dos amplos entendimentos de uma tradição poética, como o 

Concretismo, a Poesia Concreta e o Neoconcretismo nos anos 1950. 

Certamente uma parte dos artistas envolvidos nestes processos criativos, de 

alguma forma, possuem um contorno histórico explorável e reconhecível na 

história da arte brasileira do fim século XX.   

 Lenora de Barros também se localiza neste conjunto de artistas, mas 

com uma diferença. Ela se aproxima de um tipo de agente que assenta-se de 

maneira incerta em um contorno, na definição positiva do termo. Uma vez 

que suas propostas não acomodam-se, de forma angular a nenhum destes 

movimentos, mas de alguma maneira há aproximações, trocas,  relações. 

  A artista, assim, participa do entendimento de arte e provocações 

estéticas que se valem de termos como: atravessamento, expansão, 

dilatação, deslocamento, não fronteira, bordas e ruptura de gêneros. 

 Também atinge prefixos como o “trans”, nos entendimentos de 

transcriação, ideia desenvolvida por Haroldo de Campos (2013), o “multi”, 

como multimídia, nos contemporâneos estudos sobre comunicação e meios, 

o “inter,” como o intermídia, compreendido por Dick Higgins (1984), 

interrelacional e intersemiótica, nas considerações de Julio Plaza (2010), e o 

“entre”, em sintonia com a ótica de Augusto de Campos (2011).   
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 E ainda alcança a formulação sobre a ressignificação de poéticas e 

continuidade de atitudes de uma determinada tradição. Portanto, explorar a 

obra de Lenora de Barros abre frente para a compreensão de conceitos 

relevantes para a arte e a comunicação poética do século XXI, em específica 

a nacional.  

 A poesia de Paulo Leminsk, Limites ao Léu, epígrafe deste tópico,  

traduz em muito o íntimo deste tipo de poética que queremos expressar 

aqui, uma liberta linguagem, uma Poesia Expandida.   

 Tateando esta alforriada linguagem, com os limites ao léu, é possível  

refletir sobre a flexibilização da certeza e a habilidade do corte transversal, 

da ruptura e da mistura de gêneros, linguagens e considerações sócio 

culturais e estéticas. Está igualmente posto nestes estudos,  os campos da 

expansão, da ampliação da poética, em que os destinos do entendimento 

são entregues à uma visão descentralizada das inteligências sobre arte. 

 Outro ponto que os processos criativos que esta artista nos faz 

encarar de frente é a condição da palavra, da linguagem e sua constituição 

de compreensão expansiva junto à língua. Lugar que a palavra escrita, 

oralizada e performatizada no corpo, são postos continuamente em estados 

poéticos, em que quase tudo pode ser compreendido como POEMA.4 

 

 

 

 

 

 
																																																								
4| Título-obra de Lenora de Barros, 1979. 
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1.1  

 REESCRITURAS | POR QUE A OUTRA 

GERAÇÃO? 

  

 Para começar a dizer sobre a geração início5 de Lenora de Barros, 

destaca-se um artigo publicado em 2011 intitulado Lenora de Barros: 

atravessamentos, em que Alberto Saraiva, crítico e curador,  expõe a 

condição da poética dessa artista nos anos oitenta, período em que 

intensifica sua produção depois de constantes participações em revistas 

experimentais na década anterior. Segundo o autor a poesia de L.B. é 

intermídia, e está para além da formulação de multimídia, que entende-se 

por ser um produto artístico que elabora as junções combinatórias de vários 

meios.  

 Preliminarmente compreendendo o fundamento sobre “intermídia”, 

que na razão de Higgins6  (1984) há a uma interrelação entre meios, mas que 

plasmam entre si e criam um novo meio, sendo a obra intermidiática 

inseparável de tais meios, vista como uma única essência. Neste sentido, por 

essa perspectiva de “intermídia” , de essência única, o curador reflete que 

nos anos oitenta houve uma geração de artistas que preconizou o efeito 

“intermídia”,  produzindo e refletindo sobre o estado da arte brasileira, mas 

que se diferencia, da notada “Geração 80”:  

Os anos 80 apresentavam alternativas reais de 
ação, seja pela democratização e viabilização 

																																																								
5| Dizemos  geração início,  pois um artista desliza de forma criativa e atuante durante toda ou parte de sua vida. Para 
cada um há um tempo de início. Há quem tem estes anos marcantes no final da vida, há quem os tem na infância e 
assim por diante. Ou seja, não queremos aqui arraigar o termo “geração” em nenhum modelo pré-estabelecido de 
tempo. Lenora de Barros, começou sua produção em meados de 70 e a intensificou na década seguinte. 
6| Dick Higgins (1938 -1998) foi um compositor, poeta, tipógrafo e um dos primeiros artistas do grupo Fluxus, criador 
do conceito de Intermídia. Teorizou também sobre literatura, incluindo a Poesia Concreta. Sua poesia tem relação com 
a Language Poetry. 
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tecnológica, seja pela efetiva aproximação do 
Brasil com a produção artística internacional. 
Embora o período tenha sido marcado pela 
retomada da pintura no que foi classificado 
Geração 80, é ainda mais importante mencionar 
que outra Geração 80 estava focada tanto na 
matriz duchampiana quanto nos problemas de 
âmbito interno gerados pelo concretismo, 
neoconcretismo e pela tropicália, assim como 
toda ordem de conceitualismos advindos dos 
movimentos locais dos anos 1960/1970. A análise 
destes movimentos e suas respectivas produções 
é de responsabilidade da historiografia atual, 
cujo trabalho é extremamente ínfimo em relação 
ao tempo e à dinâmica da produção da arte 
brasileira (SARAIVA, 2011, p. 147). 

  

 Neste parágrafo síntese do crítico, compreendendo a síntese como 

uma possibilidade que vai do simples ao composto, coloca-nos 

possibilidades de análises e entendimentos, não só sobre Lenora de Barros, 

todavia de uma gênese de artistas ocupados com estados da linguagem e 

da poesia em expansão. 

 Em partida é notável duas situações: existe uma “Geração 80” de que 

Barros não faz parte, sendo esta já intitulada e legitimada e, em segundo, a 

sua geração, sendo a “Outra”, não possuindo tantas reflexões  históricas 

(embora haja algumas de real importância) e críticas à espessura de suas 

produções.   

 Como há mais enredamentos entre Blitz e Titãs, que o tempo e o 

espaço até podem explicar, comecemos a descrever a geração de que 

Lenora de Barros parece não fazer parte, a rotulada “Geração 80”. Não 

vamos procurar aqui uma dicotomia entre atitudes do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, esta é uma visão já desgastada. A artista (ou sua obra) trafega em 

muitas localidades, fontes e berçários criativos. Tal postura empobreceria sua 

ação nos anos embrionários de sua arte. 

 Assim, compreendemos primeiramente que a designação “Geração 
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80” foi atribuída para um grupo de jovens que praticamente tomou o Parque 

Lage, no Rio de  Janeiro, em 1984, transformando aquele prédio neoclássico 

numa grande instalação.  Com o título de Como vai você, Geração 80? ou 

Qual é a tua, Geração 80?, a mostra  teve 123 participantes e três principais 

curadores: Marcus de Lontra Costa (1954, -), Paulo Roberto Leal (1946-

1991) e Sandra Magger.  

 No longo texto escrito no catálogo oficial da exposição por Frederico 

Morais ( [ 1984] , 2001) com o nome de  Hélio Oiticica onde está você?, 

incide uma descrição particularizada do grupo, lá ele diz nas primeiras linhas:  

“alegres, limpos, bem vestidos, bem paginados, os jovens da Geração 80, 

mesmo vinte anos de ditadura, não estão com a cuca fundida, não resistem, 

querem viver, acontecer, pintar”.   

 Nos acontecimentos dos anos 1980, como explica Basbaum ( [1988] 

2001), tal exposição não estava isolada da esfera de atividades cariocas, ela 

provém de outras mais, ocorridas na mesma década. No entanto, foi esta 

que se transformou em espécie de marco de uma recortada época, qual seja, 

Rio de Janeiro - 1984. Por isso, embora a qualificação “geração” tenha uma 

conotação abrangente, é útil ressaltar que os participantes desta mostra 

eram em sua maioria ligados ao EAV (Escola de Artes Visuais do Parque 

Lage)  e paulistanos, ligados à faculdade de artes visuais da FAAP (Fundação 

Armando Álvares Penteado).   

 São alguns deles: Alex Vallauri (1949-1987), Ana M. Tavares (1958,-), 

Beatriz Milhazes (1961,- ), Cristina Canale (1961,-), Daniel Senise (1955,-), 

Ester Grinspum (1955- ), Frida Baranek (1961-), Gonçalo Ivo (1958,-), Karin 

Lambrecht (1957,-), Leda Catunda (1961,-), Leonilson (1957-1993), Luiz 

Zerbini (1959,-), Luiz Pizarro (1958,-), Mônica Nador (1955,-), Sérgio 

Romagnolo (1957,- ), Nelson Felix (1954,-) entre outros. 

 Neste mesmo episódio, foi lançado um livro, por Roberto Pontual, 
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chamado Explode Geração! 7 , que reforçou ou melhor documentou, de 

primeira, a titulação de um movimento.  

 Segundo resenha específica: 

Para inserir os artistas da “Geração 80” no 
âmbito maior da história da arte local, Pontual 
traça um panorama particular da arte do país, 
desde o advento do Ato Institucional número 5, 
emitido em 1968 pelos militares, até a segunda 
metade dos anos de 1970 (CHIARELLI, 2010, 
p.94). 

 Nesta publicação há, antes mesmo dos êxitos colhidos pela 

exposição,  um breve relato sobre artistas já intitulados ou posicionados 

historicamente e genealogicamente construídos. E ainda ligados à conceitos 

raízes da arte brasileira como a antropofagia e o barroco, e certamente um 

rótulo foi criado no “calor do momento” (ibid.).  

 Para compreender este espírito de tempo,  vale percorrer o registro 

dado Jorge Guinle, que em 1984, diante o catálogo oficial da mostra, 

escreve Papai era surfista profissional, mamãe fazia mapa astral legal: 

“Geração 80” ou como matei aula de arte num shopping center 8:  

A exposição pretende reunir, pela primeira vez, 
sob uma mesma bandeira, ou não, sob a pressão 
ideológico-artística oriunda do “grande monde” 
das artes plásticas nos centros avançados da 
Cultura, uma quantidade considerável de jovens 
artistas (20-37 anos). O caráter da exposição ( o 
seu lado enciclopédico, abrangente) pretende 
enfatizar sociologicamente o “clima” espiritual e 
artístico da época em que vivemos, o que está se 
construindo a partir dos anos 1980 e que 
envolverá futuramente de uma maneira ordenada 
o seu corpo astral e que, hoje, em 1984, são 
ainda aspectos fragmentados e opacos da 
década em curso (GUINLE [1984], 2001, p.231). 
 

																																																								
7| Pontual, Roberto. Explode Geração! Rio de Janeiro, RJ: Avenir Editora, 1984. 
8| Há outro artigo de 1984 por Frederico Morais, que também situa no quente do momento da exposição  Como vai 
você, geração 80? Nomeado: Sinto-me como uma star, no palco, investindo no prazer. O Globo, RJ, Jun. 14, 1984. 
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 Vistos deste modo, esses novos artistas não estavam defendendo ou 

manifestando em coletivo nenhum movimento estético, como é narrado em 

A festa acabou? A festa Continua? de Marcus de Lontra Costa, um dos 

curadores da mostra: 

Esses jovens artistas, que começavam a aparecer 
no início dos anos 80, eram oriundos de alguns 
núcleos de resistência cultural durante a ditadura; 
muito pouco, ou nada, deviam aos movimentos 
experimentais que marcaram os anos 70. Ao 
contrário, longe de exercícios conceituais, eles 
investiam primordialmente nas técnicas 
tradicionais do fazer artístico: pintura, gravura em 
metal. Interessavam-se pelos processos 
artesanais da arte, ao mesmo tempo que 
mantinham um compromisso, comum a todos, 
em diversos pontos do país, de construir imagens 
contundentes e brilhantes, “bem livres, sem 
preocupações formais desnecessárias”, conforme 
um deles declarou-se em 1983 (COSTA [1988], 
2006, p. 351). 
 

 Outro caráter desta exposição é a cacofonia de produções, pinturas, 

desenhos, instalações, que demonstraram uma  reunião de tendências que 

se manifestavam naquele momento, e mesmo na heterogeneidade exposta,  

no desconhecimento de movimentos internacionais, na não intenção de fixar 

qualquer tipo de classificação ou escola,  ficou caracterizado por esta mostra 

que o Brasil passara por uma volta à pintura ou à figuração, como ainda 

relata o curador da mostra.  

  

 

 

 

 

 

 

1|  Exposição no 
Parque Lage.1984. 

Acervo: O GLOBO. 
Disponível em: 

www.oglobo.globo.co
m. Acesso em: 

11.08.16. 
 



|32 

 Na contramão da notariedade, Basbaum ( [1988] 2001) desvenda o 

perigo da superficialidade dos rótulos de forma alinhada, dizendo ser a 

“Geração 80” um slogan eficiente.  

 A repercussão e manutenção da ideia de “Geração 80” ocorreu nos 

últimos anos de forma abrangente no sistema das artes, e assim muitos dos 

artistas que  participaram de Como vai você, Geração 80? carregam esta 

denominação até os dias de hoje.  

 Distintamente de todo este movimento ocorrido no sistema das artes 

brasileiras não só em oitenta, mas posterior a ele, percebemos que Lenora 

de Barros e os artistas com os quais ela dialoga e trabalha não estavam nesta 

exposição, mesmo sendo, neste tempo, tão jovens quanto os que lá 

expunham no Parque Lage. Compreendidas as condições da “Geração 80”, 

questiona-se então onde estava Lenora? E mesmo não estando lá, o que a 

diferencia desta reiterada “Geração 80”?  

 Perseguindo dentro dos caminhos abertos pela  síntese elucidativa de 

Saraiva, já podemos notar algumas diferenças.  Por que ele registra que a “A 

Outra Geração 80” tinha foco na matriz duchampiana, nos problemas de 

âmbito interno gerados pelo Concretismo, Neoconcretismo, pela Tropicália 

e nos conceitualismos vindos de  movimentos locais dos anos 1960 - 1970. 

Acrescentaríamos também a poesia marginal e os movimentos realizados 

pelas expressivas Revistas Experimentais da década de setenta.  

 No escopo de criar uma condição de debates será refletido sobre 

estes mananciais criativos, um a um e arquitetar um’ “A Outra Geração 80”, 

sendo possível nos debruçar diante de um exercício de reescritura histórica, 

já que a nomeada geração do Parque Lage, percebe-se,  não nos cabe aqui. 

 Pulsa-se então para os DESTEMPOS 9  de uma outra gênese de 

artistas. 

																																																								
9| Título-obra de Lenora de Barros, 2010. 
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1.2 

GERALDO DE BARROS | SEU PAI, UM 

UNIVERSO 

  

 Lenora de Barros, nascida em 1953, insere-se, a priori, em um 

contexto familiar ímpar, pois é filha do artista concreto Geraldo de Barros e 

de Electra Delduque de Barros, além de ser  irmã da também artista Fabiana 

de Barros.  

 Evitando qualquer tipo de excesso, não há como seguir ou deslocar-

se para a obra desta artista sem levar em consideração sua “genética”, bem 

marcada pelo seus pais. Em fala da artista, pode-se melhor percorrer suas 

influências vindas deste primeiro núcleo: 

Às vezes me perguntam: “Como é que você 
identifica a influência de seu pai?” É engraçado, 
eu me identifico com ele, aprendi com ele sobre 
o construtivismo, o rigor, etc. As fotografias do 
meu pai tinham toda aquela vertente das 
Fotoformas, mais geométricas, etc. Mas ele tem 
uma vertente que eu brinco que é mais 
performática. Ele tem várias imagens onde ele se 
vestia, punha chapéu, capa, criava uma atmosfera 
e tal. Eram autorretratos com esse caráter meio 
de personagem, performático (XAVIER, 2011, p. 
16). 

 Por isso, antes de percorrermos qualquer outro tipo de contexto 

vamos abrir algumas informações sobre a ampla atuação de Geraldo de 

Barros, que também foi um influente poético para tantos outros criativos. 

 Geraldo de Barros (1923-1998), além de fotógrafo, pintor, desenhista, 

gravador, designer de móveis e fundamental participante de alianças como o 

Grupo 1510, Grupo Ruptura  e o Grupo Rex,  inicia pesquisa em fotografia no 

																																																								
10| Geraldo de Barros foi um dos  fundadores do Grupo 15, ateliê instalado no centro da cidade em 1947, lá organiza 
um laboratório fotográfico. 
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ano de  1946 e no seguinte passa a frequentar o Foto Cine Clube 

Bandeirante, principal núcleo da fotografia moderna no Brasil.  

 Geraldo de Barros é compreendido no rico universo da fotografia, 

tratando este fenômeno como arte fundamental, que trafega em todos os 

movimentos de vanguarda tanto europeus, americanos quanto brasileiros. 

Fabiana de Barros (2014) 11  conta que seu pai começou a fotografia já 

interessado pelo negativo. Suas primeiras fotos, com máquina criada por ele 

mesmo,  eram de jogadores de futebol amadores, e nas primeiras 

experiências já foi retocando negativos antes de revelá-los. O motivo é que 

na década de 40 as bermudas eram largas e apareciam as partes íntimas dos 

jogadores, então passava noites disfarçando o que podia ser constrangedor.  

 Com particularidade diante de outros fotógrafos da sua geração,  este 

artista se envolveu, já no campo artístico,  com as alterações de negativos, 

como recortes, furos, solarizações, sobreposições, pinturas, rabiscos, 

desenhos e colagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
11| Registro: Moderna Para Sempre, 2014. Itaú Cultural. Mostra de Fabiana de Barros. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=PyW9s50SoEo. Acesso em 17.08.16. 
 

2| Geraldo de Barros.  Autorretrato.  1949. 
Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra66
454/autorretrato>. Acesso em: 08 .03.17. 
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 Em contato com um círculo vanguardista como Thomaz Farkas (1924-

2011), German Lorca (1922, -), Geraldo de Barros e amigos debatem a 

fotografia de tradição pictórica amadora e acadêmica no Brasil, com 

formalismos clássicos. O fotógrafo então passa a investir em suas 

intervenções, resultando em produções que desafiam a forma angular da 

fotografia como visto em A Menina e o Sapato, obra de 1949.  

 Antológica é a exposição Fotoformas organizada em 1950, no MASP, 

onde há uma mistura de desenhos, gravuras e fotografias deste artista, 

iniciando no Brasil a abstração na ação de fotografar. É lá também que já se 

vê Geraldo de Barros performatizando, em algumas de suas imagens, ele se 

veste com um chapéu e posa entre as vidraças de uma janela. 

 Este dado já singulariza Lenora de Barros, porque é fato, ela tem na 

corrente sanguínea a influência de uma abrangência artística, desde os anos 

40.  

 

 

 

 

3|  Geraldo de Barros. A Menina do 
Sapato. 1949. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.or
g.br/obra28788/a-menina-do-

sapato>. Acesso em: 08 .03.17. 
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 Em 1951 ocorreu a 1a Bienal Internacional de São Paulo, e sob o 

impacto de sua delegação de artistas, tais como o suíço Max Bill (1908-

1998), despontou em São Paulo o movimento concreto, com o nome de 

Grupo Ruptura. Inicialmente essa congregação era organizada por Waldemar 

Cordeiro (1925-1975) e pelos participantes Lothar Charoux, Geraldo de 

Barros, Luiz Sacilotto, Kazmer Féjer, Anatol Wladyslaw e Leopoldo Haar. 

5| Exposição Fotoformas, MASP.  Janeiro de 
1951. Arquivo Geraldo de Barros. Disponível 
em: http://www.ims.com.br/ims. Acesso em: 

30.08.16.  
	

4|  Geraldo de Barros. Fotoformas. Anos 50.  
Disponível em: http://www.geraldodebarros.com.  

Acesso em: 17.08.16. 
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 Longe das rédeas da arte representativa, estes artistas realmente 

iniciaram as discussões sobre o concretismo (associado a este movimento 

está Theo van Doesburg (1883-1931), Max Bill e a Escola de Ulm) e as 

questões que giravam em volta do universo industrial do desenho e dos 

objetos. Logo em seguida, em 1952 ocorreu a primeira exposição do grupo 

no Museu de Arte Moderna de São Paulo, na época na rua Sete de Abril, 

oficializando sua existência, em que os próprios realizaram a montagem das 

obras no local da exposição.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6| Manifesto Ruptura. 1952. Original em cores. 
MAC-USP. Disponível em:	

http://www.mac.usp.br/mac/templates/projeto
s/seculoxx/modulo3/ruptura/ruptura.html. 

Acesso em: 03.0.3.2017. 

7| Geraldo de Barros e Electra D. 
de Barros  em frente de suas 
obras na exposição Ruptura. 

1952 (CINTRÃO, 2002. p. 13). 
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 Nos anos 1960, como relata Espada (2006), Geraldo de Barros  

tornou-se empresário e abriu a fábrica de móveis e design, a Hobjeto, lá  

manteve seu trabalho com desenho industrial. Neste tempo foi um dos 

fundadores do Grupo Rex e passou a fazer pinturas sobre imagens outdoors 

e cartazes publicitários, trabalhos que vinculam o artista à Nova Figuração 

surgida nessa época. 

 O Grupo Rex é descrito como uma irreverente e digamos, anarquista 

confraria de artistas surgida nos anos 60. Houve uma atuação breve na 

capital paulista, mas intensa. De 66 a 67 os também integrantes Wesley 

Duke Lee (1931-2010) e Nelson Leirner (1932, -) conceberam um lugar de 

exposição, a Rex Gallery & Sons - além de um jornal, o Rex Time,  que 

funcionaram como espaços alternativos às galerias, museus e publicações 

existentes. 

 Os artistas ocupavam parte da loja Hobjeto, de propriedade de 

Geraldo de Barros, que ficava nos Jardins. Lá seminários, mostras, projeções 

de filmes e happenings ocorriam. Outros jovens como José Resende (1945, -) 

Carlos Fajardo (1941, -) e Frederico Nasser (1945, -), na época alunos de  

Wesley, também participaram do REX. 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

  

8| Grupo Rex. 1966. 
Fonte:MAC/USP.	Disponível em: 
www.mac.usp.br/mac/templates/

projetos/seculoxx/modulo4/rex/in
tro.html. Acesso em: 13.03. 17.		
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 O motivo da criação desta aliança foram críticas feitas às exposições 

de por exemplo, Augusto de Campos, Waldemar Cordeiro e ao próprio  

Wesley. Paralelamente outro evento aconteceu na FAAP, quando um quadro 

considerado subversivo do poeta Décio Bar (1943-1991) foi retirado da 

exposição Propostas 65.  Vários artistas da exposição, entre eles, Wesley, 

Leirner e Geraldo se retiraram também.  Foi então que  decidiram criar uma 

forma de efetivamente decretar “guerra” ao sistemas vigentes naquele 

período.  

 Conforme relata Fernanda Lopes em livro A Experiência Rex:  

O humor e a ironia também estiveram presentes 
no jornal Rex Time, como com conteúdo repleto 
de jogos de palavras, afirmações contraditórias e 
significados absurdos. Tiras de história em 
quadrinhos eram feitas especialmente para a 
publicação, tendo como personagens os 
integrantes do grupo, que em uma das histórias 
apareciam lutando contra a “geração sombria”, 
dos mecenas e críticos de arte (LOPES, 2009, 
p.45). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
9| Rex Time, n.1. São Paulo. 03.06. 1966. 

Arquivo Fernanda Lopes (LOPES, 
2009,p.173). 
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 Em 1967, a Exposição-Não-Exposição informa  que obras de Nelson 

Leirner poderiam ser levadas gratuitamente.  Em oito minutos a galeria dos 

Rex foi totalmente depredada, as telas arrancadas brutalmente e vendidas na 

porta pelos indivíduos que ali estavam. Um happing bem barulhento que 

encerraria as atividades do grupo. 	

 Exploramos este amplo e inquieto universo de Geraldo de Barros para 

compreender sua raiz anárquica, plural e pulsante e assim apreendemos uma 

fração, de fato um fragmento,  da natureza familiar e íntima de Lenora de 

Barros, que trafega em um contexto ativo e participante da cultura quase 

que “de guerrilha”, ocorridos  na cidade de São Paulo. 

 Na década seguinte, os anos 70, o artista prossegue com suas 

experiências pictóricas sobre imagens apropriadas. Criando figuras como 

esta, a de um caubói americano, aplicada em outdoor. Ele então participa de 

um movimento Pop concretizado no Brasil nestes anos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10| Geraldo de Barros. Caubói. 1976. 
Coleção Roger W. Pinacoteca do 

Estado de São Paulo. Foto feita por 
Hélida de Lima.2106. 
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 Na ocasião de 1979 o fotógrafo possui sérias complicações na saúde 

e se afasta, mas em meados dos 80 retoma a produção, trabalhando com 

figuras geométricas e com plástico laminado, algumas destas concepções 

continham explicativos com a intenção de expor que qualquer pessoa podia 

realizar tal obra.  Ao término dos oitenta e nos seguintes anos, com ajuda de 

assistentes, Geraldo de Barros volta à fotografia, criando a série Sobras.  

 Sobras é produto de diversas intervenções como colagens, 

montagens, sobreposições e riscos, diante de um acervo pessoal de registros 

de viagens e de sua família.  

 A questão da fotografia é muito cara à Lenora de Barros, por isso ao 

trazer o universo de seu pai neste contexto, abre-se a possibilidade de 

reflexão mais alargada sobre suas escolhas estéticas. Neste sentido frisa-se  

Rubens Fernandes Junior, que no livro Sobras: Geraldo de Barros, nos 

informa: 

A fotografia cada vez tem sido vista como a 
expressão que reúne artistas de todas as áreas e 
de todas as tendências das artes visuais. Geraldo 
de Barros conseguiu antever essa possibilidade 
de transição dos suportes expressivos há mais de 
cinquentas anos, quando entendeu que a 
fotografia poderia ser uma das técnicas para 
expressar seu trabalho.  Foi o primeiro artista 
brasileiro que teve a coragem de desafiar os 
cânones estabelecidos até então pela fotografia 
ao inaugurar um novo momento, reverenciando 
criativamente a mais popular das manifestações 
visuais. Criou uma espécie de “sintaxe inquieta”, 
onde exercitou formas elaboradas a partir de um 
projeto construtivo coerente e conciso que 
rompeu o imobilismo da fotografia brasileira no 
final dos anos 1940 (BARROS, FERNANDES 
JUNIOR, 2006, p.15). 

 

 Neste mesmo livro há um pensamento expresso: “Se só guardarmos 

lembranças dos momentos tristes ou alegres: enlouquecemos. Felizmente 

existem os restos “ (BARROS, FERNANDES JUNIOR, 2006, p.40).  
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 Em especial, este é um trabalho que muito conversa com os caminhos 

estéticos encalçados por Lenora de Barros, havendo a aproximação de um 

“modelo de sensibilide” (PIGNATARI, 2004) que no capítulo dois deixaremos 

mais nítido, porque ISSOÉOSSODISSO 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
12| Título-obra de Lenora de Barros, 2016. 

11| Geraldo de Barros. 
Série Sobras. 1996-98 
(BARROS, FERNANDES 
JUNIOR, 2006, p. 40 e 

34). 
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1.3 

POESIA CONCRETA | A ESCOLA  

DA PALAVRA  

 

 Vive-se hoje o futuro que ambicionavam as últimas vanguardas dos 

anos 1950, qual seja, o movimento efetivado pela Poesia Concreta vivo em 

nossa cultura, estando dentro das discussões artísticas, culturais e 

acadêmicas como ações atuantes. E por outro lado, tais agentes  coexistindo 

com seus desdobramentos num paralelo e percebendo que, no 

prolongamento das pesquisas com a palavra-imagem dos poetas concretos 

sobressaem seus seguidores13. Posto que “não é apenas a prática poética 

dos concretos que hoje volta à cena, mas também essa prática tal como foi 

iluminada por uma teoria altamente informada sobre as tendências do seu 

tempo e, sobretudo, crítica no cotejo com a tradição” (SANTAELLA, 2016, p. 

207).  

 Neste sentido, Lenora de Barros é uma artista fundamental para a 

compreensão do legado deixado pela Poesia Concreta, em também regime 

coletivo, pois faz parte de um grupo de poetas e artistas que levaram 

adiante a linguagem entendida pela Noigandres. Pignatari declara, & se não 

perceberam que poesia é linguagem, publicado em 196714: 

[...] & não se perceberam das novas realidades 
gráficas e tipográficas magnetofônicas 
audiovisuais & se não perceberam isso muito 
menos vão perceber que a nova poesia nasceu 
há mais de dez anos sob os seus narizes & a 
poesia concreta nasceu sob os seus narizes por 

																																																								
13| Notamos que pode parecer labiríntica as buscas pelas referências contextuais de Lenora de Barros, pois ao 
enfrentar suas obras, um quase desequilíbrio nos pega na busca de tantos indicadores. Mas enfim, não podemos 
entregá-los à simplificação, portanto enfrentemos o Labirinto, ao fim o fio de Ariadne nos será presenteado. 
14| Esta citação é tão rica e poética, uma ode à linguagem de vanguarda, que poderíamos transcrevê-la por inteiro se 
estivéssemos em outro momento textual. 
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um descuido do sistema & esta revolução 
permanente é protótipo & não tipo & alimenta a 
invenção contínua da linguagem & chegou ao fim 
o que se costuma chamar de poesia & chegou ao 
começo a poesia concreta que eles tendem a não 
chamar de poesia & é  explicável & ainda bem 
[...] (PIGNATARI, [1967] 2006, p.233). 
 

 Anterior provocação de Pignatari, do pensar a poesia como 

linguagem, ou da contrariedade posta em entender poesia como não 

linguagem, Haroldo de Campos em 1957 publica A moeda concreta da fala, 

expondo que: 

Não que a poesia pretenda usurpar à linguagem 
discursiva a função comunicativa peculiar a esta. 
Mas é que o sistema linguístico de comunicação, 
facilmente satisfeito, como que exaure à palavra 
sua vitalidade própria, transformando-a logo num 
túmulo-tabu, célula morta de um organismo vivo. 
O procedimento da poesia é exatamente o 
contrário (CAMPOS H., [1957] 2006, p.162). 

 

 Por esta dupla de trechos extraídos da Teoria da Poesia Concreta ( [1a 

ed.,1965] 2006), tem-se diante de um rico acervo teórico, que tal fenômeno 

artístico literário exigiu para o campo nacional uma renovação do pensar 

poesia, mas não só, houve também uma nova experiência estética, em que a 

palavra ressuscita, diante de seu confinamento, seu “túmulo-tabu”. 

 A poesia assume, portanto, o plano do campo físico. A sua 

materialidade. E mais tarde explora como meios de expressão o vídeo, o 

vídeo texto, o computador (softwares) e demais artifícios (como a instalação), 

que juntos ao som trouxeram para o ambiente da palavra a união de 

múltiplas disciplinas: literatura, artes visuais, comunicação, cibernética, 

semiótica, desenho gráfico, entre outras.  

 Alianças  necessárias para a absorção das propostas de linguagem 

colocadas por este movimento, a exemplo da operação verbivocovisual e a 

utilização dos elementos do ideograma oriental no plano visual da poesia. 
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 Em uma compreensão histórica, o poema visual, a palavra-imagem, 

tomam corpo consistente em nossa narrativa literária . 

 Numa síntese hercúlea, abordaremos a Poesia Concreta, explorando o 

entendimento desta conjuntura da arte incidida no Brasil a partir da década 

de cinquenta,  bem como a ação criativa desenvolvida  valendo-se da 

convivência com este movimento. Não podemos nos furtar de registrar seus 

paradigmas, pois para acionar a obra de L.B. é no mínimo necessário um 

juízo sobre tal manifestação de vanguarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  Poesia Concreta não foi só um movimento, foi uma ESCOLA da 

palavra intersecionada com a poesia, música e artes. Ela surgiu no Brasil nos 

anos que  decorrem do segundo pós-guerra, em que as expressões poéticas, 

não só no país, como também em outras partes do mundo, expressam os 

acontecimentos, as impressões do presente, num sentido de reconstrução, 

12| Augusto de Campos. Pluvial. 
1959  (CAMPOS, A., 2014, 

p.106). 
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de transformação. Uma vez que fora ampla a destruição cultural, social, 

humana ocorrida na II Guerra Mundial, conflito que envolveu as maiores 

potências do mundo, de 1939 a 1945, marcando todo o século XX.  

 Com efeito, ao seu fim, a esperança, e o sentido de “começar de 

novo” brotam em muitas linguagens, e a poesia expressa o desejo do 

contemporâneo, proclamando as urgências do presente.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 É neste ambiente, que também em 1948, ocorre o I Congresso 

Brasileiro de Poesia realizado por membros da chamada Geração de 45.  

 No mesmo ano, na exposição retrospectiva de Di Cavalcanti no IAB, 

há o encontro de três jovens paulistas:  Décio Pignatari (1927-2012) com 21 

anos, Haroldo de Campos (1929-2003), 19 anos, ambos estudantes da 

Faculdade São Francisco e seu irmão Augusto de Campos (1931, - ),  17 

anos, terminando o clássico.  

 Os três  participam do Clube de Poesia, liderado por poetas e críticos 

da Geração de 4515,  momento em que conhecem Oswald de Andrade 

																																																								
15| Alguns escritores da Geração de 45 são: João Cabral de Melo Neto (1920-1999), Clarice Lispector (1920-1977), 
João Guimarães Rosa (1908-1967), Ariano Suassuna (1927-2014), Lygia Fagundes Telles (1923) e  
Mário Quintana (1906-1994). 

13| Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Augusto 
de Campos. 1952. Foto Klaus Werner ( CAMPOS, A., 

PIGNATARI, CAMPOS, H., 2006, p.21). 



|47 

(1890-1954), ponto de grande transformação de pensar a poesia, uma vez 

que eles vão presentificar este autor.  

 Trazendo para o hodierno estes dados históricos,  Lenora de Barros, 

retomando Oswald de Andrade (pelos concretos) e a influência dele em sua 

obra, no entendimento de poesia mínima, declara que:  

Eu conheci o Oswald (de Andrade)  através dos 
concretos. E ele inclusive aparece no Plano Piloto 
da Poesia Concreta. Aquela coisa de poesia 
minimal, comprimidos de poesia, pela 
capacidade de síntese dele. É incrível, houve 
períodos nos quais eu era absolutamente 
fascinada pelo Oswald. Ele carregava toda uma 
postura, uma irreverência (XAVIER, 2011, p.45). 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Durante os anos consequentes, os irmãos Campos e Pignatari vão 

fundar o projeto de uma outra forma de conceber a poesia, dando início à 

abertura para a Poesia Concreta Brasileira. Movimento que foi não só de 

vanguarda, mas também de contraposição e de quebras de paradigmas, 

como a queda do verso: 

 

Sabemos que falar em Poesia Concreta neste 
país não é uma coisa assim tão plácida quanto 
tocar as margens de um riacho. É, ao contrário, 
entrar no front de uma batalha cultural que se 
trava há quase trinta anos (SANTAELLA, 1986, p. 
5). 

14|  Oswald de Andrade. Amor 
Humor. Disponível em: 

www.museudalinguaportuguesa.
org.br. Acesso em: 20.03.17. 
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 Esta advertência é feita por esta autora (1986), pois os poetas 

concretos estavam inquietados com a  crise terminal do verso, que ocorreu 

com a compreensão de Un Coup de Dés Jamais N'abolira Le Hasard (Um 

Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso), do simbolista Stéphane Mallarmé 

(1842-1898) , e com operações literárias do irlandês James Joyce (1882-

1941), do americano e.e. Cummings (1894-1962) e Ezra Pound (1885-1972).  

Isto certamente ia muito a contrapelo da história já validada aqui no Brasil. 

  Para os concretos o  retorno ao verso era regressivo, entendendo que 

Un Coup de Des(...), foi publicado em 1897, sendo o primeiro poema 

tipográfico. Este texto explora as possibilidades da impressão, as linhas não 

compunham versos, pois o espaço da página era o que estava no primeiro 

plano de significação, o poema então aproveita os espaços em branco para 

criar sentido, se distanciando dos programas de rimas, estrofes, etc. É a 

forma em que as palavras se espaçam na página (o “branco da folha” citado 

nas próximas linhas por Lenora de Barros) que dará ritmo e pausas a leitura.  

 Mallarmé deu origem a práticas realizadas pelos futuristas, no início 

do século XX, impulsionou movimentos poéticos na Europa, que foram 

intituladas de “segunda vanguarda”, e aqui no Brasil inflou os concretos, 

colocando a questão da visualidade da obra poética na pauta da poesia 

nacional.  

 Diante desta questão decisiva, posta aos concretos ao enfrentar 

Mallarmé, o branco da folha, Sá (1977, p.75) pode completar que “o  branco 

da folha que separa as palavras situa-se dentro do espaço onde se estrutura 

o poema”.  

 Logo, é neste espaço que se realiza o poema pela união das palavras 

e é também ele que separa as palavras, o que força o branco a funcionar 

como constituinte da estrutura, sendo elemento de ligação das palavras, é o 

espaço que “separa-e-une” as palavras, no entendimento dos concretos. 

 Abolido o verso, restavam a poesia e a palavra para serem 
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trabalhadas, chega-se ao entendimento da sintaxe visual, que neste capítulo 

apenas vamos nos referir pontualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Ao pronunciar uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um 

significado completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas 

e combinadas entre si, logo a sintaxe é essencial para o manuseio satisfatório 

das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações, 

mas no caso da poesia concreta, a sintaxe se dará de forma visual.  

  Outro fenômeno literário é o paideuma,  informada pelos poetas 

concretos como sendo a operação de utilizar autores, poetas e teóricos 

precursores e exaltá-los, legitimá-los como tradição e tirá-los muitas vezes de 

15| Augusto de Campos. 
Contemporâneos (mallarmé). 2009 

(CAMPOS, A. 2015, p 80-81). 
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um possível desconhecimento. Tratando tais personalidades, portanto,  

como a base de processos criativos naquele presente, é uma ação muito 

simbólica do movimento instaurado pelos poetas concretos.  

 Em ABC da Literatura, livro em que Ezra Pound (2002) vai questionar o 

que é linguagem, há um direto relato sobre suas escolhas literárias, seus 

autores, ou seja, sobre a gênese de seu trabalho. Neste volume há a 

explanação da negação consciente de certos tipos de leituras tradicionais e a 

escolha de  outras: 

O duro tratamento aqui conferido a um certo número 
de escritores meritórios não é sem propósito; provem 
da firme convicção de que o único meio de manter o 
melhor do que se escreve em circulação ou de 
“popularizar a melhor poesia” é separar drasticamente 
o melhor, de uma grande massa de obras, que têm 
sido consideradas válidas há muito tempo, que têm 
oprimido todo o ensino e que são responsáveis pela 
ideia corrente, extremamente perniciosa,  de que um 
bom livro deve ser necessariamente chato (POUND, 
2002, p. 21). 

  

 Este autor (ibid.) então expõe que paideuma é “a organização do 

conhecimento para que o próximo homem ou geração possa achar, o mais 

rapidamente possível, a parte viva dele e gastar o mínimo tempo com itens 

obsoletos”. 

 Neste sentido explica Aguilar (2005, p. 65), “tomada diretamente da 

proposta poundiana, paideuma significa aqueles poetas com os quais se 

pode aprender, servindo para renovar a tradição”. Ou seja, o poetas 

paulistas, recusaram a ideia do arquivo como tradição recebida (sobretudo 

como tradição nacional) e cortaram a noção de vanguarda do corpus que 

supostamente lhe é próprio. Uma vez realizado isso, adotaram a postura de 

formar um repertório que pouco ou nada tinha a ver com o corpus 

tradicional das vanguardas. Entende-se então que, prontamente, os poetas 
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citados no Manifesto da Poesia Concreta negam uma tradição, todavia 

inferem outra.  

 Paul Valéry (1871-1945), o poeta subversivo francês, que faz parte do 

círculo dos  simbolistas, está no paideuma dos poetas concretos, é assim 

presumível notar que os participantes do paideuma são expressos dentro de 

um entendimento revolucionário (perturbador) da poesia.  

 Observando textos de Valéry, no livro Paul Valéry: a serpente e o 

pensar, publicado por Augusto de Campos (1984), é possível absorver este 

caráter transgressivo do paideuma escolhida pelos poetas concretos: 

Anti-poesia: Tenho o instinto de não escrever – e 
portanto de não pensar, de não apanhar quando 
vêm ao pensamento – as coisas de uma vez. No 
que eu sou anti-poeta por caráter, por recusa. 
Mais do que o leitor pode suportar: Tive a mania 
de querer dar ao leitor mais do que ele me pede 
e, portanto, mais do que ele pode suportar.  
Para escrever para o público: Para escrever para 
o público, sou obrigado a traduzir e essa 
tradução é muitas vezes impossível (CAMPOS, A., 
1984, p.97). 

  

 Mais uma demanda ainda dentro dos pareceres da Poesia Concreta é 

a existência da operação chamada verbivocovisual. No quinto parágrafo do 

Plano Piloto para a Poesia Concreta, é compreendido o conceito: 

[...] o poema concreto, usando o sistema fonético 
(dígitos) e uma sintaxe analógica, cria uma área 
linguística específica – "verbivocovisual" – que 
participa das vantagens da comunicação não-
verbal sem abdicar das virtualidades da palavra. 
com o poema concreto ocorre o fenômeno da 
metacomunicação: coincidência e simultaneidade 
da comunicação verbal e não-verbal, com a nota 
de que se trata de uma comunicação de formas, 
de uma estrutura-conteúdo, não da usual 
comunicação de mensagens (CAMPOS, A., 
PIGNATARI, CAMPOS, H., 2006, p. 216). 
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 É próprio registrar que Lenora de Barros se encontra voltada às 

questões sonoras e visuais na poesia e nas artes visuais e conforme podemos 

entender, a  artista declara em várias entrevistas que:  

Todo o meu trabalho, vídeos e fotoperfomances, 
instalações sonoras, a experiência vivida com o 
grupo Poemix BR , enfim, vejo hoje claramente, 
resultam, entre outros aspectos, dessa 
necessidade de levar avante o exercício da 
‘verbivocovisualidade’ proposta pela poesia 
concreta (BARROS, 2011, p.139).  

  

 Assim percebendo, na Poesia Concreta a composição tipográfica 

simboliza valores sonoros. Desde Mallarmé nota-se que o tamanho do tipo 

da letra pode oferecer importância oral  à palavra, ou a sílaba, assim como as 

posições da palavras na página, sugerindo uma entonação alta, média ou 

baixa.  

 Integrando este entendimento do projeto verbivocovisual dado na 

Poesia Concreta, tem-se a explicação de Lenora de Barros (aqui como 

pesquisadora e curadora)  e João Bandeira, no momento em que realizam a 

mostra Poesia Concreta: o projeto Verbivocovisual, em 2007:  

A  expressão joyceana verbivocovisual, 
sintetizando a exploração das dimensões 
semântica, sonora e visual do poema, 
permaneceu ao longo de mais de cinco décadas, 
no horizonte da produção desses poetas, que se 
desdobra em suportes e meios técnicos diversos 
– livro, revista, jornal, cartaz, objeto, LP, CD, 
videotexto, holografia, vídeo, internet. (...) Os 
cinco poetas estabeleceram, desde o início, 
ligações entre a sua produção, a música 
contemporânea, as artes visuais e o desing 
gráfico de linhagem construtivista, reprocessando 
elementos dessas artes em seus poemas. 
Mantiveram colaboração com artistas como 
Geraldo de Barros, Waldermar Cordeiro, Luiz 
Sacilotto, Hermelindo Fiaminghi, Volpi, Júlio 
Plaza e Hélio Oitica, entre outros (BANDEIRA; 
BARROS, 2007, p.21). 



|53 

 Outro tema é entender a poesia junto às artes visuais e a música: 

A poesia parece ser mais do lado da música e das artes 
plásticas e visuais do que da literatura. Ezra Pound acha que 
ela não pertence à literatura e Paulo Prado vai mais longe: 
declara que a literatura e a filosofia são as duas maiores 
inimigas da poesia (PIGNATARI, 2004, p.9).  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 Vai e Vem, de José Lino Grünewald se tornou símbolo desta quebra 

de fronteiras, entre a poesia escrita, falada e a visualidade plástica. 

 Deste modo os concretos e também L.B. como herdeira deste 

entendimento de linguagem, trabalharam de forma integrada o som, a 

visualidade e o significado das palavras. 

 Em fala de Augusto de Campos, esta ocorrida em abril de 2015, na 

abertura de sua  exposição Objetos e Poesia Visual, na Galeria Paralelo, em 

São Paulo, o poeta declara16: 

Pra onde vai a poesia eu nunca sei, eu não sei. O 
que eu sei é o que ocorreu. As modificações que 
ocorreram ao longo de todas estes anos e que as 
quais nós [poetas concretas] procuramos 

																																																								
16|  Debate entre Augusto de Campos, Omar Khouri, Katia Canton e Tadeu Jungle. Galeria Paralelo, 2015. Disponível 
em: https://vimeo.com/125711323. Acesso em: 21.05. 2015.  

16| José Lino Grünewald. Vai 
e vem.1959. Disponível em: 

www.nomuque.net. Acesso 
em: 10.08.16 
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corresponder: dar uma resposta ao fazer novas 
perguntas, no mínimo. O futuro, para mim, o 
futuro da arte de ponta e da literatura de ponta 
tem que considerar cada vez mais estas novas 
mídias, estas novas tecnologias e principalmente 
esta questão das interdisciplinaridades. O Hélio 
até que dizia: - Depois de tal conhecimento, que 
perdão? (CAMPOS A., 2015, transcrição nossa) 

 

 Logo, foram expostos e defendidos por tal tradição o trânsito e a 

ruptura de linguagens e o pluralismo de meios, sendo suportes possíveis 

para as manifestações poéticas no contemporâneo, a que Lenora de Barros 

faz ativamente parte.   

 Desvendando no campo poético de vanguarda brasileira a LÍNGUA 

VERTEBRAL 17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
17| Título-obra de Lenora de Barros, 1998. 
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1.4  

NEOCONCRETISMO | ORGANICIDADE  

 

  Em depoimentos da própria artista, em textos críticos, como 

explorado no começo deste capítulo e também argumentos curatoriais de 

suas mostras individuais ou retrospectivas, é percebido a recorrência da 

menção à sua aproximação com o movimento Neoconcreto, como lido na 

parede da mostra ISSOÉOSSODISSO: 

Lenora de Barros vem construindo desde os anos 
70 uma trajetória singular dentro do contexto da 
arte contemporânea brasileira. Transitando por 
diferentes linguagens e mídias suas 
experimentações nascem, muitas vezes, em 
diálogo com a materialidade da palavra no 
âmbito das questões colocadas pela poesia 
concreta, mas flertam também com a arte 
conceitual, a arte pop e o neoconcretismo 
(ARANTES, 2016, p.7). 

  

 O Neoconcretismo já está muito reconhecido no Brasil e fora dele. É 

símbolo de um largo e profícuo tempo de criação e de ações revolucionárias 

e perturbadoras da arte no final dos anos 50.  Evidentemente este é um 

movimento muito característico de nosso ambiente cultural, ele realmente se 

alastrou e influenciou muitas operações estéticas futuras.  

 O porquê é que fica um pouco de lado, pois já é natural ao meio 

artístico expressar que a corrente neoconcreta está em determinado 

trabalho. Por isso este tópico, para reavivar alguns pontos e correlacioná-lo 

com o tempo contemporâneo. 

 O Manifesto Neoconcreto, realizado em março de 1959, lançado no 

Suplemento Dominical do Jornal do Brasil e  redigido por Ferreira Gullar, 
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com adesão de Amilcar de Castro, Lygia Clark, Lygia Pape, Franz 

Weissmann, entre outros, dizia em seu primeiro parágrafo: 

A expressão neoconcreto indica uma tomada de 
posição em face da arte não-figurativa 
"geométrica" (neoplasticismo, construtivismo, 
suprematismo, escola de Ulm) e particularmente 
em face da arte concreta levada a uma perigosa 
exacerbação racionalista. Trabalhando no campo 
da pintura, escultura, gravura e literatura, os 
artistas que participam dessa I Exposição 
Neoconcreta encontraram-se, por força de suas 
experiências, na contingência de rever as 
posições teóricas adotadas até aqui em face da 
arte concreta, uma vez que nenhuma delas 
"compreende" satisfatoriamente as 
possibilidades expressivas abertas por estas 
experiências (GULLAR [1959], 1999, p.10). 

 

 Logo o  Neoconcretismo se firmou como um movimento em crise com 

as ideologias  apontadas pelo Neoplasticismo, Construtivismo (De Stijl, 

Cercle et Carré, Bauhaus) Suprematismo e  Escola de Ulm. Que tinham no 

artista um produtor estético e com ação coletiva, ou seja, o romântico 

entendimento do artista único, dito como um ser inspirado era totalmente 

rejeitado.  

 Além disso para o juízo construtivista, dogmático, a arte tinha que 

servir de modelo à uma certa construção social, havia uma intenção funcional 

na sociedade e na cultura.  É por esta razão que os neoconcretos dizem de 

uma  “exacerbação racionalista”.   

 O entendimento para a contrária “exacerbação racionalista” levou  

este grupo de artistas a avançar na organicidade da arte, fundando um 

“espaço expressivo”:  

Entenda-se como espacialização da obra o fato 
de que ela esta sempre se fazendo presente, esta 
sempre recomeçando o impulso que a gerou e 
de que ela era já a origem. E se essa descrição 
nos remete igualmente à experiência primeira – 
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plena – do real, é  que a arte neoconcreta não 
pretende nada menos que reacender essa 
experiência. A arte neoconcreta funda uma novo 
“espaço” expressivo (BRITO, 1999, p.10). 

  

 “Espaço expressivo” também traduz em parte a busca de futuros 

processos gerados por agentes artísticos como Lenora de Barros, que ativam 

o ambiente em prol de uma experiência, seja com o corpo, com a forma, 

com a cor ou, como no caso desta artista,  com a palavra.  

 Neste campo de entendimento  muito colabora Ronaldo Brito, que 

em sua tese sobre o Neoconcretismo esclarece o rompimento das categorias 

tradicionais das belas-artes dadas a priori, logicamente, pela própria arte 

moderna, pois transgressão artística foi feita pelos dadaístas e pelo grande 

radical Marcel Duchamp. E os neoconcretos seguem este entendimento 

transgressivo, da linguagem artística: 

Um das principais características do 
neoconcretismo foi a sua posição crítica e 
sistemática ante os suportes, mecanismos e 
ideologias da arte como se lhe apresentavam. 
Nesse ponto está o seu antiformalismo: a análise 
da produção neoconcreta revela sua unidade 
sobretudo pela presença de uma inteligência 
crítica diante dos modos vigentes de organização 
formal. É aí que pode falar numa imaginação 
neoconcreta, quem sabe em oposição a 
inventividade concreta. Há uma vontade negativa 
e, digamos um sopro utópico nos “bichos” de 
Lygia Clarck, nos relevos de Oiticica e em seus 
“não objetos”, nos “objetos ativos” de Willys de 
Castro, no Livro da criação e no Balllet 
neoconcreto de Lygia Pape, nas esculturas de 
Amilcar de Castro etc. (ibidi, p. 80). 
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 Requer-se portanto, que essa “imaginação” neoconcreta influenciou 

artistas posteriores ao movimento e mais, contagiaram as décadas de 

sessenta e setenta, uma vez que Hélio Oiticica (1937-1980), Lygia Pape 

(1927-2004), Lygia Clarck (1920-1988),  Aluísio Carvão (1920-2001), Amílcar 

de Castro (1920-2002), Willys de Castro (1926-1988), Waldemar Cordeiro 

(1925-1973) atuaram energicamente nestes anos, no entanto  “permanecem, 

no próprio ambiente onde emergem, residuais e fragmentarias; sua inscrição 

fica para as gerações seguintes apenas como rastro. Até a segunda ordem, a 

produção cultural brasileira ocorre, segundo as precisas palavras de Oiticica, 

como diarreia “ (ibid., p.80). 

 Clareando um pouco mais a questão da presença do corpo nas 

atitudes dos agentes neoconcretos, mesmo que “residuais”, é necessário 

pontuar, para investigar as ações performáticas de Lenora, que artistas como 

Pape, Clark e Oiticica parecem como ponto de conexão tanto no 

entendimento do experimentalismo sensorial, quanto na realização poética 

corporal. Evidente que há uma exacerbação do sensível, do sensorial e da 

17|  Hélio Oiticica .Relevo 
Espacial. 1960. 
Disponível em: 

www.heliooiticica.org.br. Acesso 
em: 11.08. 16. 
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tatalidade neste momento criativo, Basbaum (2008)  diz sobre a criação de 

“tecnologia de pensamento sensorial”:  

A importante descoberta de Lygia Clark e Hélio 
Oiticica consiste em como operar o fluxo 
sensório-conceitual com um fator duplo. Assim, 
puderam escapar das limitações implícitas tanto 
no mutismo da abordagem fenomenológica 
como na cegueira do reducionismo cognitivo. 
Seus trabalhos podem ser definidos como 
tecnologia de pensamento sensorial – um modo 
de induzir processos transformativos (BASBAUM, 
2008, p.113). 

  

 Ainda sobre o trio neoconcreto e suas posturas de ativação da 

sensibilidade corporal, “em Pape, Clarck e Oiticica, a arte da fenomenologia 

da percepção é política do corpo como reconhecimento do sujeito, inclusive 

em sua capacidade de reconhecimento fenomenológico e articulação de 

sentidos “ (HERKENHOFF, 2012, p. 23). Existe portanto, um fenômeno de 

“plurisensorialidade” descortinados nos processos imagéticos e tateáveis, 

tanto na lógica permanente dos feitos de Pape, quanto do próprio 

movimento Neoconcreto, que vaza em ações posteriores nos anos 1960-70. 

 Observando produções de Pape, com a língua, com a degustação, 

quanto com o corpo agindo nos materiais, e também as  obras de Clark, com 

todo o aparelho da boca (língua, saliva, lábios, dentes) em operação,  nota-

se  possíveis diálogos com as dinâmicas criativas de Lenora de Barros.  

 Salvando que NO PAÍS DA LÍNGUA GRANDE DAI CARNE A QUEM 

QUER CARNE 18. 

 

 

 

 

																																																								
18 | Título-obra de Lenora de Barros, 1998/2006. 



|60 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 | Lygia Pape. Língua Apunhalada. 1968. 
Variadas Dimensões. Fonte: Projeto Lygia 

Pape. Disponível em: 
http://www.lygiapape.org.br/pt/. Acesso em: 

01.08.16. 

 

18 | Lygia Clarck. Baba Antropofágica. 
Performance realizada em Paris.1973. Disponível 

em: http://www.lygiaclark.org.br/defaultpt.asp. 
Acesso em: 01.02.2015. 

20 | Lygia Pape A Roda dos 
Prazeres.1968. Fonte: Projeto Lygia 

Pape. Disponível em: 
http://www.lygiapape.org.br/pt/. Acesso 

em: 01.08.16 
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1.5  

MATRIZES DUCHAMPIANAS | SEMPRE 

DUCHAMP 

  

 Saindo de uma natureza nacional, parte-se por compreender a 

expressão “matrizes duchampianas”, diversas vezes direcionada ao 

compêndio de obras de Lenora de Barros, e também contida na análise 

síntese trazida por Saraiva (2011), no início deste tópico.   

 Por isso é necessário percorrer, mesmo que ligeiro, entendimentos 

básicos da História e Teoria da Arte, reconhecendo seus agentes e regimes, 

sendo recapitulado os mananciais existentes fora do Brasil, com os quais os 

contemporâneos fazem amplo uso. Uma vez que os movimentos das 

vanguardas europeias e norte americanas possuem uma narrativa 

atravessada por tantos registros. 

 Destaca-se que a partir do Cubismo, Futurismo e do Dada ocorridos 

no começo do século XX, a arte se colocou plurissígnica, uma vez que a 

postura diante a operação com o somente belo e admirável se modificara 

totalmente. Com lente no Dadá, segundo o historiador italiano G. C. 

ARGAN, “o Dadaísmo pôs em crise, ao lado dos demais valores, a própria 

arte; esta deixa de ser um modo de produzir valor, pois repudia qualquer 

lógica” (ARGAN, 1992, p. 353).  

 Tristan Tzara (1896-1963), Hugo Ball (1886-1927)  e Hans Arp (1886-

1966) iniciaram o dadaísmo que dizia, como slogans:  “DADA está ao lado 

do Proletariado revolucionário/Abra finalmente a sua cabeça/Deixe-a livre 

para as exigências de nossa época/Abaixo o intelectualismo burguês/A arte 

morreu/Viva a arte-máquina de Tatlin/ DADA é a destruição voluntária do 

mundo burguês das ideias”  (CHIPP, 1996, p. 380). 
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 Dada é descrito como um advento literário e artístico, que surge em 

1916, na cidade suíça de Zurique, especificamente no mítico Cabaré Voltaire. 

Era o tempo da 1a Guerra Mundial, e a Europa vivia os terrores e desafetos 

mais profundos, que ainda se prolongariam para uma segunda grande 

guerra. O objetivo deste movimento, então, era radicalizar, chocar e criticar 

o estado artístico e social vigente da época, sendo considerado o mais 

intransigente e menos compreensível movimento de vanguarda.  

 O próprio nome do movimento surgiu numa ação sugerindo a 

aleatoriedade, significando “cavalinho de madeira”, em francês. Dada 

também é palavra dita por bebês, insinuando um aporte de “não 

significado” ou nonsense para o grupo.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Deixando a Europa e partindo para uma outra realidade sociocultural, 

agora em Nova Iorque, o americano Man Ray (1890-1976), o francês de 

origem cubana Francis Picabia (1879-1953)  e o francês Marcel Duchamp 

(19887-1968) fazem por lá representarem o Dada,  independente de Zurique. 

Esta é a época de produções fundamentais de M. Duchamp, nos anos 10,  

como o Nú Descendo as Escadas (1910) e Roda de Bicicleta (1913). O agudo 

21| Marcel Duchamp. Rrose Sélavy. 
1921. Disponível em: 

https://www.wikiart.org/en/man-
ray/rrose-selavy-alias-marcel-
duchamp-1921. Acesso em: 

20.02.17. 
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artista dizia que:  

O Dada foi um protesto extremado contra o lado 
físico da pintura. Foi uma atitude metafísica. 
Estava estreita e conscientemente ligado à 
“literatura”. Era uma espécie de niilismo com o 
qual ainda simpatizo muito. Era uma maneira de 
sair de um estado de espírito – evitar ser 
influenciado pelo ambiente imediato ou pelo 
passado – de afastar-se dos lugares comuns – de 
libertar-se. [...]. Dadá foi muito útil como 
purgante. E creio que na época eu tinha perfeita 
consciência disso e de um desejo de purgar-me. 
(DUCHAMP [1946], 1996 ,p. 399). 

  

 Marcel Duchamp, purgando-se, como o próprio diz,  foi uma figura 

medular para a metamorfose da linguagem artística, criando os ready-mades. 

Medular também para Lenora de Barros, que acenderá o seu legado em 

muitas de suas obras.  

 No livro Marcel Duchamp: ou O Castelo da Pureza, o poeta Octavio 

Paz explora a significação dilatada dos ready-mades: 

Os ready-made são objetos anônimos que o  
gesto gratuito do artista, pelo único fato de 
escolhê-los, converte em obra de arte. Ao 
mesmo tempo esse gesto dissolve a noção de 
obra. A contradição é a essência do ato; é o 
equivalente plástico do jogo de palavras: este 
destrói o significado, aquele a ideia de valor. Os 
ready-made não são antiarte, como tantas 
criações do expressionismo, mas a-Rtísticos. (...) 
Seria estúpido discutir sobre a sua beleza e da 
feiura como porque não são obras mas signos de 
interrogação ou de negação diante das obras. O 
ready-made não postula um valor novo: é um 
dardo contra o que chamamos valioso. É crítica 
ativa: um pontapé contra a obra de arte sentada 
em seu pedestal de adjetivos (PAZ, 2007, p.23). 
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 Sendo assim,  após a ação de Duchamp,  perturbadora como um aro 

de bicicleta em cima de um banquinho, que retalha todos os entendimentos 

sobre a ARTE,  entram para as discussões líricas e inventivas diversas frentes. 

Desde a percepção de materiais e suportes não estéticos convertidos em 

estéticos, colecionismos de objetos, as apropriações, as infinitas 

possibilidades de operações tradutórias, a imprecisão sobre o que é original 

e cópia, a negação da produção inédita, o gesto como ação crítica e de 

identificação do artista e contestações sobre a ação museológica e comercial 

do objeto artístico.  

 E ainda a adição de linguagens ou a aniquilação de fronteiras antes 

circundadas em esferas isoladas, como a dança, o cinema, o vídeo, a poesia, 

a arquitetura, a pintura, a escultura e a fotografia. Por tudo,  justifica-se o 

termo “matrizes duchampianas”, que carrega toda esta dilaceração e 

renovação no pensar sensível.  

 Para compreendermos o contexto, em arrolamentos geracionais,  

destas “quebras de fronteiras” saltamos lá para os anos 50 e começos dos 

60, tempo no qual a busca para rascunhar  sobre “A Outra Geração 80” 

ganha peso. 

 Na atmosfera dos anos 1950, lembramos uma música de Raul Seixas 

que diz: “Debaixo do sol não há nada novo/Não seja bobo meu rapaz/Mas 

22| Marcel Duchamp. Bicycle 
Wheel. 1a versão. 1913. MOMA, 

NY. Disponível em: 
www.moma.org. Acesso em: 

1.08.2016. 
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nunca vi Beethoven fazer/Aquilo que Chuck Berry faz/19”. Nestes anos não só 

o Brasil, mas o mundo começou a contagiar-se pela música vinda do Norte 

das Américas, com misturas vindas da cultura negra como o Blues e Jazz, a 

música teve um salto cultural, foi o Rock. Chuck Berry (1923 - 2017), explodia 

com vendas de discos  e Roll Over Beethoven, de l956, já era um sucesso e 

as rádios da época literalmente pulavam e rolavam: 	 “I got a rockin' 

pneumonia/I need a shot of rhythm and blues/ [...] Roll over Beethoven/we're 

rockin' in two by two [...]”. 

 Se o mundo estava rolando sobre Bethoven e “contanto as novidades 

para o Tchaikovsky”, no campo artístico20 esta irreverência não foi diferente. 

Também no continente norte americano, já um centro afirmativo dos 

movimentos artísticos desde os dois pós-guerra, agentes como Robert 

Rauschenberg (1925, 2008), Jasper Johns (1930, - ), Larry Rivers (1923-2002) 

entre outros defendiam uma arte expansiva e inclusiva, apropriando-se de 

materiais não-artísticos, abarcando a realidade cotidiana e promovendo a 

cultura popular. A cooperação era uma característica do seus trabalhos 

(DEMPSEY, 2003). 

 Tendo em vista a radicalidade de Duchamp,  estes artistas foram 

também chamados de neodadás ou neodadaístas, incluindo o músico 

performático John Cage (1912-1992), sintonizando ideias críticas no campo 

artístico. John Cage, mais tarde atuando também junto ao Fluxus, será um 

artista nevrálgico, que abala o entendimento de música, mas principalmente 

sobre a pesquisa do silêncio. Em obras de Lenora se observará em muito, 

inspirações e homenagens a este artista que transcende a música. 

 Diga-se também que os nomes hoje muito populares pelas artes, 

																																																								
19| Raul Seixas, 1989. Trecho da música Rock’n’Roll. 
20| Nos aos 50, 60 e 70, no reino da filosofia houve também “big-bangs”. Como por exemplo movimentos filosóficos 
provindos do Estruturalismo e Pós-estruturalismo europeus e pensadores  de diversos países que pulsaram a 
renovação sobre a consciência da linguagem e do homem em seu estado no cosmo, sem falar da revolução tecnológica 
que iniciara com a construção dos primeiros computadores e a revolução da internet com embrião nos finais dos anos 
70. 



|66 

comunicação e tecnologia como Marshall Mc Luhan e Buckminster Fuller, 

com seus conceitos de “Aldeia Global” e “Terra Interplanetária”, inspirarão 

estes jovens para as composições multimídias e experimentações com o 

ambiente social.  

 Conforme ainda Dempsey (ibid.), a importância que estes novos 

dadaístas deram à participação e à performance refletiu-se no ativismo 

político  e na arte performática no final dos anos 1960, além do conceito de 

comunidade mundial. Alguns trabalhos deste tempo podem ter influenciado 

o entendimento de responsabilidade civil,  antecipando os futuros protestos 

contra a guerra e em favor do meio ambiente, manifestações estudantis e 

pelos direitos civis. É também o fundamento de movimentos como Fluxus, 

Arte Pop,  Arte Conceitual e Novo Realismo, ou seja, Duchamp PARA TODO 

O SEMPRE 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
21| Título-obra de Lenora de Barros, 2010. 

23| Robert Rauschenberg, Odalisca, 1955. 
MOMA.	Disponível em: www.moma.org. 

Acesso em: 02.03.17. 

24| Jasper Johns. Target with Four Faces. 
1955. MOMA. Disponível em: www.moma.org. 

Acesso em:  02.03.17. 
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1.6 

ARTE CONCEITUAL, PERFORMANCE E 

VIDEOARTE | CORPO E POÉTICA MEDIADA 

  

 Contextualizar a obra e a artista Lenora de Barros implica na  

indagação da Performance22 e da Videoarte, unidas em uma consideração 

sobre o desenvolvimento das linguagens artísticas. É preciso, portanto, 

observar o corpo como poética. 

 Em concordância com a crítica francesa Anne Cauquelin, dispomos a 

defesa que desde o Dadaísmo23 a compreensão da obra estética como um 

sistema de signos, com reflexão organizada semioticamente, estava vigente: 

Em 1913, Duchamp apresenta os primeiros 
ready-mades, Roda de Bicicleta; anos depois, 
1917, Fonte, no Salão dos Independentes de 
Nova York. Ele deixou o terreno estético 
propriamente dito, o ‘feito a mão’. Não mais a 
habilidade, não mais o estilo – apenas ‘signos’, 
ou seja, uma sistema de indicadores que 
delimitam os locais. Expondo objetos ‘prontos’, 
já existentes e em geral utilizados na vida 
cotidiana, como a bicicleta ou o mictório 
batizado de Fontaine [fonte], ele fez notar que 
apenas o lugar de exposição torna esses objetos 
obra de arte. É ele que dá o valor estético de um 
objeto por menos estético que seja  (CAUQUELIN, 
2005, p. 95). 

  

 Décadas depois a Arte Conceitual 24 , nascida nos anos 1960,  

evidenciou o aspecto comunicativo de uma obra, pois no seu interior havia 

uma mensagem a ser codificada e assimilada:   

																																																								
22| Serão escritos Performance e Videoarte em maiúsculo, para dizer sobre a especificidade dos movimentos artísticos.  
23| Expressamos que outros movimentos estritos à Arte Moderna Europeia como o Futurismo  (Manifesto Futurista em 
1909) estimularam estas quebras com as estéticas formais, no entanto, circulamos o mais radical deles, que foi o Dadá 
e principalmente as atitudes de Marcel Duchamp.  
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A obra e as ideias de Marcel Duchamp foram 
uma influência primordial, o que tornou o artista 
protoconceitual definitivo foi seu questionamento 
das regras da arte, o fato de ele incluir o 
intelecto, o corpo e o espectador na criação e 
recepção da arte e de privilegiar o conceito em 
favor de concepções tradicionais de estilo e 
beleza (DEMPSEY, 2003, p. 240).  

  

  

 

 

 A instalação do artista Joseph Kosuth (1945, -), One and Three Chairs, 

de 1965, confirma que a Arte Conceitual estava para além das fronteiras dos 

valores artísticos  e das especificidades de gênero. Neste trabalho há a foto 

de uma cadeira, o objeto cadeira e o significado de cadeira expresso via 

verbete de dicionário.  Ou seja, já encontra-se longe a singularidade só do 

objeto, ou só de um pintura ou talvez de uma ação. Kosuth revoluciona a 

identificação única de uma obra com determinado processo, havendo muitos 

significados internos a serem explorados.   

 Importante expressar sobre Arte Conceitual que este movimento 

generalizou a arte para outras partes e quebrou barreiras linguísticas e 

culturais,  trazendo outros locais, ou berços criativos para a arena e holofotes 

do sistema das artes: 

A facilidade de circulação da informação 
contribuiu para esse internacionalismo da Arte 

																																																																																																																																																															
24 | Para  além da Arte Conceitual a pesquisa têm consciência da Arte Pop como movimento de importância para este 
contexto, mas os recortes e sínteses obrigam a realizar escolhas e renúncias,  por isso não exploraremos esta já 
reconhecida atitude estética norte-americana, também iniciada nos anos 60. 

25| Joseph Kosuth, One and Three 
Chairs. 1965. MOMA. Disponível 

em: 
www.moma.org/collection/works/8

1435. Acesso em: 01.08.16. 
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Conceitual. Na apresentação do catálogo da 
mostra “Informação” no MOMA de Nova York 
em 1972, o curador Kynaston McShine fez 
questão de ressaltar a inclusão de artistas do 
Brasil, Canadá e Argentina. Os comentários dos 
brasileiros Cildo Meireles (1948-) e Hélio Oiticica 
(1937-80) reiteravam esta perspectiva e 
interpretavam os termos de sua participação 
como sendo uma natureza similar à sua própria 
arte. A arte era o que ela era, e não uma 
representação de qualquer outra coisa; eles, 
também, eram quem eram e não estavam alí 
como representantes de  seu país (ARCHER, 
2012, p. 87). 
 

 Nesta percepção da arte em cerca-se de si, este crítico ainda explica 

em uma outra ótica  o entendimento de imagem “lida” e palavra “vista”: 

A Arte Conceitual propunha que as imagens 
podem ser reconhecidas como análogas à 
linguagem: uma obra de arte pode ser lida. O 
inverso é igualmente verdadeiro: as palavras 
podem funcionar de um modo análogo ao da 
imagem. O exemplo mais antigo disso é a pintura  
de Magritte A traição das imagens (1929), a 
figura de um cachimbo embaixo da qual parecem 
as palavras “Isto não é um cachimbo” (ibid., p. 
87). 

 

 Assim percebe-se que o universo artístico já não se basta com o 

entendimento de obra,  objeto, ação ou linguagem artística. Para alcançá-lo 

e vivenciá-lo é necessário buscar suas polissígnicas expressões.  

 A Performance é compreendida desde o começo do século XX , em 

que os futuristas25  dispunham-se em cabarés, cafés e salões e realizavam 

																																																								
25| Como pesquisadora já presenciei jornalistas perguntarem para artistas e até para a própria Lenora de Barros: 
Futurismo ou Dadaísmo? No sentido de determinar suas raízes. Pensamos neste texto ações culturais e criativas 
entrelaçadas umas as outras, distantes das dicotomias. Não vamos explorar o Futurismo por motivo de síntese, mas 
deixemos notado que este é um movimento artístico e literário, com surgimento em 1909 com a publicação do 
Manifesto Futurista, pelo poeta e italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Os artistas deste grupo 
rejeitavam o moralismo e o passado. Suas obras atinavam sobre a velocidade e o desenvolvimento tecnológico. 
Radicais que eram,  exaltavam a guerra e a violência. O Futurismo influenciou diversos artistas que criaram outros 
movimentos modernistas. No Brasil artistas pertencentes a Semana de 22, como Oswald de Andrade , carregaram 
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apresentações de falas e atos ressignificando a postura do artista plástico e 

do poeta.  

 Nos E.U.A, país em que a Performance ganhou vigor, teve seu início 

por volta da década de 30, com a chegada dos europeus devido a II Guerra 

Mundial. No ano de 45 este movimento já havia estabelecido contornos 

independentes. 

 O corpo se inscrevia, a partir deste tempo, como ação comunicativa e 

estética, e assim “a Performance começa a impor-se como linguagem e para 

ela convergem uma série de artistas das mais diversas mídias, atraídos por 

essa novidade que abarca as experiências de vanguarda” (COHEN, 2013, 

p.21). 

 Devido ao seu caráter experimental, renovador e propositor de 

rupturas, os atos performáticos se elegeram como ação artística, política e 

crítica, em que os valores sociais eram postos a prova. Esta é uma 

característica que a Performance carrega desde seu aparecimento e que foi 

amplamente evidenciada com os happenings ocorridos em 60, tanto na 

Europa quanto nos E.U.A. Complementando o entendimento da postura 

crítica da Performance:  

O trabalho do artista de performance e ́ 
basicamente um trabalho humanista, visando 
libertar o homem de suas amarras 
condicionantes, a arte, dos lugares comuns 
impostos pelo sistema. Os praticantes de 
performance, numa linha direta com os artistas 
da contracultura, fazem parte de um último 
reduto que Susan Sontag chama de “heróis da 
vontade radical”, pessoas que não submetem ao 
cinismo do sistema e praticam, à custa de suas 
vidas pessoais, uma arte de transcendência (ibid., 
p.45). 

  

																																																																																																																																																															
também suas lições estéticas adiante.  
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 Logo, a Performance também solicita estados de espontaneidade, 

uma liberação do corpo, censurando postulados dogmáticos da arte,  a 

exemplo do  singular Josef Beuys (1921-1986), artista alemão que eternizou 

suas ações corporais, como em I Like America And America Likes Me, de 

1974. 

 

 

  

 

 Investigando primeiramente as ideias de Santaella, em livro Corpo e 

Comunicação (2004), que enfatiza a problematização do corpo no 

contemporâneo,  sublinha-se a existência de um questionamento sobre seus 

limites e sobre as  “duvidosas fronteiras” entre os vários dicotomismo 

ocidentais,  como por exemplo natureza e cultura, presença e ausência, 

atualidade e virtualidade.    

 Esta autora ressalta que há uma “desreferenciação e fragmentação do 

sujeito”, advindos da “espetacularização do mundo na desmesura da 

proliferação de imagens, sobretudo as imagens do corpo, a virtualização da 

realidade na redes teleinformáticas, as novas tecnologias médicas e a 

engenharia genética” (SANTAELLA, 2004, p.29). 

 Em concordância com o cenário contemporâneo fundamentado por 

Santaella (2004), Christine Mello (2008) acentua que o corpo é verificado por 

diversos campos, da biologia à tecnologia, e compreendendo-o como um 

organismo complexo. Assim entendemos que o nível de enredamentos 

26| Joseph Beuys. I Like 
America And America Likes 

Me. 1974. Tate Modern. 
Disponível em: 

ww.tate.org.uk. Acesso 
em:  08.02.17. 
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tendem a aumentar. Uma vez que neste século a ação não mais analógica e 

sim digital empreendida pelo ser humano, desafia a lógica de naturalidade e 

artificialidade. 

 Outra importância é observar que na ausência da liberdade em utilizar 

a Performance junto ao público, ao vivo, em momentos de restrições 

políticas, ditaduras, surge a Videoperformance.  

 Esta é uma linguagem que tem o perfil do privado, do individual, em 

que a câmera possibilita o desenvolvimento de uma atitude particular, 

protegida. E assim esta postura estética compreende-se  como síntese entre 

vídeo e corpo, negando, portanto, a rotulação de registro. 

 Lenora de Barros, deste modo, participa de um meio cultural 

abrangente, multifacetado, profícuo para o desenvolvimento de suas 

poéticas feitas  de distintas linguagens e meios.  

 Neste campo de transformações o vídeo também toma espaço, e 

parece a arte se mesclar com a comunicação. Assim as performances e os 

happenings largamente realizados pelos artistas aparecem também 

conectados à Videoarte.  

 Um exemplo característico deste momento são os trabalhos da 

intensa Yoko Ono (1933, -), performer com ampla atuação, sem dizer de sua 

importância na Contracultura inglesa e americana, pois foi parceira de J. 

Lenon. É uma artista, uma personalidade que Lenora de Barros reverencia 

em muitas de suas entrevistas. Ono possui uma performance chamada Cut 

Piece, de 1964, feita em Kyoto (Japão) , que marcou esta prática artística 

para uma ampla geração a posteriori.  Nesta atuação o público é convidado 

a cortar suas  as peças, ficando ela imóvel, sem reação facial alguma. Depois 

do Japão essa ação foi realizada em Londres e em Nova Iorque. A obra foi 
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gravada e seu registro26 transformou-se numa espécie de videoperformance, 

multiplicando-se  no mundo inteiro.  

 No entendimento de uma pulverização da imagem, a Videoarte é uma 

corrente artística em que o “objeto” toma outro aspecto estético, e mescla 

com as questões da comunicação.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 O movimento surge também em fins de sessenta e meados de 

setenta. Houve neste período uma popularização das câmeras de filmagem 

junto a uma atitude contraditória à 

linguagem de comunicação de 

massa divulgada pela televisão e 

pelo cinema, assim a Videoarte 

aparece como uma reação ao 

discurso hegemônico e alienador 

dos meios de comunicação.  

  

 

 

																																																								
26| É também um debate contemporâneo o que se diz de registro e o que se entende por obra. Esta é uma questão 
que percorre a Videoarte de forma renitente.   

 27| Yoko Ono. Cut Piece, 1964. Yamaichi 
Concert Hall, Kyoto, Japão. Disponível em: 
www.phaidon.com. Acesso em: 20.08.16. 

28| Manifesto publicado pelo Grupo 
Fluxus.1963. Disponível em: 

http://georgemaciunas.com/about/cv/
manifesto-i/. Acesso em: 01.08.16. 
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 Este movimento ocorreu contíguo aos  minimalistas27, mas também à 

Arte pop.  

 As performances e os happenings largamente realizados pelos artistas 

ligados ao grupo Fluxus aparecem diretamente conectados à Videoarte. 

 Este grupo despontou no Festival Internacional de Música Nova, em 

Wiesbaden, na Alemanha, em 1962, em que  George Maciunas (1931-1978), 

artista lituano radicado nos E.U.A., batiza o movimento com uma palavra de 

origem latina, fluxu, que significa fluxo, circulação, escoamento. Esta foi uma 

ação de cunho libertário, de muitas experimentações em todas as áreas 

artísticas.  No ano de  1963, foi escrito um manifesto contendo frases como 

“destruam os museus de arte” ou “destruam a cultura séria”, entre outras 

discussões.  Maciunas morreu jovem, em 1978. No entanto, seus artistas 

continuaram e estão ativos até o dias de hoje.  

 Para encorpar uma compreensão mesmo que sintética sobre este 

grupo, Rush (2006, p.19) defende que os eventos do Fluxus tornaram-se as 

“incorporações perfeitas da máxima de Duchamp de que o espectador 

completa a obra”. No ineditismo respectivo à época, o espectador não só 

participava das ações, como também se tornava a obra de arte com sua 

ativação direta.   

 Quanto ao registro do Fluxus no Brasil, em 1983, na 17a Bienal de 

Arte de São Paulo, o grupo recebeu uma área dedicada à sua produção e a 

documentos que registravam sua trajetória. Posteriormente trataremos dos 

anos oitenta e relataremos com mais detalhe este acontecimento. 

 No decorrer das décadas, Fluxus permaneceu um vórtice de criativos, 

foram seus integrantes no início do movimento o músico e performer John 

Cage e Nam June Paik (1932-2006), uns dos precursores da Videoarte. 

																																																								
27| Minimalismo é um movimento artístico e cultural que surgiu nos Estados Unidos no começo da década de 60, com 
elaboração de obras  com a utilização do mínimo de recursos. 
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 Segundo Dempsey (2003) o surgimento simbólico da Videoarte se dá 

com Nam June Paik, em 1965, quando compra uma câmera portapak, da 

Sony, que é operada manualmente. A autora explica que:  

O desenvolvimento da videoarte foi influenciado 
por várias correntes intelectuais, e nos vídeos de 
Paik, Marshall Mcluhan enjaulado (1967) e Tributo 
a John Cage (1973), ele presta homenagem a 
duas figuras importantes. O compositor de 
vanguarda John Cage foi um dos primeiros a 
advogar o uso de novas tecnologias na arte.  
Em Entendendo a Mídia: prolongamentos do 
homem (1964), o autor canadense Marshall 
McLuhan (1911-80) propôs que a mudança dos 
meios de comunicação havia alterado a própria 
percepção, que passou de uma orientação visual 
para outra multissensorial (DEMPSEY, 2003, 
p.258). 
 

 Essencialmente, para estender a compreensão de ações de Lenora de 

Barros, neste contexto é possível mencionar que a Videoarte é 

providenciada, na cena artística cultural norte-americana e também brasileira,  

paralela com as misturas que arte passaria mais fortemente pós anos 

sessenta. Em vista disso, a Videoarte, também é um sinal dos tempos de 

transformações nos meios: 

Na década de 1950-60, a Arte Pop, o 
Minimalismo e o Conceptualismo eram as formas 
artísticas dominantes. Em todas elas, 
manifestava-se uma tendência para a eliminação 
das fronteiras entre arte e vida cotidiana. 
Entretanto, a influência das artes na sociedade 
era nublada pela presença do meio dominante 
no universo da cultura de massas: a televisão. Foi 
nesse ambiente que a videoarte emergiu em 
meados dos anos de 1960, um ambiente 
crescentemente absorvido pelos meios de massa, 
especialmente a televisão  (SANTAELLA, 2005, 
p.51). 
 

 Este tipo de manifestação surgida com popularização das câmeras de 

filmagem está também anexa a uma atitude contraditória a linguagem de 
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comunicação de massa, divulgada pela televisão e pelo cinema. Logo esta 

linguagem aponta como uma reação ao discurso hegemônico e alienador 

dos meios de comunicação.  

 Em um caminho convergente, é oportuno compreender que as 

performances e os happenings aparecem vinculados ao surgimento da 

Videoarte. Em Meios de Comunicação de Massa e Performance, Rush (2006, 

p, 39) diz de um continuum histórico da performance dadaísta ao Fluxus, mas 

adverte sobre o fenômeno dos meios de comunicação de massa, utilizando o 

termo “performances de estúdio”, para diferenciar os videoperformers, de 

seu predecessores, ou seja, daqueles que necessitavam do público. Logo, 

reconhece-se um universo artístico em que novas mídias, como o vídeo, são 

integradas as ações experimentais com o corpo, contudo com posturas 

privadas e desejosas de subverter e radicalizar os limites da arte tradicional. 

 Sendo possível abranger e reconhecer as relações da Performance e 

do Vídeo na comunicação poética ocorrida na atualidade, alarga-se as lentes 

para as práticas da Videoperformance, percebidos em seus antecessores,  

nos dilatados trabalhos de Nam June Paik, Bruce Nauman e Vito Acconci . E 

no Brasil, entre outros estão Letícia Parente, Paulo Herkenhoff no ambiente 

carioca e J. R. Aguilar, Gabriel Borba, Carmela Gross, em São Paulo, com 

entusiasmos de Walter Zanini, como examina Machado (2007). 

 Contudo, embora o vídeo se distancie da televisão, no seu “potencial 

crítico”, no entendimento de mídia (meio de comunicação), os dois 

procedimentos comunicacionais levam o mesmo rótulo.  

 

 

 

 

 

29| Nam June Paik. Zen 
for TV. 1963-1975.  

Disponível em: 
http://neulandmagazin.

net. Acesso em: 
22.08.16. 
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 Alinhados a esta reflexão sobre a procedência da Videoarte,  no 

universo das poéticas e  na comunicação sensível, destaca-se para uma 

possível caracterização, o conceito de “artemídia”. Arlindo Machado, autor 

fundamental sobre este tema,  se debruça sobre as questões que inferem 

nos campos da arte e da mídia, na compreensão expandida de mídia (meios, 

tecnologias, comunicação, dispositivos eletrônicos), explanando que o termo 

“artemídia” compreende “as experiências de diálogo, colaboração e 

intervenção crítica nos meios de comunicação de massa “ (MACHADO, 

2012, p.7). Entretanto, no sentido ampliado, “artemidia” abrange também 

quaisquer experiências artísticas que utilizem os recursos tecnológicos 

recentemente desenvolvidos a exemplo do universo digital em aberta 

dilatação.  

 Na particularidade em refletir sobre o contexto de Lenora de Barros, e 

sobre os atravessamentos da mídia e da tecnologia nas artes, marcamos três  

artistas dissidentes de movimentos norte-americanos, podendo também 

compreendê-las dentro desse tratado de “artemidia” de Machado. A saber, 

visualizemos as críticas fotomontagens Bárbara Kruger (1947, - ), que 

também possui várias videointalações e as projeções de frases e palavras de 

Jenny Holzer (1950, - ), que passam pelo programa gráfico estético de L.B. 

 

 

	

30| Barbara Kruger. Untitled 
(Specific). 1979. Disponível em: 

www.barbarakruger.com. Acesso 
em: 22.08.16.   
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32| Jenny Holzer.Projeções Veneza. 
1999. Itália. Disponível em: 

www.projects.jennyholzer.com. 
Acesso em: 22.08.16. 

31| Barbara Kruger. Untitled (Your 
Comfort is My Silence). 

1981.Disponível em: 
www.barbarakruger.com. Acesso em: 

22.08.16.   
 

33| Jenny Holzer. Truisms series, 
1977-79. NY. Disponível em: www. 

projects.jennyholzer.com. Acesso 
em: 22.08.16. 
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 No curso da Performance e da Fotografia, está mais uma artista com 

necessária referência, Cindy  Sherman (1954, -). Suas produções transitam 

nas compreensões contraditórias de negação, mitificação e construção de  

variáveis identidades femininas. Em todas as imagens ela protagoniza, no 

entanto, tal ação não cabe na definição autorretrato, pois revelam não a sua 

face, mas personagens construídos que movem  uma cadeia de reflexões.  

 O icônico trabalho dos anos 1970, chamado Untitled Film Stills (cenas 

de filme sem título), a artista norte americana apresenta uma série de  fotos 

em preto e branco que se assemelham a imagens publicitárias feitas em 

cenários de filmes, como no cinema noir, no “cinema B” e no cine arte 

europeu dos anos 1950-60. Mas enquanto os personagens e cenários podem 

parecer familiares, na ação artística eles são inteiramente fictícios, 

representando clichês de donas de casa, louca, milionária, universitária, 

virgem, mocinha entre outros, que estão profundamente enraizados na 

imaginação cultural aqui no ocidente.28 

 

 

 

 

  

  

  

 

																																																								
28| No site do MOMA há na íntegra uma galeria de todas as imagens ou stills deste trabalho. Disponível em: 
www.moma.org. Acesso em: 29.03.2017. 
 

34| Cindy Sherman .Untitled 
Film Still. 1977. 

The Museum of Modern Art. 
NY. Disponível em: 

www.moma.org. Acesso em: 
29.03.17 
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 Nos anos posteriores Sherman também fará trabalhos para exibições 

em revistas, como é o exemplo desta série, encomendada pela revista 

americana Artforum, 1981, que revela mulheres em diferentes estados 

emocionais. 

 

 

 

 

 

 

 Na fala de L.B., em 2014, em entrevista produzida devido a sua 

individual no Espaço Pivô29, a mostra Umas e Outras, tem-se uma reflexão 

																																																								
29| Depoimento e Lenora de Barros em 10.04.2014. Revista Bamboo. Entrevista concedia a Lívia Debanné. Disponível 
em: http://www.bamboonet.com.br/posts/em-entrevista-a-artista-e-poeta-lenora-de-barros-fala-sobre-sua-trajetoria-e-

35| Cindy Sherman .Untitled Film 
Still. 1978. 

The Museum of Modern Art. NY. 
Disponível em: www.moma.org. 

Acesso em: 29.03.17 
 

36| Cindy Sherman. 
Untitled. 1981. 
The Museum of 
Modern Art. NY. 
Disponível em: 

www.moma.org 
.Acesso em: 29.03. 17 
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sobre suas referências e reverências, para esta pesquisa, um extrato do 

percurso traçado ate aqui:  

Fui muito influenciada pelo contexto da época, a 
arte conceitual, o grupo Fluxus, a Yoko Ono – 
que quando descobri quem era, fiquei morrendo 
de inveja, pois era obcecada pelos Beatles. Eu 
me lembro também do meu primeiro contato 
com a Ligia Clark, em um documentário da TV 
francesa que assistimos na casa do Mario Pedrosa 
em Paris, devia ser 1978. Sabia da existência 
dela, mas tinha essa rixa entre SP e Rio, e me 
lembro de ter ficado chapada com suas 
experiências, a baba antropofágica, que num 
certo sentido eram situações completamente 
diferentes daquelas que estava vivendo. Então 
essa coisa sensorial vai repercutir no meu 
trabalho muito através do contexto dos anos 70; 
Jenny Holzer, Barbara Kruger, Cindy Sherman, o 
próprio Fluxus, que também trabalhava muito 
com a palavra, e a bienal do Walter Zanini em 
1983, que foi impactante e influenciou toda a 
geração posterior (BARROS, 2014). 

  

 Os anos 1970 - 80 no Brasil serão explorados a seguir, tendo em 

mente que neste tópico observou-se que tanto na Performance, na  

Videoarte e nos híbridos Videoperformances, Fotoperformances, são ações 

que utilizam distintas mídias, a exemplo do vídeo, cinema, jornal, revista ou 

outdoor eletrônico. Revelando a recusa das dicotomias e a busca de 

mediações, propondo discursos críticos dentro do campo da mistura, das 

fronteiras fluidas e da descentralização. 

  Ou seja, há nestes procedimentos estéticos uma antítese às posturas 

hegemônicas da comunicação, em contradição O QUE UNE – SEPARA 30. 

  

 

																																																																																																																																																															
as-colunas-de-jornal-que-originaram-sua-atual-exposicao-no-pivo. Acesso em: 10.03.2015. 
30| Título-obra de Lenora de Barros, 2015. 
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1.7 

POROROCA 70 | O BERÇÁRIO  

DA OUTRA GERAÇÃO  

  

 Voltando ao Brasil, nos finais dos anos sessenta e começo de setenta 

foram tempos tumultuados para a produção artística nacional, devido ao 

estado de exceção  que o país passou, no entanto, para além disso, foi uma 

época profícua de produções, de ampla criatividade. De fato foram duas 

décadas muito especiais para a rebeldia, a quebra de paradigmas sociais e 

culturais e invenções revolucionárias no campo das estéticas visual, poética,  

musical e cinematográfica, já vistos em âmbitos extra nacionais, nas linhas 

anteriores.   

 O desdobramento no registro deste período brasileiro tem diferentes 

razões. Uma das principais é firmar que a criação de Lenora de Barros aponta 

um apurado conteúdo crítico para com a situação da política nacional. Logo 

já distinguimos uma outra condição de L.B. diante a  “Geração 80” iniciada 

lá no Rio de Janeiro, que segundo exames não tinha posições 

marcadamente políticas. Diferentemente, não há como ler a obra desta 

artista sem o contexto das consequências culturais e sociais do Ato 

Institucional no. 5,  que carimba o Brasil para toda a sua história, conforme 

explicita Aracy Amaral em livro intitulado Arte Para Quê: 

É evidente que a década de 60, fervilhante em sua múltipla 
agitação cultural em nível mundial como nacional e latino-
americana (e aqui a revolução cubana e suas consequências 
gozariam de repercussão considerável) fez com que vários 
artistas se interessassem pelos eventos internacionais e 
nacionais de maneira excepcional: seja na inspiração a 
viagens à Lua por astronautas, realidade latino americana, 
morte por Che Guevara, situação do povo brasileiro, 
autoritarismo militar no Brasil, guerra do Vietnã, fenômenos 
de massa nos meios urbanos – carnaval, futebol, publicidade, 
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estórias em quadrinhos, música popular brasileira, 
evidentemente estimuladas vivamente pela irradiação do 
pop norte-americano (AMARAL, 2003, p.329). 

 

 Seguinte tema deste período é o encontro da Tropicália com a Poesia 

Concreta e dos poetas concretos com jovens artistas,  da margem, ou seja, 

ainda não encerrados em nenhuma denominação e criando publicações 

experimentais. 

 Percebeu-se que os estudos do corpo, da sua comunicabilidade, 

expressividade, entendidos como possibilidade de emancipação ou 

amadurecimento de um pensamento é assunto de relevância nos tempos da 

arte atual, bem como as matrizes duchampianas. Foi compreendida também 

a importância do verbivocovisual e a sensoridade neoconcreta, além de 

todas as pesquisas dos anos 1950, onde lá estava Geraldo de Barros.  

 Agora avançamos num contínuo de atitudes subversoras, no contexto 

brasileiro,  dentro das operações  poéticas dos setenta. Isto porque a atitude 

da poeta em estudo é impregnada de subversão estética, estamos no campo 

da contracultura31.    

 Para tanto, rapidamente, recapitulamos o Tropicalismo como 

contexto, um movimento de contravenção e de desarrumação da classe 

musical e cultural, transformando  o ambiente nacional no final dos anos 

sessenta. Seus participantes constituíram um volumoso corpo coletivo, entre 

eles estavam Caetano Veloso (1942, - ) e Gilberto Gil (1942, - ), além das 

participações de Gal Costa (1945, - ), Tom Zé (1936, -), da banda Mutantes  e 

do maestro Rogério Duprat (1932-2006). Nara Leão (1942-1989) e os letristas 

																																																								
31| O conceito ou o movimento da Contracultura nasceu nos Estados Unidos na década de 1960. Pode ser entendido 
como um movimento de contestação de caráter social e cultural. Era defendido: a  valorização da natureza;  vida 
comunitária; luta pela paz (contra as guerras, conflitos e qualquer tipo de repressão); respeito às minorias raciais e 
culturais; experiência com drogas psicodélicas, liberdade nos relacionamentos sexuais, anticonsumismo, aproximação 
das práticas religiosas orientais; crítica aos meios de comunicação de massa; discordância com os princípios do 
capitalismo e economia de mercado. Os precursores da revolução contracultural foram os chamados beatniks. 
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José Carlos Capinan (1941, - ) e Torquato Neto (1944 -1972) completaram o 

grupo. Foi um trânsito entre as capitais de Salvador, Rio de Janeiro, São 

Paulo e um choque também midiático, já extrapolando as fronteiras 

nacionais. 

 Neste agenciamento “tropical”, houve também o artista gráfico, 

compositor e poeta Rogério Duarte (1939- 2016). Seu legado é valioso para 

as artes visuais no Brasil, pois criou o conceito visual da Tropicália e assinou 

cartazes de filmes do cinema novo. 

 Mas o nome Tropicália, sabe-se bem, é título de obra de Oiticica, 

constituída por seus penetráveis, o PN2 e  PN3, apresentados primeiramente 

na mostra Nova Objetividade Brasileira, em 68, no Rio de Janeiro.  

 Daí que Caetano Veloso, ele já havia explodido no festival da Record  

com o single Alegria Alegria,  criou uma música que falava de  Brasília. Por 

indicação, disseram para colocar o nome desta música ainda sem título de 

Tropicália. Já sabendo da obra de Oiticica,  ele aceitou o conselho.  

 
 

 

 

  

 

 Depois disso, Tropicália se tornara não só um nome de obra ou 

melodia, mas um conceito para além destas duas linguagens: 

Esse nome-monumento é, na realidade, menos o 
de uma forma plástica ou musical definida que o 

37| Hélio Oiticica. Vista Parcial da Instalação Tropicália. Mostra 
“Nova Objetividade Brasileira”. Mam/Rj, 1967. Disponível em: 

www. tropicalia.com.br. Acesso em: 31.08.16. 
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de um projeto cultural coletivo, formulado nesses 
e em outros trabalhos realizados no breve espaço 
dos últimos anos da década de 60, destinado a 
“exprimir uma realidade nova e complexa 
(BASUALDO, 2007, p.19).  

 

 Tropicália se insere, portanto, como uma atitude nova, mas ainda de 

“margem”.  É também tida como contracultura, diante de todas as escolhas 

e influências da cultura americana e europeia. É visto que o Brasil não ficou 

incólume as ações filosóficas, atitudinais de Maio de 6832 na França e muito 

menos ao efervescente, psicodélico e libertário universo cultural 

americano/inglês 33  desta mesma década. Segundo artigo de Christopher 

Dunn nomeado Tropicália: Modernidade, Alegoria e Contracultura:  

Central para o projeto tropicalista de “elucidação 
conceitual”, foi a apropriação do rock e do pop 
internacional, inspirada em parte pela Jovem 
Guarda. Aqui chegamos mais perto do 
entendimento que Caetano Veloso tem da 
Tropicália como o avesso da bossa. Os 
tropicalistas reverenciavam os inventores 
originais da bossa nova e tinham um dívida com 
seu espírito cosmopolita moderno (DUNN, 2007, 
p.63). 
 

 Outra questão capital destes tempos foi o um outro retorno de 

Oswald de Andrade. Percorremos sinteticamente no começo deste capítulo 

que os poetas concretos revisaram este autor, lá no princípio dos anos 

cinquenta, e deixamos expresso a devoção que L.B. opera, na questão da 

“poesia mínima” oswaldiana.  

 Pois agora, na onda da contracultura, o “tupi or not tupi” entra em 

conexão e arranjo com as músicas e peças teatrais, com revisões do 

																																																								
32| Maio de 68, na França,  foi o nome dado a  uma grande onda de protestos que teve início com manifestações 
estudantis para pedir reformas no setor educacional. O movimento cresceu tanto que evoluiu para uma greve de 
trabalhadores que balançou o governo do então presidente, Charles De Gaulle. 
33| Lenora de Barros é declaradamente uma Beatle-maníaca. Mas entrar no âmbito da contra-cultura inglesa, seria 
demasiado alongado. Por quanto pensemos que em tudo que havia de Rock, lá estavam os Beatles e os Rolling Stones, 
como referências e reverências. 
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Manifesto antropófago (1928) e do Manifesto da poesia pau-brasil (1924). A 

antropofagia oswaldiana penetra no circuito das artes. A peça O Rei da Vela, 

de 1933, só foi encenada em 67- 68, pelo pouco convencional Teatro Oficina 

de José Celso, vívido grupo que atua até hoje. 

  

 

  

 

 Discos antológicos foram produzidos, como o álbum coletivo 

Tropicália ou Panis et Circensis e os primeiros LPs de Veloso e Gil. Nessas 

obras, há vários clássicos como as canções-manifesto Tropicália (Caetano) e  

Geleia Geral (Gil e Torquato). 

 E aqui é que temos uma verdadeira pororoca, com encontros de: 

Caetano, Gil, Torquato junto a Augusto, Haroldo e Décio. Geleia Geral 

(expressão cunhada por Pignatari), Batmacumba, Viva Vaia, Pulsar, obras 

concretas entram na pluri-sensoridade do Tropicalismo.  Ademais, sem dizer 

que Tropicália marca também a ação de Hélio Oiticica com a exposição 

Nova Objetividade, nascida das discussões Neoconcretistas de 50. Neste 

momento histórico, Convergências: Poesia Concreta e Tropicalismo (1986), 

esclarece, de partida, que não há nesta reunião uma condição linear: 

A anterioridade cronológica da Poesia Concreta, 
por si só, não justifica uma aproximação 
mecanicista  de causa-efeito em relação ao 
Tropicalismo. A dimensão-estrutura cultural, 
como conjunto de produções sígnicas de uma 
dada sociedade, configura-se como uma rede 

38| Teatro Oficina. 
Cartaz de O Rei da 

Vela. 1967. Disponível 
em: 

www.blogdozecelso.w
ordpress.com. Acesso 

em: 20.03.17.  
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intrincada, urdidura complexa de manifestações 
de linguagem que se deixam capturar nas 
simplórias e superficiais explicações da 
influências diretas (SANTAELLA, 1986, p. 4). 

  

 Caetano Veloso com a foto performática segurando o poema 

VIVAVAIA (1972) de Augusto de Campos, e o disco encartado na primeira 

edição do livro de poesias, o também Vivavaia (1979), são quase que 

arquétipos da ligação de tropicalistas e concretos, fotografia esta que está 

na Revista Navilouca, sendo produzida pelo cineasta Ivan Cardoso (1952,-).   

  

 

 

 

 

  

  

  

 Logo, pode-se apreender as claras luzes a importância cultural destas 

misturas musicais e poéticas para o âmbito da cultural nacional: 

Não por fruto de uma casualidade pitoresca, mas 
de forças subjacentes que vão impelindo a 
criação viva pelos canais mais libertários, é que a 
posição de Gil e Caetano, no irromper do 
Tropicalismo, “os aproximava muito das 
manifestações artísticas da vanguarda brasileira. 
E especialmente as postulações da Poesia 
Concreta, intimamente relacionada do resto, com 
a musica de vanguarda de São Paulo 
(SANTAELLA, 1986, p. 99). 
 

 Em uma conjunções de criativos, Lenora de Barros se insere na 

década de 70 já como participante da história, diante das Revistas 

39|  Caetano Veloso. Foto Ivan 
Cardoso. Original em Cores.  1973. 

Disponível em: 
http://www.ppgav.eba.ufrj.br.  Acesso 

em 01.08.16. 
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Experimentais 34  ocorridas neste período. Conhecemos então este outro 

movimento e um distinto universo, que contextualiza a artista. 

Waly Salomão proclama em 1972: Me segura qu’eu vou dar um troço! 

 No domínio das poéticas visuais e corporais, os anos 1970 foram 

marcantes para a produção nacional. E estudar este período pela ótica deste 

complexo de artistas já percebidos como, poetas, letristas,  poetas 

concretos, artistas visuais, performers, neoconcretos, videoperformances,  

artistas conceituais e  ainda os inventivos da Tropicália, nos ata também à 

Poesia Marginal e ao Cinema Marginal35.  

 São estes movimentos que também influenciam toda uma produção 

poética underground, de resistência. No entrelaçado estado cultural desta 

década, pode-se manifestar que a produção artística nestes anos parecia 

viver ainda sobre os ventos dos explosivos anos 60.  

 Persistia a preservação da palavra, da ideia do intelectual e o artista 

tinha força cultural mais acentuada, mais aguerrida, podemos dizer. Para 

imprimir este tempo, escolhemos replicar um trecho de carta escrita por 

Augusto de Campos para Hélio Oiticica, respeitando a grafia publicada: 

austin, 29-10-71 
 
caro hélio:  
sua carta generosa de ideias e informações, que 
beleza! sinto que já não tenha a garra para 
respondê-la à altura. o problema é que estou 
deslinguado e desfalado e isso não é só austin é 
ad augustum per augusta menopausa mental, 

																																																								
34 | Revistas Experimentais está em letra maiúscula, para caracterizar o movimento e expressar sua radicalidade no 
caldo cultural dos anos de 1970-80. 

35| Embora contundente para os estudos desta década, não entraremos neste universo, anotamos que  um pouco 
distante do Cinema Novo – movimento dos anos 60 de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos – o Cinema 
Marginal não possuía uma organização que desse o nome de “movimento”. Esta ação estética acabou no início dos 
anos 1970, ou por pressões da censura, ou por condições inócuas de divulgação e exibição das películas. Os 
idealizadores da produtora Belair, Julio Bressane e Rogério Sganzerla foram os ícones deste tipo e atitude.  
Os primeiros longa-metragens do Cinema Marginal surgiram entre 1968 e 1969 e o filme mais famoso foi “O Bandido 
da Luz Vermelha”, de Rogério Sganzerla. 
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creio, um abominável cansaço verbal de que 
ainda não me consegui curar mas vamos (‘animo’) 
lá (CAMPOS A. , 2008, p.337). 

 

 E ao que parece, os artistas de certo se animaram. Uma vez que, 

embora em espaços concentrados, foram criadas condições para publicar 

suas ideias, pois nesta década houve uma profícua criação de revistas 

voltadas somente para a poesia. Sim. O que hoje seria mais raro vivenciar, 

nos anos setenta, em diferentes cidades brasileiras, eram desenvolvidas 

publicações voltadas somente para a arte.  

 Revistas estas também experimentais, com atitudes de reinvenção da 

forma de vivenciar a poesia.  

Há um trabalho singular sobre esta específica mídia poética, nomeado 

Revista na Era Pós Verso (2003), de Omar Khouri, que colabora para os 

estudos apresentados adiante. Khouri é poeta, professor e pesquisador, 

sendo ele próprio agente deste movimento e participante ativo desta 

geração de artistas que queremos sublinhar.  No trecho abaixo ele nos 

posiciona com detalhes históricos sobre este período: 

Muitas e variadas foram as revistas que 
apareceram a partir da primeira metade dos anos 
70, pipocando ainda pelos 80 e, também, 
atingindo os 90, das quais citarei apenas as que 
mais interessam para este trabalho, ou seja, 
aquelas que veicularam uma poesia mais 
comprometida com a experimentação: 
Navilouca, Polem, Código, Artéria, Poesia em 
Greve, Qorpo Estranho, Muda, Jornal Dobrasil, 
Zero a Esquerda, Caspa, Agrafica, Viva Ha 
Poesia, I, Polo, Cultural/Inventiva, Almanak 80, 
Kataloki, Atlas. 
Uma mais, outras menos, publicaram a poesia 
mais instigadora, mais inventiva que no Brasil se 
produziu, a partir dos anos 70, seguindo o 
exemplo de suas precursoras Noigandres e 
Invenção, dos anos 50 e 60, porta-vozes/porta-
traços dos poetas do Concretismo (KHOURI, 
2003, p.21). 
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 Confirmando esta reflexão, segundo artigo de Bucksdricker (2014), em 

revista Arte Contexto, na década de 1970, um surto de publicações 

independentes tomou conta do país. É o que se convencionou chamar de 

imprensa “nanica ou alternativa”. Do vasto universo que constituiu esse 

fenômeno, uma parcela expressiva mostra-se de algum modo vinculada ao 

contexto artístico do país.  

 De fato, tais revistas não tinham grandes tiragens, não eram 

representadas por graúdas editoras e nem possuíam elementos que as 

caracterizavam como uma revista de circulação popular.  Sim, o modelo é de 

um veículo de massa, se compararmos com mostras, happenings, saraus 

literários ou outras exibições artísticas mais “privadas”. Contudo, eram de 

fato inovadoras, precursoras de poéticas ou promovedoras de uma junção 

de vários agentes artísticos, com suas produções singulares.  

 Como já apontado, o Brasil tinha um cenário adverso, árido, violento,   

devido aos cerceamentos da ditatura. É, portanto,  notório que as 

instituições culturais se esvaziaram, os canais de comunicações midiáticas ou 

artísticas sofriam censura. Assim há muitos episódios sociais que evidenciam 

o ato político e independente de tais publicações, na ótica da produção, 

ação já heroica, no que dirá de sua circulação.  

 Não podemos também dizer que a existência destas revistas, até por 

terem participações de tradicionais poetas, tais como Haroldo de Campos, 

Augusto de Campos e Décio Pignatari, são tão somente herdeiras das 

revistas Noigandres e Invenção, criadas nas décadas de 1950 e 1960 

respectivamente.  Estamos em outra época, em outro contexto social e 

político. Khouri (2003) utiliza o termo “exemplos de suas precursoras”, 

acreditamos que podemos  assim dizer  que o conteúdo destas revistas 

inspiraram-se em uma tradição, contudo é um outro período inventivo 

brasileiro. Sobre o conteúdo plural destas edições, exercitamos que:     
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No Brasil, a influência da poesia concreta levou 
um número significativo de críticos a considerar 
as revistas como plataformas desse movimento, 
quando o tipo de experiência visual que parte 
dessas revistas veiculava pouco tinha a ver com a 
poesia concreta stricto sensu que, por sua vez, 
tinha já se afastado significativamente das rígidas 
formulações das décadas anteriores. 
Este é um ponto que merece alguma atenção. Ao 
retomar o diálogo entre literatura e artes visuais, 
as revistas questionam os limites historicamente 
estabelecidos entre estas disciplinas 
(BUCKSDRICKER, 2014, n.p.). 
 

 Diante deste cenário, qual seja, enriquecedor, plural de produções 

intelectuais o historiador Eric Hobsbawm em artigo intitulado Os intelectuais: 

papel, função e paradoxo, colabora para a reflexão da importância do 

intelectual: 

Poderia uma função social para os intelectuais – 
quer dizer, poderiam os próprios intelectuais – 
ter existido antes da invenção da escrita? 
Dificilmente. Sempre houve uma função social 
para xamãs, sacerdotes, magos e outros servos e 
senhores de ritos, e é de supor que também pra 
aqueles que hoje chamaríamos de artistas. Mas 
como existir intelectuais antes das invenção de 
um sistema de escrita e de números que 
precisava ser manipulado, compreendido, 
interpretado, aprendido e preservado? 
(HOBSBAWM, 2013, p.226)  
  

 No século XX é manifesto que as posturas midiáticas colaboraram 

para esta disseminação da palavra do intelectual. Numa visão sob o caldo 

cultural europeu, que evidente, se espalhou para outras áreas, como aqui na 

América Latina. O intelectual tinha uma postura firme, atrevida sobre as 

ações políticas e sociais de seu entorno:  

O “breve século XX” de revoluções e guerras de 
religião ideológicas torna-se-ia a era 
característica do engajamento politico dos 
intelectuais. Eles não só defendiam suas próprias 
causas na época do antifascismo e depois do 
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socialismo de Estado, mas também eram vistos 
dos dois lados como reconhecidos pesos 
pesados do intelecto. Seu período de gloria 
estendeu-se do fim da Segunda Guerra Mundial 
ao colapso do comunismo. Foi essa grande 
época das mobilizações contra alguma coisa: 
contra a guerra nuclear, contra as ultimas guerras 
imperiais (Argélia, Suez, Cuba, Vietnã), contra o 
stalinismo, contra a invasão soviética da Hungria 
e da Tchecoslováquia, e assim por diante. Os 
intelectuais formavam a linha de frente de quase 
todas (ibid, p.229). 
  

 A Revista Navilouca estava sendo  gestada no Rio de Janeiro, 

organizada por Waly Salomão (1943-2003) e Torquato Neto (1944-1972), em 

72.  Salomão foi poeta, figura muito fecunda e heterogênea,  teve um 

trabalho aguerrido, subversivo e inovador com a poesia, era a expressão da 

Poesia Marginal36. O livro Me segura qu’eu vou dar um troço, “pode ser 

considerado um dos acontecimentos literários mais sintomáticos e 

importantes do momento” (HOLLANDA, p.78, 1992). Sendo assim, esse 

autor, foi resistência da censura e crítico da estrutura formal da poesia destes 

anos.   

 Torquato é outro personagem ímpar na cultura dos anos setenta, 

porque este poeta singularizou e imortalizou posturas contra a censura e 

uma ordem social, econômica e política vigente (foi contra a todo um 

establishment). Permaneceu um polêmico em toda sua obra,   eternizando as 

canções-manifesto, possuindo publicações controvérsias na coluna do jornal 

Última Hora, intitulada Geleia Geral, em que militou pela poesia e cinema 

marginal. No mesmo 1972,  com vinte e oito anos, suicidou-se.  

 Pela falta de Torquato, só em 1974 que Navilouca fora impressa e 

distribuída. Esta revista com única publicação, operava de jeito muito diverso 

																																																								
36| Poesia Marginal ou Geração Mimeógrafo estão aqui, como contexto. Lenora de Barros não está ligada diretamente 
a estes, mas dentro do espírito do tempo, seria impossível não notar a atuação destes artista, tais como: Paulo 
Leminski, José Agripino de Paula, Waly Salomão, Francisco Alvim, Torquato Neto e Chacal. 
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a experimentação, o comportamento transgressor e a crítica.  As páginas não 

eram nomeadas ou assinadas, não havia legenda. Era uma grande mistura de 

singularidades, com produções de artistas/teóricos, poetas, cineastas e 

fotógrafos, em atitude anticonvencional e provocadora (BARTHOLOMEU, 

2010).   

 Navilouca reunia trabalhos de Augusto de Campos, Rogério Duarte, 

Torquato Neto, Waly Sailormoon (Salomão), Décio Pignatari, Duda Machado, 

Hélio Oiticica, Jorge Salomão, Stephen Berg, Luiz Otávio Pimentel, Chacal, 

Luciano Figueiredo, Oscar Ramos, Ivan Cardoso, Lygia Clark, Caetano 

Veloso, Haroldo de Campos.  

 Este almanaque é um exemplo ímpar de produções em que a voz ou 

a letra do intelectual se expunha de forma contundente, tornando-se uma 

lenda, pois aglomerou poetas experimentais, ainda muito jovens, já com um 

caráter pluri-semiótico e o peso, que só um trabalho constante com a 

linguagem pode trazer, com a participação dos poetas concretos (KHOURI, 

2003).  

 Por esse contexto descrito, é perceptível que muitos artistas,  

conectados de alguma forma a Tropicália (lembrando que Caetano, Gil e 

tantos outros viveram fora do Brasil, em exilio), “refugiaram-se” nestas 

“nanicas” edições.  Em Navilouca “é central o tema da marginalidade, no 

sentido agressivo e de “navalha na mão” que o pós-tropicalismo o 

compreende” (HOLLANDA, 1992, p. 74). São os tempos de ditadura.  

 Consequentemente, Flor do Mal, Bondinho, Presença e Verbo 

Encantado foram  revistas que suportaram de fato o cerco da censura e 

transformaram-se em uma espécie de rede informacional alternativa e 

adversa. 
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40|  Logo, Capa e Interior da Revista 
Navilouca, 1972-74.  Disponível em: 

www.ppgav.eba.ufrj.br/producao/arte-
ensaios-21/.  Acesso em 01.08.16. 
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 Neste entendimento o poeta e crítico Antônio Risério, ele próprio 

personagem destes tempos,  nos alerta para não confundir ou colocar tudo 

no liquidificador os conceitos de contracultura, ditadura e ainda cultura 

underground:   

Equacionar contracultura e ditadura é abolir o 
fato de que o underground foi um fenômeno 
universal, brotando sob os regimes políticos mais 
dessemelhantes – e não podemos responsabilizar 
o general Emílio Garrastazu Médici pelo 
florescimento da contracultura na Califórnia ou 
em Amsterdã. Aliás, o establishment contestador 
brasileiro pode não ter sabido aquilatar a 
subversão contracultural, mas o establishment 
conservador soube. Nem foi por acaso que a 
mídia brasileira, naquela época, armou um 
verdadeiro bloqueio para evitar que as 
informações sobre a movimentação jovem 
internacional chegassem até nós. E foi também 
por que acabou se articulando por aqui uma rede 
informacional alternativa, com as páginas de 
Maciel em O Pasquim e publicações como a Flor 
do Mal, Presença, Bondinho e Verbo Encantado. 
Seja como tenha sido, as informações chegavam 
– e o caldeirão fervia (RISÉRIO, 2005, p. 26). 

 

 

 

 

 

 

  

41|Capa da Revista Bondinho. 1972.  
Disponível em: 

www.cultura.estadao.com.br/noticias/artes,as-
ousadias-historicas-da-bondinho,302134. Acesso 

em 07.09.16. 
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 Conforme Bucksdricker (2014, n.p.) “a influência deste jornalismo 

contracultural é particularmente nítida em revistas como Polem e Navilouca, 

mas reverbera de diferentes maneiras em quase todas as publicações do 

período”. Algo desse espírito pode ser vislumbrado nesse depoimento de 

Paulo Leminski: 

Já fui um erudito / Hoje – como Waly me disse / 
só ataco de artilharia ligeira / Morteiros na 
guerrilha / Abastecer as tropas no próprio terreno 
inimigo / Com os frutos do local / Essa minha 
experiência com jornalismo cultural (ANEXO) / ou 
contracultural / me libertou de um monte de 
vícios letrados. / Gosto de me sentir na corrente 
sanguínea / Do mercado e dos meios de massa. / 
Talvez seja um prazer de escriba / Não sei / Que 
nem a propalada nostalgia do intelectual pela 
ação / Trabalhar nos meios de massa / é a coisa 
mais parecida com a ação que já vi (LEMINSKI, 
1999, p.47). 

Munidos de Leminsk, entramos agora no berçário d’ “A Outra 

Geração 80”, com as palavras de Khouri, em uma longa citação, em que 

analisa as revistas experimentais e a aglutinação  de jovens artistas:  

Dentro dessa linha mais construtivo-formalista, já 
se observavam duas tendências: uma mais 
verbalista e que, depois, passaria a revalorizar o 
verso como unidade básica do poema; outra 
mais intersemiótica que, sem deixar de lado o 
verbal, valorizava a visualidade como elemento 
estrutural do poema e pretendia uma verdadeira 
fusão de códigos (já nem era mais a abolição do 
verbal ou sua quase supressão o que interessava, 
mas fusões de códigos).  Ao mesmo tempo, essa 
vertente que valorizava os vários códigos da 
visualidade, passava a valorizar as novas 
tecnologias, pensando poemas para serem 
veiculados nos vários meios: tanto melhor é, o 
poema que permite, sem perda da informação 
propriamente poética, seu trânsito pelos vários 
meios (aí, encontramos operando, desde poetas 
veteranos, como Augusto de Campos, passando 
por Walter Silveira, Arnaldo Antunes, Paulo 
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Miranda, Lenora de Barros, Sebastião Nunes, 
Avelino de Araújo, até os mais novos, como João 
Bandeira, André Vallias, Lúcio Agra, Élson Fróes, 
entre outros - da página ao cartaz, do vídeo à 
rede, adentrando a nova década, século, milênio) 
(KHOURI, 2001, p. 22). 

 

Sobre este círculo de artistas, sublinhados por Khouri, Júlio César 

Mendonça vai instigar os olhares para esta geração dizendo sobre suas 

pesquisas poéticas, no âmbito da visualidade,  confluindo com todo o 

descritivo dado na investigação feita sobre Lenora de Barros:  

Essa incorporação de elementos visuais no 
poema e a expansão da moldura do texto 
poético para a materialidade da página se 
intensificaram do início do século XX para cá e é 
possível verificar isso em diversos momentos e 
em diversos poetas de diferentes nacionalidades. 
No Brasil essa experimentação foi levada a diante 
pela Poesia Concreta, Neo-concreta, Poema 
Processo, Poesia Visual (ou Intersemiótica) e por 
poetas que, menos organizados em grupos, 
contemporaneamente continuam seu caminho 
inquieto. Dois desses poetas são Arnaldo 
Antunes e Omar Khouri (MENDONÇA, 2002, p. 
84). 

 

Por certo, neste espaço dissertativo buscaremos registrar as 

produções não de todos estes artistas, comentados nas citações e exames 

que registram este núcleo criativo. Mas deixaremos frações de memória, no 

entendimento da importância do  “diminuto”, “filigranas” (PINHEIRO,2013), 

a fim de criar a redes de conexões para as averiguações desta geração que 

se forma em torno da poesia,  publicações experimentais e demais 

proposições poéticas. Também não explicitaremos todas as revistas deste 

tempo, há trabalhos já editados, excelentes, para este fim, como os 

realizados por Khouri. 

Contudo é correto creditar a Revista Código neste alternativo circuito. 
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Editada em Salvador, no mesmo ano de Navilouca, em 1974, Código foi uma 

revista que perdurou até 1990. Sua organização contou com Antônio Risério 

(1953, -), na época muito jovem, e o trabalho incansável de Erthos Balbino 

de Souza (1932-2000). Já na sua primeira edição, foi premiada com o 

“enigmagem” Código, de Augusto de Campos, se tornando a posteriori, a 

logomarca da publicação.  Lenora de Barros participou a exemplo da Código 

3 (1978)  e da Código 8 (1983). Código 37 inspirou tantas outras, como ação 

experimental poética e com a ativação da “literatura de invenção”, termo 

muito utilizado por Augusto de Campos, para designar este caráter de 

produção.	

 Para tanto, é necessário clarear que há uma diferença entre estas 

revistas. Assim analisa HOLLANDA (1992), que coloca Navilouca como 

introdutora desta transporte impresso de ideias subversivas, mas Código e 

Corpo Estranho, à exemplo, e poderíamos também já colocar a revista 

Poesia em Greve, desejam, explicitamente, o oposto da “opção pobre e 

artesanal da produção de mimeógrafo que lhe é contemporânea”. Isto 

porque nestes impressos possuem um rigor, já contento artistas que 

carregam o legado da Poesia Concreta e o próprios concretos. Rigor é uma  

palavra cara aos artistas conectados com os Noigandres, sendo notado 

desde a escolha das fontes, nas cores e no espaçamento da página, ou seja, 

em todos os aspectos gráficos, mas também no conteúdo editorial.  

Afora isso há a tradição das linguagens industriais, como visto no 

universo do também concretista Geraldo de Barros. E ainda as relações 

semióticas presentes, devido aos estudos desta filosofia nos anos 1960-70 

pelo trio Noigandres, por Julio Plaza e lançados nas universidades brasileiras, 

																																																								
37| Em 2016 houve o lançamento da digitalização dos números da Revista Código. O ‘Código Revista’ é um projeto de 
pesquisa com os participantes Ariane Stolfi, Bruno Schiavo, Daniel Scandurra, Gabriel Kerhart e João Reynaldo Paiva 
Costa e com apoio do programa Rumos Itaú Cultural. Disponível em www.codigorevista.org/nave/. Acesso em 
20.03.2017. 
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por tantos outros artistas e pesquisadores. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42| Capa e interior da revista Código. Volume 1. 
1974. Diponível em 

www.codigorevista.org/nave/. Acesso em: 20.03. 
17. 
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Efetivamente há uma malha de relações cá observadas com a Poesia 

Marginal, pois lá está no primeiro número Waly Salomão, contudo na 

afirmação da diferença entre Poesia Marginal e propostas como Código tem-

se o entendimento de uma “nova sensibilidade”, conforme pontua Hollanda:  

Entretanto, aqui, o experimentalismo vem “sujo” 
pela marca do vivenciado, pela procura de 
coerência entre produção intelectual e opção 
existencial, pelo que chama de “nova 
sensibilidade”. A injeção anárquica no 
construtivismo, a oralidade marcante e a 
intervenção comportamental os distingue 
claramente tanto da postura das vanguardas 
quanto do espontaneísmo da jovem produção 
marginal (HOLLANDA, 1992, p.81). 

 

Chegando ao trabalho inaugural da artista em estudo, a revista Poesia 

em Greve, de 1975, possui edição então da ainda muito jovem Lenora de 

Barros, Pedro Tavares e Regis Bonvicino. Como relata L.B., em entrevista 

para esta pesquisa (novembro,2016), a revista começou a ser pensada na 

casa de Julio Plaza e Regina Silveira, na época casados. Era um ambiente de 

reuniões e muitas trocas. Tal publicação, perseguindo o rigor, possui  na 

capa, o título Poesia em G, para não despertar a atenção dos censores, nos 

tempos ainda de ditadura. Participam como conteúdo: Augusto de Campos, 

Carlos Ávila, Décio Pignatari, Edgar Braga, Geraldo de Barros, Haroldo de 

Campos, Hermelindo Fiamingh, Iberê, José Américo de Miranda Barros, Jose 

A. Nepomuceno, João Paulo Paes, Julio Plaza, Lenora de Barros, Pedro 

Tavares de Lima, Regina Silveira, Régis Bonvicino, Ronaldo Azeredo e Walter 

Franco.  

Em depoimento da poeta,  podemos nos envolver com os anos 

setenta e tais ações coletivas: 

Ocorre que fomos nos conhecendo, juntando 
uma turma, e então fazendo as revistas. Porque 
era o meio que dava para fazer mesmo, como um 
meio de circulação de ideias e obras (XAVIER, 
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2011, p. 16). 
 

E ainda sobre a condição de mistura de artistas, a poeta continua 

dizendo que:  

[...] havia  o Julio Plaza e a Regina Silveira, que 
vinham das artes gráficas e artes plásticas. Eu 
participei de várias revistas, inclusive da edição 
de Poesia em Greve, que foi a primeira que a 
gente fez: os editores eram o Julio Plaza, 
Augusto de Campos, Regis Bonvicino (que era 
poeta), Pedro Tavares de Lima (que começou 
poeta depois seguiu outro rumo) e eu. Depois 
fizeram a Qorpo Estranho e a Muda (que já é 
outra fase). Havia o [Paulo] Leminsk aqui em São 
Paulo também. E havia o Antônio Risério, que é 
um critico e escritor baiano, que na época estava 
aqui. E, realmente, naquele momento, é 
engraçado, eu pensava muito mais em publicar 
trabalhos em revistas. O foco era mais para o 
papel, ali na página  (ibid., p. 16). 

 

Neste sentido é agora possível compreender a operação trans-

geracional do trabalho de Lenora de Barros, que já carregava uma erudição, 

uma sofisticação desde o princípio, mas em mistura com a arte da 

“margem”. Sobre os detalhes desta publicação, Khouri nos conta que: 

Poesia em Greve (alusão a Mallarmé, o “poeta 
em greve”: uma homenagem, certamente), em 
verdade, Poesia em G, como consta da capa e 
página de rosto, contingências de uma época: 
ainda se vivia no Brasil, a ditadura militar naquele 
1975 e certas palavras em tabu. Daí o perigo  e 
camuflagem. Na quarta capa, espelhada REVE de 
G R E V E, que se pode ler E VER / RÊVE (capa de 
autoria de Julio Plaza e Pedro Tavares de Lima) 
(KHOURI, 2003, p.33).  
 

Para visualizar a revista, apresentamos fotos desta rara publicação, 

cordialmente demostradas por Lucio Agra: 
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43| Série de fotos da Revista Poesia em G 
(capa e interior). 1a edição, SP, 1975. 

Por: Hélida de Lima, 2015. 
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 Esta publicação se desdobrou na revista Qorpo Estranho, outro ícone 

para a compreensão desse período, pois teve sempre projeto de Julio Plaza. 

Com três números tais volumes evidenciam-se, no subtítulo Revista de 

Criação Intersemiótica, explorando a condição mediativa dos signos 

artísticos ou signos estéticos. Na primeira Qorpo Estranho L.B. apresentou o 

poema Ri-Chora, observando seu nome na capa da publicação junto a Boris 

Schnaider, Augusto de Campos, Omar Khouri, Regina Silveira, etc. 

 O espanhol Julio Plaza (1938 - 2003), é outro mundo de exploração 

com  indesculpável compêndio.  Este artista veio ao Brasil em 1967, para 

participar da 9ª Bienal Internacional de São Paulo, fazendo parte da 

representação espanhola. Com bolsa de estudos, ficou no país. Foi grande 

parceiro de Walter Zanini, tendo organizado duas emblemáticas exposições 

internacionais de Arte Postal38: Prospectiva (1974) e Poéticas|Visuais (1977), 

além de concretizar dupla com Augusto de Campos, resultando na edição de 

dois livros: Poemóbiles (1974) e Caixa Preta (1975).  

   

 

 

 

 

 

 
 

  

  

																																																								
38| A Arte Postal (Mail Art) é um movimento percebido desde os anos 50, mas nos 70 ganha força, com ativações do 
Fluxus. No Brasil  foi o meio de veiculação para os artistas que estavam à margem do mercado das artes. Paulo Bruscky 
e Julio Plaza são alguns dos principais artistas que fizeram uso deste novo suporte. A 16a. Bienal de São Paulo, de 81, 
reconheceu este movimento, tendo um núcleo organizado por Plaza que expos tais propostas.  

44| Qorpo Estranho. 
Capa.1976 (COELHO, 2014 

p.74). 
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 Com este cenário pode-se completar dizendo sobre a Revista Artéria, 

lançada pelos poetas Omar Khouri e Paulo Miranda, com primeiro número 

em 1975. Publicação que sofreu influência de Código 1, Polem e Navilouca 

(KHOURI, 2003). Foi, de certo, um periódico único que atravessou as 

décadas posteriores, se mantendo vigente até os dias de hoje.  Nas 

inúmeras edições divulgadas, já contou com trabalhos de ícones da poesia 

visual experimental, como Júlio Plaza, Augusto de Campos, Décio Pignatari, 

Walter Silveira, Arnaldo Antunes e, por suposto,  Lenora de Barros. Tal 

revista parece reunir um círculo de artistas que ao longo dos anos 

posteriores vão continuar produzindo em proximidades conceituais e visuais, 

agora já estamos dizendo sobre “A Outra Geração 80”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45| Revista Artéria .1a edição. 
SP.1975. Mostra Artéria 40 anos 

(BUOSI, CALLEGARI , 2016, p.19).   
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 Participante deste círculo de artistas, Lucio Agra (1960, -), poeta,  

performer, pesquisador e professor, corrobora sobre o processo cuidadoso 

deste também produto artístico: 

Completamente diferente do que se vê hoje no 
ambiente da poesia, cada vez mais “literário” até 
mesmo no sentido da quantidade apresentada 
como qualidade. Nenhum poeta aspirante 
soltava seu primeiro livro antes de muito meditar 
e mais ainda burilar. Os radicais, como alguns da 
Artéria, jamais zeram “livros” mas sim poemas-
coisa que circularam em revistas não 
convencionais ou pequenas edições. Na Artéria – 
como acontece em Código – não se evita o 
poema com palavras mas é nítido o influxo de 
uma poesia visual e sônica (vide Balalaica). Há 
claro interesse por uma proposta de leiaute, uma 
atenção a cada detalhe do formato (AGRA, 2016, 
p.17).  

  

 À vista disso é possível imaginar o encontro dado nos finais de 

sessenta e nos anos setenta, mais próximo da figura da pororoca, farto de 

46| Revista Artéria. 2a edição. Arte = Verba. 
Julio Plaza. SP. 1976.  Mostra Artéria 40 

anos (BUOSI, CALLEGARI, 2016, p.21).   
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vozes intelectuais mais exaltadas, mídias alternativas ou subterrâneas 39 , 

publicações “nanicas”, instigadoras, questionadoras, refúgio de artistas 

ligados a Tropicália, resistência da censura ditatorial, renovadoras estéticas e 

proclamações de múltiplas conexões e pluralismos poéticos, mostramos uma  

atmosfera de poéticas fincadas no experimentalismo.  

 Neste ambiente inaugural, berçário d’ “A Outra Geração 80”, a poeta 

e artista Lenora de Barros é uma participante ativa, que não está lá SÓ POR 

ES –TAR 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
39| O conceito de arte e cultura subterrâneas foi desenvolvido por Hélio Oiticica através de um texto/manifesto 
nomeado Subterrânia, em 1969 (a grafia é com i, no orginal).  
40| Título-obra de Lenora de Barros, 2009. 
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1.8 

A OUTRA GERAÇÃO 80 | OS INCLASSIFICÁVEIS 

  

 Explorando atmosferas,  depois de cruzar caminhos labirínticos, com 

as décadas de 1950, 60 e 70 em heterogêneos processos culturais,  o fio de 

Ariadne será presenteado, chega-se “A Outra Geração 80” , que de perdida 

não tem nada. Num pensamento e ação de continuidade, como uma ponte 

que atravessa a década de setenta para os anos oitenta, as ações com as 

Revistas Experimentais seguem.  

 A exemplo tem-se que depois de Artéria 1, 2, 3, Balalaica e Artéria 4, 

que percorreram os anos de 75 a 80, houve a revista Zero à Esquerda. 

Publicação lançada em 1981, também sob os cuidados de Khouri e Miranda, 

tinha todas as produções artísticas soltas, como lâminas em um caixa.  

 Lá a obra Poema, de Lenora de Barros, foi primeiramente publicada, 

em um encarte elaborado, produzido em offset.  

 Segundo KHOURI (2011), a revista foi realizada na Escola de Artes 

ASTER, um centro de estudos teóricos e práticos fundado por Julio Plaza, 

Regina Silveira, Walter Zanini e Donato Ferrari,  em 1977 41. A casa ficava em 

Perdizes, havendo aulas dos seus fundadores, além de Vilém Flusser, Décio 

Pignatari, Paulo Leminsk, entre outros. Neste quase delírio de intelectuais 

estavam também Khouri, Paulo Miranda, Lenora de Barros, Tadeu Jungle e 

Walter Silveira, como alunos. ASTER, portanto, é um importante centro 

aglutinador desta nova geração, todavia a escola durou apenas três anos.  

  

																																																								
41| Sobre a escola ASTER há poucas informações textuais, mas tem um registro na página 11, no Memorial 
Circunstanciado de Julio Plaza, escrito em 1996, para vaga de professor Titular da USP. Lá o artista descreve a criação 
da escola, os fundadores e reflete sobre sua atuação.  Disponível em:  
http://www.mac.usp.br/mac/EXPOSIçOES/2013/julio_plaza/site%20local/pdfs/Memorial%20Circunstanciado.pdf. 
Acesso em: 02.04.2007. 
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 Deflaga-se nos processos e até na visualidade e formato de Zero à 

Esquerda uma condição bem assinalada dos artistas dest’ “Outra Geração 

80”: o encontro e os trabalhos em parcerias com multíplices agentes. 

 Nesta década o Brasil entra em uma recessão financeira, estando 

ainda sob o cunho ditatorial, havia um estagnação financeira, nos anos 

posteriores o apelido “geração 80 a geração perdida” pegou, de certo por 

este ambiente político insatisfatório. Todavia é um tempo que também move 

47| Sessão de impressão 
serigráfica da Revista Zero à 

Esquerda, realizada na escola 
ASTER. 1980 (BUOSI, 

CALLEGARI , 2016, p.15).   
 

48| Revista Zero à Esquerda.  
Capa e Interior. 1981 (BUOSI, 

CALLEGARI,  2016, p.29).   
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como postura de redemocratização as Diretas Já. Este é um movimento 

muito peculiar, que transborda para toda a filosofia estética do momento, 

mas principalmente para o Rock. As guitarras elétricas de fato, solicitaram a 

volta da democracia para os liames da cultura. “As bandas paulistas 

vociferavam palavras o único sentimento de retratar a realidade a partir da 

subjetividade juvenil da década de 80” (ARAÚJO, 2011, p.11).  

 No universo artístico, o clima não era diferente, negando a 

estagnação, pois havia agitação e um senso de tranformação, um ambiente 

de resistência permanecia. Renato Cohen (2013) descreve que em 1982 

difunde-se a ideia da arte da Performance na capital paulista. O Sesc 

Pompéia e o Centro Cultural São Paulo são locais de manifestações 

“excêntricas”, a exemplo de 14 Noites de Performances e o I Festival Punk 

de São de Paulo.  

 Símbolo da arte que trafega nas redes alternativas é o curador, 

pesquisador e professor Walter Zanini42 (1925-2013) que influenciou uma 

ampla arena criativa, pois dialogou com diferentes experimentações como a 

videoarte, o livro-objeto, a arte-postal, a arte-xerox, o happening, a 

performance, a arte ambiental, a instalação, o videotexto, entre outras. Em 

83, com a 17a Bienal de São Paulo sob sua curadoria, há continuidade do seu 

trabalho experiencial  principiado nas décadas anterior com as JACS (Jovem 

Arte Contemporânea).  

 Esta bienal foi peculiar.  A  participação do grupo Fluxus ocupou 

múltiplos territórios da mostra, participando da inauguração alguns 

integrantes com  Ben Vautier, Wolf Vostell e Dick Higgins,  com a realização 

de inúmeras performances.  

 

 
 

																																																								
42| W. Zanini também foi curador da 16a Bienal de São Paulo, ocorrida em 1981. 
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 Além disso, houve um espaço dedicado à Arte e Tecnologia, 

coordenado por Julio Plaza. Abrimos um parêntese, voltando ao ano de 

1982, tempo em que Plaza já propunha-se a estudar com um grupo de 

poetas novos métodos para a comunicação poética, envolvendo o banco de 

dados e de computadores da TELESP. Destas pesquisas  resultaram  duas 

exposições pioneiras de videotexto no Brasil, a primeira é  Arte pelo 

Telefone: Videotexto, no MIS, em São Paulo, que contou com Lenora de 

Barros, Carmela Gross, Leon Ferrari, Mario Ramiro, Omar Khouri, Paulo 

Leminsk, Régis Bonvicino, entre outros.	

	
  

 

  

49| Cartaz da 17ª Bienal de São Paulo. 1983. 
Disponível em: www.bienal.org.br/exposicao. 

Acesso em: 14.08.16. 

50| Ben Vautier. Exercício do 
Ego nº 3.1983. 17a. Bienal de 

São Paulo. Fotografado por 
Marcos Santilli. Disponível 

em: www.bienal.org.br. 
Acesso em: 22.08.16. 
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 No ano seguinte acontece a 17a. Bienal de São Paulo e no setor 

chamado de Novas Mídias, Julio Plaza organiza um segundo evento, Arte em 

Videotexto, composto de esferas de cabodifusão, computadores, satélites 

de comunicação, o slow scan TV, videofone e videotexto (ZANINI, 1983).  

 A iniciativa, apesar das “grandes limitações tecnológicas” do país, 

segundo as palavras do próprio Zanini (ibid.) representava um passo adiante 

dos projetos habituais da instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lenora de Barros participa deste projeto, junto com os artistas, como 

Omar Khouri, Paulo Miranda, P. Leminsk, Philadelpho Menezes, Regina 

Silveira, Monica Nador, Jac Leiner, entre os demais. Além de pensadores da 

linguagem como Maria Lucia Santaella,  Samira Chalhub e o próprio Julio 

Plaza  que igualmente configuraram os videotextos. Segundo PLAZA (1983) 

videotexto era o mais recente veículo de produção de linguagem gráfico-

eletrônica. 

 Deste modo, como as Revistas Experimentais, que atraíram novos 

artistas para o campo da poética marginal, de vanguarda, tanto quanto para 

a visualidade, fotografia e fotoperfomance, este evento de utilização de 

novas mídias, computadores, cabeamentos, etc., sinaliza um ambiente nestes 

ainda juvenis criativos. Porque eles se envolvem com algo que nos próximos 

51| Instalação Arte 
e Vídeo.  17a. 
Bienal de São 

Paulo.1983. 
Disponível em: 

www.bienal.org.br 
Acesso em: 

14.08.16. 
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anos sofrerá volumosa expansão, sendo a arte atraída para manifestações 

tecnológicas e comunicacionais. O conceito já explorado de “artemídia” 

conjectura estas formas de poética. Fato é que Julio Plaza aglomerando 

estes artistas, chama a atenção para originais conceitos de arte e 

comunicação, sendo um difusor de ulteriores sensibilidades. 

 Portanto, nesta outra estação, afora as revistas, existe para L.B., 

Khouri, Miranda, e demais artistas, uma pós mídia impressa, pois saltam para 

outras experiências. Prontamente, “A Outra Geração 80”, tem como 

característica o desafio das tecnologias na dinâmica de suas poéticas, e a 

relação já com os estudos da Semiótica, com reflexões aos ambientes 

plurissígnicos da arte, segundo o arrojado artista e teórico:  

Graficar mensagens no videotexto é estender a 
consciência, é criar um contexto que seja 
consciente, porque insere um antiambiente 
dentro dos contextos anteriores já instituídos, 
desautomatizando, por isso mesmo, a percepção. 
O videotexto nada tem a ver com a TV, 
videoarte, quadrinhos e outros, não é um veículo 
“sociológico” como o VT ou a fotografia — ele 
tem a sua especificidade. 
Programar videotexto representa dialogar um 
ritmo “intervisual”, “intertextual” e 
“intersensorial” com os vários códigos da 
informação, e é nos intervalos entre esses 
códigos que se instaura uma fronteira fluida entre 
informação e pictoricidade ideográfica, uma 
margem de criação. São nesses intervalos que o 
meio adquire a sua real dimensão, a sua 
qualidade, pois que cada mensagem (como cada 
tecnologia) engole canibalisticamente as 
anteriores, já que todas estão formadas pela 
mesma energia  (PLAZA,1986, p. 186). 

  

 Existe aqui, neste ciclo, uma ampla importância, porque surge um 

trabalho pioneiro, “intervisual, intertextual e intersensorial”, a que todos 

estes artistas se dispuseram, pois presenciaram a mensagem poética sendo 

“canibalisticamente” engolida pelas novas tecnologias, eles aceitaram o 
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desafio de transformação, foram pioneiros. Naquele mesmo momento tal 

iniciativa foi assinalada pela imprensa, considerando as “páginas” dos 

computadores, como meio expressivo poético. 

  

 Para  observar  estas experiências, seguem os registros de alguns 

videotextos, publicados neste também especial volume de 1983, que 

registra a 17a Bienal de Zanini,  o trabalho de L.B.  é o primeiro que aparece 

na seção Arte Poesia. Um poema publicado na “página” de um computador, 

que demonstra as renovações tanto na produção das mensagens poéticas, 

quanto na recepção desta comunicação, porque do outro lado está o leitor 

que naquele espaço entra em contato com inédita forma de leitura estética, 

agora intermediada pela sistêmica eletrônica. Certamente muitos visitantes 

desta Bienal, no ano de 1983, ainda não estavam familiarizados com os 

códigos computacionais e videográficos lá expostos.  

52| Imagem da Máteria: Esther inaugura hoje a Bienal. Folha de São Paulo. 
IIustrada. p.14. 18.10.1983. Disponível em: http://acervo.folha.uol.com.br. Acesso 

em: 30.03.2017. 
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53| Videotextos. Catálogo da 17ª Bienal de São Paulo. 
Disponível em: www.bienal.org.br. Acesso em:14.08.16. 
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54| Videotextos. Catálogo da 17ª Bienal de São Paulo. 
Disponível em: www.bienal.org.br. Acesso em: 14.08.16. 



|118 

 

  

 

 

 

  

  

55| Videotextos. Catálogo da 17ª Bienal de São Paulo. 
Disponível em: www.bienal.org.br Acesso em: 14.08.16. 
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 No mesmo ano, marcando está nova geração, dentro da publicação 

livresca, Lenora de Barros publica o seu primeiro livro Onde se Vê, pela 

editora Klaxon. Nesse tempo, a artista já tinha uma repercussão midiática do 

seu trabalho. A matéria na Folha de São Paulo sobre o livro tem o título: A 

herança do concretismo em dois livros de poemas43. O escrito já diz de uma 

“superação da dicotomia entre o nível visual e verbal dentro da poesia”  (A 

HERANÇA..., 1983, p. 27).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ainda em dezembro de 1983 uma outra versão de seu primeiro 

trabalho publicado em 75, salta para os olhos mais populares dos leitores de 

periódico. Homenagem a George Segal está “ilustrando” uma matéria no 

mesmo jornal, com texto de Leyla Perrone-Moisés.  

																																																								
43  | A herança [...]. Folha de São Paulo. Caderno IIustrada.13.12.1983, p. 17.  Disponível em: 
http://acervo.folha.uol.com.br. Acesso em: 30.03. 17. 

56| Imagem da matéria: A 
herança do concretismo em 

dois livros de poemas. Folha 
de São Paulo. IIustrada. 

p.27.13.12.1983. Disponível 
em: 

http://acervo.folha.uol.com.br. 
Acesso em: 30.03. 17. 
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 Neste andamento, expressamos de forma mais cingida as produções 

d’ “A Outra Geração 80”, pois pisamos em terrenos específicos,  desta 

incomum congregação de artistas. 

 Em 1986, Julio Plaza publicaria o livro Videografia em Videotexto, 

57| Imagem da matéria: A querela de Fassbinder x Genet. 
Folha de São Paulo.Folhetim. p.10. 18.12.1983. 

Disponível em: http://acervo.folha.uol.com.br. Acesso em: 
30.03. 17. 
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pela Editora Hucitec. Lá estarão a citação de nomes de artistas e 

pesquisadores, entre eles Lucia Santaella e Walter Zanini, que colaboraram 

com a compreensão desta nova postura tecnológica e artística. Novamente 

percebe-se a referência de Lenora de Barros, agente que vai se configurando 

sendo pertencente a um grupo que opera com a palavra em diferentes 

suportes e atitudes.  

 Dos atuantes que participam deste evento com Plaza,  deve-se 

registrar Philadelpho Menezes (1960 - 2000), poeta, tradutor e ensaísta, 

também importante pesquisador da poesia sonora e da poesia visual. 

Menezes articulou e coordenou a mostra Poesia Intersignos - que aconteceu 

no Centro Cultural São Paulo, em 1988.  

 No mesmo ano lança o livro Demolições, formado por poemas que 

depositam na comunicação poética a imagem em suas mais variadas 

configurações: desenhos, fotos, numerais, rabiscos, gráficos, cores, etc.  

  

 Este artista e teórico também faz parte de um núcleo de jovens 

criativos que pensavam a arte e a linguagem fora dos cursos de Artes da 

FAAP ou da ECA. A PUC e a Faculdade de Letras da USP, com os 

respectivos cursos de Comunicação, Semiótica e Linguística impulsionavam 

um pensamento sobre a condição da linguagem dentro do universo artístico 

e crítico.  

58| Philadelpho Menezes. Capa do livro 
Demolições. 1988. Disponível em: 

https://colecaolivrodeartista.wordpress.com. 
Acesso em: 14.08.16. 
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 L.B. cursando linguística na USP, sendo orientada pelo crítico literário 

professor João Alexandre C. Barbosa,  frequentava também as aulas dos 

mestres Haroldo de Campos e Décio Pignatari44 em Perdizes, no Campus da 

PUC, conforme entrevista cedida para esta pesquisa (novembro, 2016). 

Certamente lá ocorriam várias trocas e ocasionavam-se encontros, 

repercutindo na produção desta nova Geração que acionava a linguagem e 

as artes, numa condição plurissígnica. 

 Saltando para o futuro, em um parênteses, na coragem e na 

curiosidade de enfrentar outros meios para a poesia e para a arte, decifrando 

processos sem fronteiras, estas operações desaguarão nos anos 2000, em 

por exemplo revistas digitais, tais como a literária Errática45, com edição de 

André Vallias (1963, - ) poeta e design, também participante dest’ “A Outra 

Geração”.   

 A Revista Errática, lançada em 2004, foi projetada para ser somente 

digital e on-line, não possui número e agrupa produções artísticas, textos 

críticos e entrevistas por autor. Lá está, em grande presença, artistas desta 

aqui referida “geração”, com a constância de L.B.  

 Errática é um produto poético de extremo lirismo,  que  só foi possível 

porque no passado, este grupo arcou com os desafios tecnológicos. Outros 

processos envolvendo computadores e softwares também serão abraçados, 

inclusive com participação de Augusto de Campos, em ímpar e incansável 

atividade no tempo atual. 

 Regressando para a década de 1980, no esteio dos encontros 

acadêmicos Walter Zanini, junto com a dupla Regina Silveira e Julio Plaza, 

agrupa regularmente artistas para colaborações nos cursos de graduação e 

pós-graduação da USP e também para workshops. Havia, portanto, no 

																																																								
44| Haroldo de Campos junto a Décio Pignatari e Lucrécia Ferrara, foi um dos fundadores do Programa de Estudos Pós-
Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Campos até 1989 foi professor titular deste programa. 
45 | A revista Errática está disponível em: http://www.erratica.com.br. Acesso em: 30.03. 17.  
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ambiente acadêmico um fluxo enérgico de criação, e ainda movimentos de 

correlações com os meios eletrônicos, como o video e a televisão, tanto é  

que em 1979 ocorreu a mostra Multimedia Internacional, com curadoria de 

Zanini e participação de muitos alunos. Com efeito, na cidade de São Paulo 

havia um ambiente acadêmico criativo, possível em anos finais da ditatura e 

com descobertas tecnológicas: 

O vídeo era algo de difícil acesso. A não ser por 
um equipamento Sony ½ polegada, p&b, que o 
professor Zanini (MAC e ECA) nos franqueava, 
ninguém mais tinha um equipamento portátil 
(JUNGLE, 2007, p. 203). 

  

 Tais atuações refletiram na formação de universitários artistas que 

surgiam nesse contexto, entre eles Tadeu Jungle (1956, - ) e  Walter Silveira 

(1955, - ). Na ação alternativa,  Jungle,  artista apreendido como multimídia, 

atua como videomaker, fotógrafo, poeta, designer gráfico, produtor e diretor 

de cinema, TV e publicidade, constituiu o grupo TVDO (lê-se TV Tudo).  

 As práticas da TVDO foram  marcadas por um espírito anárquico, com 

o qual criaram-se videoinstalações e vídeos experimentais premiados nas 

cinco primeiras edições do Festival Vídeo Brasil, ocorridas em São Paulo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59| Acervo Associação  VídeoBrasil. 
Cartaz.1983.   

Disponível em: site.videobrasil.org.br. Acesso 
em: 01.08.16. 
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 Segundo arquivo da Associação Vídeo Brasil46: 

Uma das duas principais produtoras de vídeo nos 
anos 1980, a TVDO  teve papel fundamental na 
consolidação da videoarte brasileira, junto a 
outro importante grupo, o Olhar Eletrônico – este 
caracterizando-se por uma forte interação 
inventiva com a grade da televisão aberta, 
enquanto o primeiro seguia por uma vereda mais 
experimental, ainda que cultivasse a ambição de 
intervir nas mídias de massa.  O grupo é formado 
em 1980 por quatro estudantes de Cinema e três 
de Televisão, oriundos da exposição Multimedia 
Internacional, mostra dedicada aos meios 
eletrônicos, organizada por Walter Zanini, em 
1979. Eram eles: Tadeu Jungle, Walter Silveira, 
Ney Marcondes e Paulo Priolli (Associação Vídeo 
Brasil, 2016, s.p.). 

 

 Em 1984, a TVDO participa do 1o Festival de Performances realizado 

pela FUNART (COHEN, 2013), e dois anos depois Jungle em parceria com 

Silveira funda a primeira escola de vídeo do país, The Academia Brasileira de 

Vídeo 47 . Que foi um empreendimento também muito irreverente e de 

quebra de condutas do meio vídeo eletrônico vigente. 

 

 

 

 

  

 

 

																																																								
46 | Associação Vídeo Brasil. Disponível em: http://site.videobrasil.org.br/acervo/artistas/artista/89720. Acesso em: 
03.04.17. 
47| Esta pesquisa se preocupa com as fontes citadas, evitando fontes mais maleáveis, como o Face Book, mas neste 
específico caso, mencionamos a página: https://www.facebook.com/The-Academia-Brasileira-de-Video-19861993-
315612128524598/. Acesso em: 31.03.17. Lá estão recortes de jornais e depoimentos sobre a atuação desta escola 
que operou até 1993.  

60| Tadeu Jungle. Heróis da 
decadên(s)ia. TVDO. Frame. 1987. 

35'19. Acervo Associação Video Brasil.  
Disponível em: 

http://site.videobrasil.org.br/acervo/ob
ras/obra/90539. Acesso em: 01.08.16. 
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 Um dos vídeos que grifamos faz parte do acervo da Associação Vídeo 

Brasil, intitulado Heróis da decadên(s)ia, de  1987. Este trabalho mostra com 

irreverência e ironia a cadência crítica feita pela TVDO. Tem participação dos 

poetas Waly Salomão, Roberto Piva e Walter Silveira, e depoimento de Dom 

Paulo Evaristo Arns; cenas com o cantor Supla e os atores Marcelo Mansfield 

e Giovanna Gold e  trechos de áudio do famoso discurso de Caetano Veloso 

na final paulistana do Festival Internacional da Canção, em 1968. 

Complementando a importância do vídeo como postura artística para “A 

Outra Geração 80”. Arlindo Machado (2007, p.19), em As linhas de força do 

Vídeo Brasileiro, narra que a TVDO “é também responsável pelas 

experiências mais radicais do ponto de vista da invenção formal e da 

renovação dos recursos expressivos do vídeo”. 

 

 

 Junto com Jungle,  Walter Silveira também pertence à geração de 

jovens criadores que, no final dos anos 70, deram continuidade às 

experimentações poéticas com o uso da linguagem escrita em curso na 

capital paulista.  

 Como já dito, os Noigandres se interessavam pelas novas mídias 

como expressão poética, assim, numa rede tran-geracional tantos com os 

poetas mais experientes quanto os novos artistas estavam ligados por uma 

tradição, todavia também pelo experimentar de distintas posturas artísticas. 

Khouri utiliza termos como “grafitagem” e “poetas-grafitadores” para dizer 

sobre Silveira e também de Jungle: 

61| Walter Silveira. Hendrix, mandrake e 
Mandrix.  Muro pichado. Fonte: 

Setenta e oito, setenta e nove: precursores do 
graffiti em São Paulo. Disponível em: 

www.jovem.ig.com.br/street/noticias/2008/08/
15/grafite_em_exposica. Acesso em: 20.03. 

17. 
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Transitando por vários códigos-linguagens e 
muitas mídias, WS  [Walter Silveira] desenhou (e 
desenha) um percurso múltiplo e de uma 
coerência poucas vezes observada entre nós, 
somando experências mil. A grafitagem 
(juntamente com algumas outras performances 
grafo-cromáticas) se constituiu numa de suas 
mais destacadas ações na Pauliceia: foi, Walter 
Silveira, juntamente com Tadeu Jungle, um dos 
primeiros poetas-grafitadores do Brasil – isto em 
fins dos anos 1970, inícios dos 80 – deixando 
disso um rastro luminoso, completado por 
realizações em papéis (muitas), performances, 
vídeos e vídeo-instalações (KHOURI, 2013, p. 11). 

 

  Em movimento de volta a estes tempos, no catálogo da recente 

retrospectiva 48  sobre Walter Silveira (2013), há o registro da entrevista 

realizada nos anos oitenta,  por Cristina Fonseca (1984), na qual o artista 

reflete sobre este ato subversivo da pichação: 

Como modelo de experimentações há a 
pichação e grafites, movimentos urbanos 
ocorridos mais intensamente nos anos 80, mas 
que em 70 já apareciam no ambiente da 
linguagem poética. 49  HENDRIX, MANDRAK E 
MANDRIX era pichado nos muros brancos por 
Walter Silveira, um ideograma verbal que 
atravessou os olhares rotineiros da capital 
paulistana, de 78 em diante. Segundo o artista: 
Naquela época eu estava envolvido em 
especulação poética do ato gestual da escritura. 
A caligrafia. Buscando os limites da letra 
enquanto design. As pichações foram feitas para 
lançar diretamente no corpo social as 
experiências que, até então, eu desenvolvia no 

																																																								
48| Como público fui à exposição Blackberry – palavra e imagem, de Walter Silveira, ocorrida em 2013, na Caixa 
Cultural de São Paulo e curada por Daniel Rangel. Foi a primeira vez que vi Tadeu Jungle, Walter Silveira, Arnaldo 
Antunes, Cid Campos e Lenora de Barros, reunidos em um  pequeno palco, vocalizando poemas. E na pequena plateia 
o poeta Augusto de Campos. E me perguntei? Que grupo trans-geracional é este? Desta mostra retirei muitos dados, 
além de conhecer pessoalmente todos eles por intermédio da Profa. Dra. Elaine Caramella.  
49| Neste contexto é necessário registar a mostra Setenta e oito, setenta e nove: precursores do graffiti em São Paulo, 
realizada em 2008, no Centro Cultural de São Paulo. Esta mostra defendeu os precursores do Grafite na capital com os 
artistas: Alex Vallauri, Fernando Meirelles, Hudinilson Jr., Tadeu Jungle, Walter Silveira, Lenora de Barros, Julio Plaza, 
entre outros. Curadoria: Maria Olímpia Vassão e  Maria Adelaide N. Pontes. 
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ateliê e não tinha condições de veicular devido às 
dimensões dos cartazes e aos altos custos das 
produções. Munido de spray, saí pela cidade 
escrevendo um ideograma verbal – HENDRIX 
MANDRAKE MANDRIX – ao mesmo tempo o 
Jungle saiu pro outro lado colocando o seu ORA 
H. Depois de dois ou três meses várias gangues 
estavam pela madrugada escrevendo poemas, 
mandando recados, ou fazendo trocadilhos nos 
muros (FONSECA, 1984, apud BUOSI, 
CALLEGARI, 2013, p. 35). 
 

 Tanto Silveira quanto Jungle (nota-se que Ora H está também pichado 

na imagem acima) investiram no “ato gestual da escritura”, da força 

caligráfica, na tradição do poeta Edgar Braga (1887-1985). Movimentos 

poéticos,  principiados com as pichações, atitudes de “margem”. E 

igualmente, avançaram na produção de vídeos ainda em uma época que o 

videocassete era bem pouco popular nos lares brasileiros.  

  

  

 

 

  

 

 A esse momento videográfico e videoperformático ou até 

videopoemático brasileiro,  Lenora de Barros também está intimamente 

ligada. Sua primeira videoperformance Homenagem a George Segal é feita 

em 84, com produção de Walter Silveira e som de Cid Campos. 

 Tadeu Jungle também é inovador da linguagem na televisão quando 

dirige e apresenta o programa A Fábrica do Som na TV Cultura, gravado no 

SESC Pompéia. A estreia foi em 83, levando ao público música até então não 

submetida ao mercado fonográfico, tais como o Titãs. Nestes encontros, está 

Arnaldo Antunes (1960, -), que foi logicamente um Titãs.  

62| Walter Silveira. Não, Nunca. 1985 (BUOSI, 
CALLEGARI, 2013, p. 37) 
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 No início esta banda, iniciada em 1982,  fazia shows para pequena 

plateia, mas logo explodiram singles, como Polícia (1986), do álbum Cabeça 

de Dinossauros. Embora os Titãs tenham tido um arrebatado 

reconhecimento midiático, Arnaldo Antunes produzia paralelamente, pois 

desenvolvia uma atuação junto a poesia e artes.  Em 83 lança seu primeiro 

livro, OU E, publicação em formato de caixa com vinte e nove poemas soltos 

contento, além de autorias suas, Hoelderlin, Haroldo de Campos, Flaubert, 

Mick Jagger, Blake, Pagu. A fotomontagem Arnaldos é uma das lâminas do 

livro. 

  

 

 

 

 

64| Arnaldo Antunes. OU E. 
Capa. Livro Caixa. 1983. 

Disponível em: 
www.arnaldoantunes.com.br. 

Acesso em: 20.02. 17.  

63| Tadeu Jungle 
apresentando a Fábrica do 

Som. Acervo: TV Cultura. 
Disponível em: 

http://cmais.com.br/fpa/de
cada-80.   Acesso em: 

14.08.16. 

65| Arnaldo Antunes. OU E. 
Arnaldos. Lâmina. 1983. 

Disponível em: 
www.arnaldoantunes.com.br. 

Acesso em: 20.02.17.  
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 Seguidamente, este já poeta participará da mostra de poesia visual na 

PUC, a chamada Poesia Evidência, 198450. Antunes também fará parcerias 

com os irmãos Campos51 . No círculo pessoal, quando bem jovem, conhece 

Cid Campos, criando um vínculo que o levaria a se aproximar de Augusto de 

Campos, não só por ser já um consagrado poeta e teórico, mas por conter 

também afinidades estéticas, neste tempo Augusto de Campos reconheceu 

sua produção. 

 Característica já dita de Lenora de Barros, como uma artista de difícil 

classificação, este músico também dirá de si, como um “inclassificável” , 

como visto em algumas de suas entrevistas reunidas em seu site oficial 52: 

Tenho afinidade e admiração pelos poetas 
concretos e sou influenciado por suas obras, mas 
também tenho influência de outras áreas, como 
por exemplo, da tradição de letras de músicas da 
MPB, da cultura pop, do rock end roll e de outras 
áreas da literatura. Acaba sendo engraçado, pois, 
não tenho nenhuma pretensão de equiparar 
minha poesia como a dos poetas concretos. O 
trabalho deles é mais sofisticado. Tenho uma 
música no CD O Silêncio, que se refere a mistura 
racial. Acho que define bem a forma como vejo a 
minha criação artística e, também, o retorno 
disso: "somos inclassificáveis" (ANTUNES, 1999). 

  

  

 

  

 

 

																																																								
50| Poesia Evidência (1984: São Paulo, SP). In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 
Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento243417/poesia-evidencia-1984-
sao-paulo-sp>. Acesso em: 01. 03. 17. 
51| Arnaldo Antunes participa da produção do álbum Isto não é um livro de viagens: 16 fragmentos de Galaxias, 
Editora 34, 1992. Com texto e vocalização de Haroldo de Campos e música de Alberto Marsciicano (1952-2013).   
52| Disponível em: http://www.arnaldoantunes.com.br/new/sec_textos_list.php?page=4&id=36. Acesso em: 01. 03. 
17. 

66| Arnaldo Antunes. OU E. Lâmina 
disponível no livro de mesmo 
nome. 1983. Disponível em: 

www.arnaldoantunes.com.br/new/s
ec_livros_list.php. Acesso em: 

20.02.17.  
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 A poeta em estudo criará duetos com este músico, pois os círculos de 

amigos vão se alargando e entrando em conexões diversas, uma vez que 

L.B. estava “bebendo na fonte”, como por exemplo, realizando pesquisa no 

IDART (Departamento de Informações e Documentação Artísticas). Foi uma  

época de expansão de conhecimentos referente as ações multimidiáticas da 

poesia, averiguando os arquivos de Décio Pignari, doados para este núcleo, 

que se transformaria no Arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo.  

 Dentre as várias produções com Arnaldo Antunes,  há as vocalizações 

de poemas concretos e trabalhos com o grupo POEMIX BR, formando nos 

anos 90, com participação de Walter Silveira, o músico Cid Campos e o 

poeta João Bandeira (1960, -). POEMIX BR realizou performances individuais, 

apresentações coletivas em duplas, trios e quarteto, com vídeos produzidos 

por Grima Grimaldi (1955, - )  para o cenário.	   

  

 

 

 

 

 

 

 Cid Campos (1958, - ) é um músico que infla os registros d’ “A Outra 

Geração 80” despontada nestas linhas. Filho de Augusto de Campos, este 

artista apresenta para a arena da música a experimentação sonora. Ele é 

reconhecido por suas atividades de compositor e intérprete musical, ligadas 

à poesia experimental e divulgadas em álbuns a exemplo de Poesia é Risco, 

1985. Esse músico fará muitas produções sonoras para vídeos e instalações 

de L.B.  

 Nesta atmosfera geracional do anos oitenta, ainda é possível circular 

algumas exposições coletivas que estes artistas fizeram parte, tais como 

67| Cid Campos. Frame do programa 
Poetas de Campos e Espaços. TV Cultura. 

SP. Direção Cristina Fonseca. 1992.  
Disponível em: www.cidcampos.com.br. 

Acesso em: 20.02.17.  
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ARTE na Rua 2, de 1984, ocorridas em toda  a cidade São Paulo. Lá estavam 

a exemplo Sonia Fontarezi, Omar Khouri, Paulo Miranda. Assim como a 

exposição Arte e Tecnologia, a mostra TRANSCRIAR, ambas curadas por 

Julio Plaza, em 1985, ocorridas no MAC/USP e a segunda também no CCSP, 

incluíram participações de L.B., Fontarezi, Khouri, Miranda, Bonvicino, os 

Noigandres, etc. E Tendência do Livro de Artista no Brasil, ainda em 1985, 

no CCSP, com curadoria de Annateresa Fabris e Cacilda T. da Costa. Nesta 

exposição a questão era com as reflexões diante do fenômeno literário 

conceituado como Livro de Artistas. Nesta ocasião a nova geração L.B., 

Khouri, Jungle, Silveira dividiam espaço com outros expressivos artistas: 

Arthur Barrio, Betty Leiner, Carlos Fajardo, Clark, Pape, Augusto de Campos, 

Plaza entre os demais. Lenora de Barros, conforme catálogo, participou com 

o inaugural ONDE SE VÊ de 1983 (FABRIS, COSTA, 1985, p . 14). 

 Por fim, percorridos tais enredamentos culturais, encerra-se esta 

reflexão revelando mais uma citação do curador Alberto Saraiva, com o 

objetivo de arrematar um contexto em recortes, mas que ao fim, toma 

sentido e corpo no desenho de um’ “A Outra Geração 80” e de Lenora de 

Barros em contexto: 

Tratar a obra de Lenora de Barros é tratar 
também da articulação de um coletivo, posto que 
a configuração de seu trabalho é na prática, um 
dialogo entre gerações. E, tratando 
especificamente  de sua produção, podemos 
dizer que é uma obra que se dá por 
atravessamentos, pela disposição não de criar 
uma malha, mas de tecer na malha as 
implicações  de uma produção que é antes de 
tudo estritamente nacional, cuja origem está na	 
dinâmica de conceitos elaborados a  partir do 
Brasil (SARAIVA, 2011, p. 153). 

 

Deste modo, foi feito um empenho para decifrar tais dinâmicas 

culturais e artísticas, dentro de um descrito contextual brasileiro, mas 
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também para além dele, “articulando um coletivo” de artistas.  

 Supostamente deixou-se de fora alguns momentos, contudo era 

necessário um amplo sobrevoo sobre um período extenso, anos 1950, 60, 

70, e 80.  

Consequentemente,  é possível atestar sobre a existência d’ “A Outra 

Geração 80”, no arranjo destas naturezas culturais ramificantes, formada por 

multi-artistas, os “inclassificáveis” poetas, músicos, performers e 

pesquisadores da linguagem poética. A exemplo de Lenora de Barros, 

Arnaldo Antunes, Walter Silveira, Omar Khouri, Tadeu Jungle, Antônio 

Risério, Paulo Miranda, Cid Campos, João Bandeira, Lucio Agra, Philadelpho 

Menezes, André Vallias, Duda Machado, Julio Mendonça, Paulo Miranda, 

Regis Bonvicino, Elson Fróes, entre outros 53  que se uniram a agentes 

experientes como Julio Plaza, Regina Silveira, os poetas Noigandres e Walter 

Zanini.  

Todos atuando em distintos patamares culturais, mas unidos a um 

propósito lírico da palavra, com propostas visuais, musicais, videográficas e 

performáticas, colocando em andamento o projeto verbivocovisual dos 

poetas concretos dentro de um ambiente comunicacional, plurissígnico e 

atual.  

Manifestações que vão desde curadoria de exposições, produções em 

novas tecnologias (videotextos e as videoperfomances), álbuns musicais, 

programas de TV, pesquisas acadêmicas, publicações de livros, pichações de 

muros,  tanto quanto  as  Revistas Experimentais que reescreveram a história 

da “literatura de invenção” para além dos anos setenta. Portanto são 

intervenções que agiram em uma espessura cultural “intersígnica” (PLAZA, 

1986), alargando a distância da notabilizada “Geração 80”, deflagrada no 

carioca Parque Lage.  

																																																								
53| É uma indelicadeza com os artistas e poetas colocados em “entre outros”. Mas estas são as rudezas da escrita, rude 
porque na impossibilidade de expor todos, busca-se esta saída, que de fato não satisfaz. 
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Ao longo do tempo, nas décadas posteriores, será possível presenciar 

este encontro geracional, uma vez que não só foram ativados mas também 

permanecidos. Juntos, são vistos em produções literárias, performances, 

videoperformances, blogs, homenagens aos Noigandres, participações em 

seminários, curadorias de exposições, entre outras demonstrações. Na 

exposição de um destes artistas sempre estará um outro, firmando a 

constância de um pensar poético, caracterizado nestas linhas.  

  

  

 Ademais, neste contexto ocupado pelo universo de Geraldo de 

Barros; subversões vindas de M. Duchamp e o Dada; arte plurissígnica e 

conceitual; adensamento das poéticas do corpo; estéticas midiáticas e 

mediadas; a reescritura da palavra poética com a queda do verso; a 

organicidade e o espaço expressivo nas propostas neoconcretas; 

contracultura, a marginalidade dos poetas, o rigor e a “literatura de 

invenção” como legado; observou-se Lenora de Barros em ambientes 

cambiáveis e com plurais manifestações,  uma vez que não HÁ DE HAVER 

NADA A VER 54.  
																																																								
54| Título-obra de Lenora de Barros, 1994. 

68| Walter Silveira, Lenora de 
Barros, Cid Campos e Arnaldo 

Antunes. Mostra BlackBerry. 
SP. 2013. Disponível em 

www.novo.espacoliquido.com.
br . Acesso em: 20.03.17. 

69| Tadeu Jungle, Walter 
Silveira, Paulo Miranda, Omar 

Khouri, André Vallias, Julio 
Mendonça (entre outros). 

Mostra Artéria 40 anos. SP. 
2016. Disponível em: 

www.novo.espacoliquido.com.b
r . Acesso em: 20.03. 17. 
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2.o purgatório é isso: 
entre / inter- 

considere 
o que vai da palavra stella à palavra styx 

 
[Fragmento de A educação dos cinco sentidos, Haroldo de Campos] 
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 Em Equivocábulos, de 1970, Augusto de Campos poetiza: 

 

 

  

 

 

 (CAMPOS A., 2014, p.210) 
 

 Este capítulo tem a índole lírica de uma revisão, mas também ocupa-

se da coordenação de uma produção de quatro décadas de Lenora de 

Barros, agora em específico.  

 De pronto registra-se que em cogitações sobre a produção desta 

artista junto aos docentes Lucia Santaella, Priscila Arantes e Omar Khouri55, 

muito foi dito sobre a existência  sobretudo de coerência. Ao longo dos anos 

1970 até aqui, a obra desta poeta56 e artista visual parece possuir coesão 

com o espírito de tempo (Zeitgeist), lançando e revelando ao largo, 

consciência e sensibilidade para com a dinâmica cultural em que ela surge.  

 A palavra “coerência” é invariável, e pode-se defendê-la como uma 

qualidade da obra de L.B. Coerência é a característica daquilo que tem 

coesão, quando um conjunto de ideias oferece nexo e unidade, 

apresentando uma sequência.  A origem da palavra “coerência” está no 

latim cohaerentia, que significa conexão. Esta coerência levará ao estudo da 

semiose no agrupamento de obras da artista,  conceito revelado pela 

filosofia do norte americano Charles S. Peirce (1839-1914).  

 Abraça-se este conceito,  uma vez que ele expõe uma forma de 

apreensão de mundo, ou seja, de cognição. Logo, a  pesquisa debruça-se 
																																																								
55| Trio de doutores presentes no Exame de Qualificação desta dissertação de Mestrado, ano 2016. Nomes também 
recorrentes nesta pesquisa, uma vez que estes são pesquisadores, autores, curadores e no caso de O. Khouri também 
poeta já citado e estudo no capítulo anterior.  
56| Escolhemos nesta pesquisa o termo poeta e não poetisa. “Não sou alegre nem sou triste: sou poeta”, escreveu 
Cecília Meirelles (1901-1964).  
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em expor as imagens das obras de L.B. descrevendo imageticamente um 

Panorama57 em Semiose, conjugado com o contexto da artista e d’ “A Outra 

Geração 80.  

 Por suposto, é preciso conhecer os trabalhos de L.B., que aqui foram 

recortados e reunidos pelos exames de catálogos, exposições, livros, teses e 

o portfólio da artista, cedido pela própria para esta pesquisa58. Escolhemos a 

organização cronológica, dado que foi encontrada pouca sistematização de 

seu trabalho neste formato, com uma narrativa imagética por tempo de 

publicação ou produção. Por isso pensa-se também em ofertar uma certa 

“didática” de percepção da produção da poeta.  

 Outra questão posta por este panorama é o deslocamento que Lenora 

de Barros propõe, diante dos artistas que reconhecem a palavra como 

material lírico. A artista e poesta move e registra outra condição para a 

poesia, performance, fotografia e artes visuais, radicalizando a inserção do 

corpo em suas revelações poéticas, posturas estas aprofundadas tão 

somente no capítulo três.  

 Deve-se observar ainda que suas obras, já desde o princípio, possuem 

um apuro na escolha dos nomes. Muitas destas produções são contornadas 

e preenchidas de sentido pela sua denominação. Suas grafias também são 

importantes, ora com caixa baixa, ora todas com caixa alta. Neste tópico 

buscamos respeitar tais grafias, conforme seus registros. Além disso, os 

títulos vão além de nomeações, eles participam da obra, constituindo um 

“Título-obra”. Não à toa Títulos-obras fazem parte do texto desta pesquisa, 

segregados da imagem a quem eles pertencem, intuindo uma vida própria.  

  Para contemplar sua produção alguns conceitos preliminares são 

																																																								
57 | Panorama pode também ser entendido como um PANAROMA, defendidos pelos irmãos Campos no livro 
Panaroma do Finnegans Wake, 1971.  
58|  Evidentemente,  este Panorama não porta-se como um “catálogo raisonné” (no português: fundamentado). O 
leitor que desejar se aproximar desta artista pode recorrer também às outras fontes citadas nesta bibliografia, todavia 
aqui está um compeêndio, mas em recorte, de fonte acadêmica e referenciada.  
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postos, preparando o terreno de entenderes,  para captar também o que se 

diz sobre o movimento dos signos, a semiose. O primeiro deles, é que 

estamos diante de um pensar complexo sobre a atividade poética de uma 

artista. 

 A complexidade, ou pensamento complexo, nos leva a ponderar a 

cultura como um palimpsesto, em que os processos culturais e criativos se 

dão em camadas, por esta razão o capítulo primeiro se esforçou em expor 

estas contingências locais e extras locais.  Foi necessário escavar e então, 

limpar tais camadas, e ver o que estava anterior a primeira informação e 

depois à segunda e assim por diante. Daí flexionar um artista a um indicativo 

somente, seria um erro. É explicado por Edgar Morin que a simplificação foi 

o caminho perseguido pela ciência nos séculos anteriores, notemos:  

Vivemos sob o império dos princípios de disjunção, de 
redução e de abstração cujo conjunto constitui o que chamo 
de o “paradigma de simplificação”. Descartes formulou este 
paradigma essencial do Ocidente, ao separar o sujeito 
pensante (ego cogitans) e a coisa entendida (res extensa), 
isto é, filosofia e ciência, e ao colocar como princípio de 
verdade as ideias “claras e distintas”, isto é, o próprio pensa- 
mento disjuntivo. Este paradigma, que controla a aventura 
do pensamento ocidental desde o século XVII, sem dúvida 
permitiu os maiores progressos ao conhecimento científico e 
à reflexão filosófica; suas consequências nocivas últimas só 
começam a se revelar no século XX (MORIN, 2006, p.11). 

 Diante disto, negamos desde o começo a busca de uma dicotomia 

entre atitudes do Rio de Janeiro e de São Paulo, Dadaísmo e Futurismo, 

Concreto e Neoconcreto, Rock e Pop, pois aqui está uma agente que 

navega em muitas localidades e berçários criativos, e assim tentamos expor a 

pluralidade de genes contidos em seu tempo de surgimento. 

 Amálio Pinheiro (2013), diz sobre a importância do pequeno, o 

diminuto, condição de filigrana, que compõe um todo e complexo 

entendimento cultural, observamos que este pensamento dialoga totalmente 

com o conceito de Morin (2011) sobre o uno e o diverso:    
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“Realidade Viva”, entende-se: natureza e cultura vivas, 
mutuamente ramificantes, a acionar a mobilidade de muito 
pequeno. O muito pequeno não “evolui” em escalas 
ordenadas do mais simples ao mais complexo, como 
queriam os positivistas; estabelece e desdobra de fato 
múltiplas relações com as demais partículas, objetos e series, 
continua e movelmente desatomizando-se. Qualquer 
elemento, longe de se isolar, constitui-se um cacho, penca, 
arabesco. Uma árvore só se deixa entender pela floresta. 
Quando a categoria da mestiçagem se acelera, os grandes 
conjuntos  e conceitos tem que ceder  espaço às medições  
desencadeadas pelo mais diferentemente diminuto 
(PINHEIRO, 2013, p. 23). 

 

 Embarcados nestes raciocínios de complexidade, realidade viva, 

importância do diminuto, da filigrana e elementos aglutinados, podemos 

melhor alcançar este procedimento de artes “do entre” , um segundo 

conceito, em que Augusto de Campos tateou sobre a poeta em questão em 

crítica nomeada Lenora de Barros: De onde se vê a não quero Nem ver: 

Filha de Geraldo de Barros, um dos pioneiros da 
arte concreta no Brasil, mas também o 
permanente experimentador de antes e depois 
do período ortodoxo do movimento, Lenora terá, 
por certo, herdado do artista-fotógrafo-pintor-
designer o seu radicalismo, mas também a sua 
inquietação. Ainda criança, mostrava curiosidade 
em ouvir as conversas de Geraldo com os poetas 
concretos – estranhos conspiradores da arte em 
vista a seu pai. Assim, desde logo instigada pela 
poesia, mas também congenialmente artista, ela 
se situa no front ousado do que chamo de 
artistas do “entre”, os que não são facilmente 
classificáveis, que não limitam a se expressar, 
mas querem também mudar, isto é, abrir novos 
caminhos à sensibilidade do leitor – espectador 
(CAMPOS A., 2011, p.123). 

 

 Esse enérgico poeta radical desde os anos 1950, com produção ativa 

até os dias de hoje,  mentor sempre homenageado por criativos de diversas 

esferas, circula L.B. como também uma artista não sendo “facilmente 
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classificável”, está no “entre”.  Mais um apontamento que reforça nossos 

entendimentos sobre os “inclassificáveis” dos anos oitenta, e a audácia da 

poeta em estudo em portar-se na arena do indefinido: 

Poeta, só me cabe saudar a coragem e a 
competência de Lenora de Barros, ao investir seu 
talento na artepoesia do “entre” – brava resposta 
ao desafio das novas tecnologias, num percurso 
que já apresenta muitos pontos luminosos e põe 
em xeque definições, categorias e limites (idid., 
p.123). 
 

 Com efeito,  indagar a obra desta poeta abre dianteira, num “front 

ousado”,  para a compreensão de importâncias ambiguamente relevantes 

tanto para a arte quanto para comunicação poética, em específica a 

brasileira, devido ao seu caráter já mestiço, barroco.  

 Por cultura barroquizante, Haroldo de Campos (2013, p.198) ensina 

que desde o barroco, ou seja, desde sempre, “não nos podemos pensar 

como identidade fechada e conclusa, mas, sim, como diferença, como 

abertura, como movimento dialógico da diferença, contra o pano de fundo 

do universal”.  

 Logo, está igualmente posto nestes estudos uma visão 

descentralizada das inteligências sobre arte, reafirmando a prefação feita no 

capítulo primeiro. 

 Nesta compreensão não dicotômica, nem bivalente, geramos  um 

seguinte envolvimento epistemológico: uma vez que o trabalho de L.B. é 

uma trama de sígnica da qual presencia-se uma operação de semiose, ou 

seja, uma cadeia de signos, fincada no pensamento triádico de Peirce: Signo, 

Objeto e Interpretante. Textura que será apresentada durante o transcorrer 

de sua trilha artística, onde a poeticidade presente é PARA VER EM VOZ 

ALTA 59. 

																																																								
59 | Título-obra de Lenora de Barros, 2007. 
 



|141 

2.1 

LENORA DE BARROS | QUATRO DÉCADAS  

 

[Anos 70] 

 Conta Lenora de Barros para esta pesquisa (novembro, 2016) que no 

tempo escolar tinha um livro, “um livrão”, onde anotava todas as suas ideias, 

e lá nasciam suas primeiras produções poéticas. A produção formamorfa, de 

1972, é deste tempo, em que realizava experiências com manuscritos em 

canetas coloridas. Nesse trabalho há letras em preto e vermelho datilografas 

bem unidas, onde se reconhece algumas palavras.  Está aqui um elo 

precoce com a palavra e com a visualidade, presente em toda a sua 

trajetória. A transformando em uma artista fundamental para a compreensão 

do legado que as vanguaradas dos anos cinquenta  deixou para a arte 

contemporânea brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70| formamorfa.1972. Portifólio de Lenora de Barros.  
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71| Detalhe de obra.  formamorfa.1972. Portifólio de Lenora de Barros. 
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 No começo dos anos 1970, cursando o colégio IADÊ60, a artista realiza 

um trabalho a pedido de seus professores, que solicitam uma reflexão sobre 

o consumo,  nasce o homenagem a George Segal, sendo sua primeira 

experiência performática e fotografada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

																																																								
60 | O IADÊ (Instituto de Arte e Design) nos anos 70/80 era um colégio técnico em artes, comunicação e design na 
cidade de São Paulo.  

 

72| homenagem a George Segal, 1975. Portifólio da Artista. 
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 Este mesmo trabalho, feito várias vezes conforme relato da artista para 

esta pesquisa (novembro, 2016),  será publicado na revista Poesia em Greve, 

em 75.  Na página soma-se o título: vento soma forma que busco de cubo a 

campo ou homenagem a George Segal e ao lado um poema com mesma 

autoria. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73| homenagem a George 
Segal, 1975. Poesia em 

Greve.Foto: Hélida de 
Lima, 2016 , no estudio da 

Artista. 
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 Sucessivo ao envolvimento das revistas, a artista publicará em Qorpo 

Estranho, número um, 1976,  o poema ri-chora.  

 

  

  

 E na Revista Código, volume três, 1978, há a publicação ao lado de 

Paulo Leminsk, na página dois, obra ruindoruído.  

 

 

 

 

 

75| ruindoruído. Lenora de Barros. Poesia. Paulo Leminsk. Revista Código.1978. 
Diponível em www.codigorevista.org. Acesso em: 20.03.2017. 

74| ri-chora. 1976. Portifólio da Artista. 
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76| ruindoruído. Revista Código.1978. Diponível em 
www.codigorevista.org. Acesso em: 20.03.2017. 
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[Anos 80] 

 A artista realizará um trabalho em 1979 que terá dilatada repercussão, 

Poema. Publicado na revista Zero à Esquerda, em 1981, com este formato 

em dobradura, com vários vincos. Está aqui posto a condição da palavra, 

organicamente revelada junto ao corpo performatizado e fotografado. A 

produção e fotografia é de Fabiana de Barros. Tal obra fará parte do capítulo 

três desta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77|Poema. Revista Zero à Esqueda.1981 (BUOSI, 
CALLEGARI, 2016, p. 129).   
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 Anteriormente já refletido como uma característica da nova geração 

dos anos 1980, que assume a palavra como materialidade de suas operações 

visuais, reafirma-se que a artista participa da 17a Bienal de São Paulo, 1983, 

com videotextos, no projeto de Julio Plaza, além de participações anteriores 

na mostra Arte pelo Telefone: Videotexto, MIS, 1982. Este por exemplo, 

segundo a artista (novembro, 2016),  era na cor azul, e movimentava-se a 

com as palavras se entrecruzando. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 1983 também é lançado seu primeiro livro, chamado ONDE SE 

VÊ, pela Editora Klaxon. Formado por doze poemas visuais, tendo dezesseis 

páginas, com 21.2 x 23.5 cm. Há poemas republicados como ruindoruído. 

Além das produções eclipse, esconde-esconde, omínimosommínimo, intacta 

estrela, labirinto de luz , entre outros.  

 Neste projeto é perceptível ressignificações, a exemplo do poema 

que outrora estava em videotexto, agora comparece em papel, firmando a 

importância das pesquisas de Julio Plaza no ambiente criativo da artista. 

78| Videotexto. Lenora de Barros.17a Bienal de São 
Paulo,1983. 
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Segundo relato de artista:  

 O sistema de videotexto, através de seus 
recursos, foi para mim muito estimulante e me 
possibilitou o contato com novas formas e 
possibilidades de uso da linguagem. Por meio 
dele, criei poemas que, já concebidos em 
movimento, respondiam aos sentidos expressos 
pelo texto, e que depois foram “transportados” e 
adequados ao espaço “estático” da página, em 
Onde se vê. Foi uma experiência interessante 
esse processo de “adaptação” dos poemas, e a 
partir dela me defrontei, pela primeira vez, com 
questões relativas, por exemplo, à escolha e a 
diferenças de meios e suportes na concepção das 
obras. Naquele momento, eu não tinha muita 
consciência de todo o processo que vivia, mas 
sim a vontade e o impulso de experimentar, e 
pouco a pouco meu trabalho caminha para o 
espaço propriamente dito, desenvolvendo-se 
numa direção multimídia, através de instalações, 
videoperformances, exercitando, dentro de 
minhas possibilidades, os aspectos 
verbivocovisuais da linguagem (REZENDE, 
MACIEL, 2013, p.71). 
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79| ONDE SE VÊ. Série de imagens.1983. Capa e Interior. 
Portifólio da artista.  
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 Na revista Código,  volume oito, 1983, L.B. publica duas páginas, uma 

ao lado da outra. Este é um período marcado pelos periódicos e sua íntima 

relação com a palavra e a imagem expressa no papel. 

 

 

 

  

 

 Diante das ocorrências da videoperformance no Brasil, em 1984 a 

artista se lança para este universo, e o inverso ocorre com sua poética, 

comparando com o poema que da tela foi para o papel. Agora a 

fotoperformance homenagem a George Segal que outrora era em impresso, 

na revista Poesia em G, salta para uma variante videografada dez anos 

depois.  É a sua primeira videoperformance, com as conexões feitas com o 

transgressivo Walter Silveira na direção e músico Cid Campos na produção 

sonora, a duração é de 1’04. A realização deste projeto é para o Festival do 

Minuto, em São Paulo. 

	

 

80| Revista Código. No 8. 1983. Diponível em 
www.codigorevista.org/nave/. Acesso em: 20.03.2017.  



|152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82| Frame da videoperformance homenagem a George Segal, 1984. Disponível em: 
http://www.galeriamillan.com.br/pt-BR/ver-obra/homenagem-a-george-segal. Acesso em: 

02.03.17. 

81| Detalhe do negativo da fotoperformance homenagem a George 
Segal, 1973 (BARROS, 2011, p. 15). 
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[Anos 90] 

 A artista vive na Itália de 1990-91 e lá realiza a mostra Poesia é Coisa 

de Nada, com trabalhos realizados de 1985 a 90, na Galeria Mercato del 

Sale, em Milão. Este evento marca uma expansão da sua poesia, que da 

mídia impressa salta para o vídeo e  para a operação com objetos e com 

corpo.  Podemos defender que é  aí que acontece o início da Poesia 

Expandida em Lenora de Barros. 

 Uma vez que é vista varias situações em que a palavra, a imagem, o 

corpo e os objetos infundem-se.  Há a exemplo, a inauguração de sua ação 

performática in loco, na performance Poesia é Coisa de Nada. Processo 

artístico que envolve várias etapas, em que as poesias são grifadas em 

bolinhas de pingue-pongue e espalhadas pelo ambiente. Foram cinco mil 

esferinhas pingado e soando no solo desta galeria, em que havia impresso: 

“poesia é coisa de nada”.  

  Tais objetos serão envolvidos em diversas performances da artista 

nos anos posteriores, constituindo uma das colunas estético-linguísticas de 

suas manifestações poéticas,  portanto, na Itália registra-se o embrião de 

seus  ping-poemas. Revelando de pronto a atuação com o conceito de 

“verbivocovisual” manifestado pelos irmãos Campos e Pignatari, além de 

regimes pós-duchampianos em seu processo inventivo. 

 



|154 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

84| Poesia é Coisa de Nada. 1990. Acervo MAR . Disponível em: 
www.museudeartedorio.org.br. Acesso em: 02.04.2017.

83| Poesia é Coisa de Nada. Mercato del 
Sale. Itálida 1990. Portifólio da Artista.   
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	 Como examinado nas imagens abaixo, esta mostra também pontua os 

trabalhos fotoperformáticos, a exemplo de Eu Não Disse Nada. E ainda 

obras que serão desdobradas ou reeditadas no futuro, tal como  Silêncio.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

85| Poesia é Coisa de Nada. Mercato del Sale. Itália. 1990. Portifólio da 
Artista.   

86| Silêncio. 1990 (BARROS, p.62-63, 
2011).  
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 No mesmo momento, também há uma nova produção videográfica de 

homenagem de George Segal. Posteriormente esta exposição, a artista 

revela constantes performances e congruências com seus “Títulos-obras”, 

em que o jogo silábico reverbera intensamente, como em HÁ DE HAVER 

NADA A VER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87| homenagem a George 
Segal.1990 (BARROS, 

p.16 e 17, 2011).   

87| Coisa em Si. 1990. Milão. Disponível em: 
http://broadway1602.com/artist/lenora-de-barros/#gallery. Acesso em: 

02.03.17.   
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 1993:  

 HÁ DE HAVER  

 NADA A VER 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1993:  

 MIM QUER 

 SAIR DE SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89| HÁ DE HAVER NADA A VER.1993 (BARROS, 2011, p.48-49) .  

90| MIM QUER SAIR DE SI.1993 (BARROS, 2011, p.173).  



|158 

 Em 1993 e finalizando em 96 (FERREIRA, 2013,p.5), a artista colabora 

com o Jornal da Tarde, onde assinava a coluna ...umas.  

 Este foi um espaço integralmente dedicado a arte e a pesquisa, em 

que a mídia jornal atravessa o suporte de sua poética. Foi lá que muitas de 

suas propostas estéticas, poéticas e linguísticas frutificaram (a ver: Procuro-

me,  Tato do Olho e Há Mulheres).  Pois houve nestes anos estudos com 

arquivos fotográficos do próprio jornal, pesquisas críticas com a história da 

arte e experiências com fotoperformance das mais variadas fontes e estilos. 

Este projeto certamente é uma outra coluna estético-linguístico da artista. 

Arte, mídia e linguagem estão amalgamados em ...umas. Num ato 

duchampiando, negando os estados de originalidade, criando confusões 

com as operações de cópia e inédito, assumindo um colecionismo de 

imagens, criando um arquivo imagético e crítico. A serie de colunas forma 

mais de 120 publicações, realizadas no todo o processo, sendo que a artista 

possui em seus registros 65 originais, estando as demais ainda em arquivos 

do Jornal da Tarde, corforme relata a artista (novembro, 2016). 

 

 

 

 
91| Colunas …umas. Disponível em: www.pivo.org.br. 

Acesso em: 03.03.17.  
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92| Colunas …umas. Disponível em: 
www.pivo.org.br. Acesso em: 03.03.17.  



|160 

 As bolinhas de pingue-pongue regressam em 1994. 

 A artista participa do projeto coletivo Arte/Cidade (1994-2002), na 

segunda versão, com título de A cidade e seus fluxos. A mostra ocorreu no 

topo de três edifícios espalhados pelo centro de São Paulo e no Vale do 

Anhangabaú. Este coletivo teve coordenação de Nelson Brissac. 

 Ácida Cidade, nome da obra, ocorreu no Edifício Guanabara. Com 

instalação sonora de Cid Campos, em uma sala fechada, inteiramente 

branca, refrigerada a uma temperatura muito baixa, dez mil bolinhas de 

pingue-pongue impressas com a frase “a cidade oxida” gotejam, fazendo 

um estrondo. Há nesta montagem a voz da artista em tom grave dizendo: - a 

cidade oxida. Conforme texto curatorial da mostra (BRISSAC,1994) 61 “tudo o 

que foi feito para pular, para voar, torna-se líquido, pesado”. 

 Este projeto também tem a produção de um CD-ROM62 (na época 

concepção pioneira), no qual a artista participa com os poemas: NADA 

HAVER e EU NÃO DISSE NADA. Característica indelével desta poeta são 

suas oralizações ou vocalizações, presentes em distintas manifestações, em 

que na maioria, há a participação do músico Cid Campos. 

 

 

 

 

 

																																																								
61|  Catálogo Arte Cidade 2. Disponível em: http://www.artecidade.org.br. Acesso em: 02.04.17. 
62 | Esta nota é para os mais novos lembrarem que o CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) , em tradução,  Disco 
Compacto - Memória Somente de Leitura,  só começou a existir a patir dos anos 1980. Foi difundido aqui no Brasil em 
meados dos anos 1990. Atualmente este dispositivo está em desuso, sendo que muitos computadores nem possuem 
mais leitores de CD.  

94| Ácida Cidade. 1994. Arte/Cidade. 
Portifólio da Artista.    
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95| Ácida Cidade. 1994. Arte/Cidade. Portifólio da Artista.    



|162 

 Neste período ocorre uma produção que devemos destacar, pois 

registra suas experiências com o retalhe e a colagem, sendo anterior ao 

evento Retalhação, de 2007. O trabalho se chama Em forma de Família,  

1995-2007. Lenora em colagem fotográfica, ajusta seus olhos, num recorte, 

com a foto de seu pai, Geraldo. E no paralelo, coloca seus lábios, no lugar 

da boca de sua mãe, Electra. Tal ação margeia o simples, peculiaridade 

inscrita em seus processos, contudo é uma produção que está antenada com 

a sua complexidade genealógica, natureza cultural, familiar e história que a 

artista acolhe e declara.  

 

 

 

 

 

 A 24a Bienal de São Paulo, 1988, a “Bienal da Antropofagia” 63 , 

apresentou a  instalação A Contribuição Multimilionária de Todos os Erros.  

L.B. participa deste projeto junto com Arnaldo Antunes e Walter Silveira. Já 

dito da importância de Oswald de Andrade na produção contemporânea, 

nesta “sala”  registra-se uma reflexão sobre o Manifesto Antropofágico. No 

quente da bienal,  Luciana Rodrigues descreve o ambiente, na matéria 

Instalação Homenageia Oswald de Andrade: 

																																																								
63| Esta Bienal não possuía título, este foi um apelido que pegou, sendo assim lembrada nos anos posteriores.  

96| Em forma de 
Família,  1995-2007. 

Acervo 
MAM.Disponível em: 
http://mam.org.br/ac

ervo/2008-018-
barros-lenora-de/. 

Acesso em: 24.04.17 
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Imagine-se atravessando um corredor. Logo na 
entrada você passa por tufos de canecalon 
(cabelo sintético). Em seguida, dá de cara com 
oito "banners", como aqueles de publicidade, 
que vão do teto até o chão e mostram poesias 
visuais. 
Dois televisores passam recortes da trajetória de 
três artistas: Arnaldo Antunes, Lenora de Barros e 
Walter Silveira, os autores dessa instalação. 
Nesse ambiente, nem mesmo a parede é apenas 
uma parede. Montada pelo compositor Arnaldo 
Antunes, seus 40 metros de comprimento são 
uma colagem de palavras que, para um visitante 
mais desatento, podem parecer sem lógica. 
Mas, na verdade, foram repetidas e marcadas 
incessantemente no "Manifesto Antropófago", 
escrito em 1928 por Oswald de Andrade. 
Tudo isso ainda está envolto em um ambiente 
sonorizado, com leituras de poemas 
especialmente escolhidos para a ocasião. 
Denominado "A Contribuição Multimilionária de 
Todos os Erros" uma paródia à obra do poeta 
modernista, cada fragmento dialoga com a 
cultura antropofágica. 
Para o poeta gráfico Walter Silveira, o fator mais 
importante da instalação foi explorar a palavra 
em todos os sentidos possíveis: na música, na voz 
(com a leitura dos poemas), na escrita, no sentido 
e no visual da palavra [...] (RODRIGUES, 1998, 
p.7)64. 

  

 Lá foram exibidas duas fotoperfomances da artista: No país da língua 

grande, dai carne a quem quer carne e Língua Vertebral65. A filosofia da 

Antropofagia é declarada, sendo que nestas duas obras é possível 

reconhecer as linhagens neoconcretas da artista, com expressiva 

organicidade. Com mais detalhes, Língua Vertebral será discutida no 

próximo tópico. 

																																																								
64|  Disponível em: http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/?q= 
Instalação+homenageia+Oswald+de+Andrade&site=&periodo=acervo&x=0&y=0. Acesso em: 20.03.17. 
65| No catálogo da 24a Bienal de São Paulo as obras de L. B. aparecem intituladas da seguinte forma: Dobradinha para 
DeBry e No país da língua grande (HERKENHOFF, PEDROSA, 1998, p. 101).  Dado que mostra que foram alterados os 
projetos no ato da execução e exibição da exposição. 
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97| À esquerda: Colagem .1998. Arnaldo Antunes. À direita: No país da língua grande dai carne a quem quer 
carne. 1998. 24ª Bienal. Disponível em: www.bienal.org.br.Acesso em: 02.03.17. 

98| No país da língua grande dai carne a quem quer carne. 1998 (BARROS, 2011, p.53). 
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99| Língua Vertebral. 1998 (BARROS, 2011, p.61). 
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[Anos 2000] 

 Início de século, a artista publica a irônica fotoperformance XÔ DOR, 

no jornal Folha de São Paulo, Caderno Mais!, em 16 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100| Xô Dor. 2000. Carderno Mais! 
Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs16
04200. Acesso em: 02.03.17. 



|167 

 Em contínuo com o processo de fragmentos poéticos em movimento,  

desde os anos 90, há a mostra: ping-poema para Boris, no SESC Pompéia, 

2000. Instalação sonora e fotoperformances fazem parte desta manifestação 

em que há a expansão do som das bolinhas, com as silabação poética na 

performance vocal, a produção sonora é de Cid Campos com participação 

de Noemi Jaffe. É possível mais uma vez perceber o elemento sonoro como 

uma atuação expressiva e radical nos processos da poeta. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101| Ping-Poema para Boris. 2000.SESC 
Pompeia. Portifólio da Artista. 
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 Em setembro de 2001 a artista produz para o Caderno Mais! da Folha 

de São Paulo a foto performance ou o fotopoema, PROCURO-ME.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Este trabalho é coetâneo com as questões políticas mundiais, devido 

ao ataque das torres gêmeas em Nova Iorque, em que Bush revirou o 

mundo em busca de Bin Laden, vivo ou morto. 

 Na fotoperformance há a mesma imagem do rosto atônito de uma 

mulher, a artista, repetidas vezes, como em um cartaz de busca de fugitivos. 

 O que muda são os penteados desta pessoa. Em cada foto, um 

arranjo diferente. As figuras e Lenora são simultaneamente iguais e 

diferentes, “é ela e outra” (CHIARELLI, 2011, p.133). As perucas utilizadas 

para a produção fotográfica são fictícias, sendo produto de um programa de 

102| PROCURO-ME. Set, 2001. Caderno Mais! Folha de São Paulo. Portifólio da 
Artista. 
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salão de beleza, em que o cliente escolhe um penteado. Estas fotos foram 

realizadas em 1994, vistas também em jornal, na coluna ...umas, como 

Formas Capilares. Logo, Lenora de Barros liquidifica questões mundiais, 

como o terror, mesclando proposições corriqueiras do cotidiano, e ainda 

publicando na imprensa de ampla circulação, capa do caderno Mais!. 

 Portanto, produz uma obra de abertura sígnica, descentralizada, 

atravessando temas tanto do universo social, quanto do indivíduo, ali, 

perdido em tantos outros, sendo ele mesmo.  

 Além de reacender questões da arte como mídia, ou da mídia como 

suporte para arte, rompendo fronteiras, dificultando classificações. É a 

expressão d’ “A Outra Geração 80”, os inclassificáveis. É também um 

processo criativo que dialoga de perto com a estética fotográfica e 

performática da artista americana Cindy Sherman. 

 Contudo esta criação não para no jornal, ela cresce e evolui para duas 

exposições no ano de 2002. Uma mostra foi no Rio de Janeiro, com cartazes 

agigantados e videoperformance da artista colando lambe-lambes na rua, a 

procura de si. 

 E outra em São Paulo, no Centro Cultural Maria Antônia, com imagens 

que tomavam toda a fachada do lugar. 
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 Nesse mesmo espaço, a obra recebe uma espécie de agressão, com 

pichações do grupo ART ATTACK. Além da pichação este coletivo enviou 

carta ao curador avisando sobre a estranha “performance”.  A Folha de São 

Paulo (2002, p. E3) expõe uma coluna chamada Intervenção com o título: 

“Obra de Lenora de Barros sofre pichação”. 66  Quer dizer, Procuro-me 

retorna para a mídia jornal, mas em outra instância, agora sendo notícia.  

 

 

 

 

																																																								
66| Folha de São Paulo,  Ilustrada. 17.out.2002. p. E3. Disponível em: http://acervo.folha.uol.com.br . Acesso em: 
03.03.17 

103| PROCURO-ME. 2002. C.C.Maria Antonia. 
Portifólio da artista. 
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 Começa um episódio que se desenrola em inúmeros processos 

artísticos, como que um desafio,  a artista reelabora e recria de PROCURO-

ME, para PROCURA-SE. Reincorporando o ataque do ART ATTACKS. A 

artista reescreve sobre o seu próprio trabalho, talha as sílabas, muda as 

conjugações verbais, reage nas representações pichadas. 

 

104|Imagem da matéria: Obra de Lenora de 
Barros sofre pichação . Folha de São Paulo,  

Ilustrada. 17.out.2002. p. E3. Disponivel em: 
http://acervo.folha.uol.com.br . Acesso em: 

03.03.17.
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105| PROCURA-SE. 2002. C.C. 
Maria Antônia. Portifólio da 

artista. 
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 No análogo procedimento de aproveitamento de um material lírico 

com intervenção agressiva, invasiva e misteriosa de um outro, L.B. inverte a 

lógica do binômio culposo/vítima, criando CURO-ME, outro retalho de 

PROCURO-ME. Neste processo ela ultrapassa os antônimos, transbordando 

a possibilidade de novidade estética dentro do já existente. Outro ponto, a 

poeta consegue dialogar, articular com o misterioso grupo por meio da 

sublimação, na concepção de um estado de atacada, passando para a 

postura de presenteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Posteriormente, em 2007, há a mostra RETALHAÇÃO, apresentada no 

mesmo C.C. Maria Antônia.  

 Lenora de Barros vai recortar os painéis, e de suas “sobras” 

produzirão linguagens imagéticas, como Hífen: 

 A obra hífen, uma dos trabalhos de retalhação, 
representa, para mim, um marco desta história, 
um signo que une e separa a sentença procuro-
me/procura-se. Um símbolo que representa o 

106| CURO-ME. 2002. Portifólio 
da artista. 
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que une e separa do grupo Art-Attack, que nunca 
soube por quem é formado. No final dessa 
história, acho que essas pessoas me deram um 
presente (BARROS, 2016, p. 17). 

 

 Os processos de realização da exposição Retalhação, 2007, tem 

contato próximo com as dinâmicas estéticas de Geraldo de Barros, pois estas 

duas posições se aproximam em seu gestual: o recorte. As imagens 

sobrepostas, recortadas na série Sobras (1996-98), na condição da 

imagem/negativo picada e ressignificada,  entram em íntima frequência com 

as palavras transformadas, talhadas de Retalhação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107| Retalhação. 2007.Interior da 
Mostra. C.C. Maria Antônia. Portifólio da 

artista. 

108| Hífen. Retalhação. 2007. Portifólio 
da artista. 
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 A primeira década dos anos dois mil apresentará muitos trabalhos, 

pois a artista atravessa inquietos projetos, a exemplo da participação no 

grupo POEMIX BR, com início em 2001. POEMIX BR, notado no capítulo 

anterior, é múltiplo e de fato “mix”, com duração até 2008. De tão 

polissêmico, valeria uma dissertação para tratar somente deste fenômeno 

poético contemporâneo. 

 No artifício do recorte, é importante registrar que em 2001-2002 

ocorre sua primeira exposição individual na Galeria Millan, em São Paulo, 

intitulada O QUE HÁ DE NOVO, DE NOVO, PUSSYQUETE? 

 Novamente há o retorno das bolas de pingue-pongues, com 

inscrições poéticas. Na mostra os ping-poemas são revelados e provocados 

em sua sonoridade e movimento. 

 

 

 

 

 

 

110| O QUE HÁ DE 
NOVO, DE NOVO, 

PUSSYQUETE?  2001. 
Acervo MAM. 

Disponível em: 
http://mam.org.br/acerv

o/cm2006-197-000-
barros-lenora-de/. 

Acesso em:  02.04.17. 

109| POEMIX BR. 2004. SENAC (BARROS, 2011, p.137). 
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111| O QUE HÁ DE NOVO, DE NOVO, PUSSYQUETE?  2001. Galeria 
Millan.Portifólio da artista. 
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 A série Não Quero Nem Ver é de 2005, com exposição na V Bienal do 

Mercosul, ocorrida na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. 

  E também no mostrada no Paço das Artes, São Paulo. No contexto 

das poéticas do corpo, este trabalho é clássico, uma vez que se trata de um 

conjunto de  videoperformances que absorvem as pesquisas da artista 

dentro do universo da videoarte, e da inscrição do corpo como poética.  

 Contem quatro vídeos:  TATO DO OLHO (1’00), JÁ VI TUDO (9’50), 

HÁ MULHERES (59”), ELA NÃO QUER VER (4,’04”). 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 Este conjunto de vídeos possui também um aglomerado de 

fotoperformances tais como: NÃO QUERO NEM VER, NÃO ME MOSTRE, 

NEM ME MOSTRE, ESCREVER POR DENTRO e A MULHER.  No universo 

cultural da performance, do vídeo e do hibridismo da Videoperformance, a 

série se configura como essencial na trajetória da artista, sendo analisada no 

capítulo último.  

 

112| Série Não Quero Nem Ver.  2005. Colorido. Acervo MAM. Disponível em: 
http://mam.org.br/acervo/2006-169-000-barros-lenora-de/.Acesso em: 

20.02.17.   
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113| Não me mostre. Série Não Quero Nem 
Ver.  2005 (BARROS, p.39,2011).  
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 Na observação das revisões de processos criativos e produções 

fotográficas, ocorre a  realização em videoperformance do projeto 

primeiramente exposto na 24a Bienal de São Paulo, a obra No país da língua 

grande, dai carne a quem quer carne. Duração de 33'', com produção sonora 

de Cid Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 E a fotoperformance Silêncio, exposta na Itália em noventa,  que 

desdobrou-se em Calaboca, videoperformance em que a artista martela a 

palavra “silêncio” em sua imagem de língua, num conjunto de 

representações fotográficas e movimentos videografados.  

114| No país da língua grande, dai carne a quem quer carne. 
Duração. 33''.  2006. Portifólio da Artista. 
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115| Calaboca. 2006.  Disponível em: 
http://biennale4.thessalonikibiennale.gr/content/lenora-de-

barros. Acesso em: 12.04.2017. 
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 Em 2008 acontece a mostra Temporália, na Galeria Millan. A exemplo, 

lá estavam a fotoperformance Linguagem, um registro fotográfico da língua 

da poeta nos anos de  1979, 1990, 1994, 2008  e a instalação Quanto Tempo 

o Tempo Tem, com vocalização do poema com o mesmo nome. É uma 

exposição que também possui obras da artista com o isolamento de palavras 

tais como: ORA ERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o tempo perguntou pro tempo quanto 
tempo o tempo tem.  
o tempo respondeu ao tempo que estava 
sem tempo para falar de seu tempo, e 
que ao mesmo tempo não queria saber 
quanto tempo o seu tempo tem.  
o tempo tentou ganhar tempo 
perguntando ao tempo o quanto de 
tempo o tempo ganhou pra não 
responder ao tempo, antes do 
tempo, quanto tempo o tempo tem.  
o tempo respondeu pro tempo que o 
tempo tem tanto tempo quanto tempo o 
tempo tem.  
 

117| Quanto Tempo o Tempo Tem.  2008 
(BARROS, p.84, 2011).  

116| Linguagem.  2008 (BARROS, p.92-
93,2011).  
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[SEGUNDA DÉCADA - ANOS 2000] 

 Os anos dez é um tempo em que são estabelecidas diversas 

exposições individuais da artista.  

 A exibição REVÍDEO, na Oi Futuro Flamengo, no Rio de Janeiro, com 

curadoria de Alberto Saraiva é feita no primeiro ano desta década, com 

produção de RELIVRO (2011). 

  

 

 Língua vertebral, 1998, está  desta vez no chão, junto com 

ISSOÉOSSODISSO. Estes são alguns trabalhos que configuraram a mostra. 

Há também um trabalho que ressoa na reflexão sobre o “Hífen” se chama 

SÓ POR ES – TAR (2009). Uma videoperformance em que as grafias de 

sílabas se encontram na planta de seus pés. 

 Em 2011, é criada uma instalação totalmente sonora chamada 

Sonoplastia, Galeria Millan. Sonoplastia é um ambiente que ocupa as 

paredes do lugar, havendo caixas acústicas camufladas, emitindo vozes que 

evidenciam diferentes circunstâncias. Alguém (a artista) fala por exemplo que 

118| ISSOÉOSSODISSO.  2010.Oi Futuro. Rio 
de Janeiro (BARROS, p.58-59, 2011).  
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a “porta está fechada”, outra voz diz que “quer sair”, são frases do cotidiano 

da fala, que parece tomar um tom lírico. Na frente desta alva divisória há 

uma bancada cheia de copos de vidro, para impor uma melhor escuta.  

 Esta performance vocal também se desdobrou em diferentes 

fotoperformances, com luz somente na orelha da artista, o título: As paredes 

Têm ouvido (no singular mesmo). Flagra-se neste trabalho a manutenção 

arrojada e complexa com a estética sonora da palavra, além de mostrar as 

escolhas visuais em trabalhar com fragmentos de seu corpo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 119| Sonoplastia. 2011. Galeria 
Millan. Portifólio da Artista. 
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120| As paredes têm ouvido. Série fotográfica 
de Sonoplastia. 2011. Portifólio da Artista. 



|185 

 No ano seguinte há a produção da videoperformance Estudo para 

Facadas. Outro exemplo de produção em que a fotografia é fundida com as 

manifestações do vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Com alargada revisão  pela curadora Gloria Ferreira, a colunas ...umas, 

realizada no Jornal da Tarde nos anos de 1991 a 93 foram expostas, 

primeiramente no Rio de Janeiro, na Casa de Cultura Laura Alvim e depois 

em São Paulo, no Espaço Pivô. O nome da mostra Umas e Outras (2013/ 

2014). Nesta exposição Lenora de Barros revela seu extenso trabalho com o 

jornal, que na condição de periódico era só possível percebê-lo 

fragmentado.  

121| Estudo para Facadas. Frame. 
Videoperformance. 1’32”.2012. Portifólio da 

Artista. 
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 O  elemento “silêncio” expandido desde os anos 90, será apreendido 

em atuação presencial da artista. Um contínuo com este signo, a palavra e o 

entendimento de ausência de som,   é explodido na performance Pregação, 

feita em Nova Iorque, em 2014:  

A artista colou as letras da palavra SILÊNCIO em 
uma parede e iniciou martelando pregos nas 
letras. Passo a passo, o público começou a juntar-
se em martelar pregos simultaneamente, até que 
o espaço foi preenchido com o barulho brutal da 
intervenção coletiva, confrontando o significado 
do SILÊNCIO com o seu oposto (KEMPKES, 
2015, p. 11, tradução nossa). 

 

 

 

 

123| Pregação. 
2014. Portifólio da 

Artista.  

122| Exposição Umas e 
Outras. Espaço PIVÔ. 

SP. 2014. Portifólio da 
Artista. 
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 Desta performance (ao vivo) saem produções fotográficas, com o 

cartaz da palavra silêncio, em prego e ação, neste sentido há neste processo 

uma claro círculo de movimentos sígnicos, num devotado “processo 

gerativo” (SANTAELLA, 2012) de significados. 

 

 

 

  

 No mesmo ano a artista publica O QUE UNE - SEPARA.  

 A publicação realizada pela Ikrek Edições pode ser considerada uma 

performance em formato de livro, pois é desdobramento de Retalhação, de 

2007, situação que a artista cortou um hífen de Procuro-me. Aqui há mais um 

processo gerativo de significações. O livro explora a  consequência de uma 

investigação poética a partir desta grafia, mas também de seu significado. É 

124| Pregação. 
2014.NY. Portifólio da 

Artista.  

125| Pregação. Fotografia. 
2014. Portifólio da Artista.  
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um livro sobre o hífen.  

 Todavia, pode ser também contemplado como registro de Procura-se, 

Procuro-me e de Retalhação. Sobretudo, a obra é um livro, havendo o ato de 

leitura e a experiência estética efetuada por imagens, no puro branco ou no 

puro negro, no fluxo folhear das páginas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

126| Capa e contracapa do Livro O QUE UNE -  SEPARA, 2014.Disponivel em: 
http://www.ikrek.com.br/o-que-une-separa/.Acesso em: 30.03. 17. 
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 Opera-se mais um retorno das esferas saltitantes, as referenciadas 

bolinhas de pingue-pongue, na ação performática VolumeMorto. Concebida 

a partir de uma instalação sonora realizada em abril de 2015, em parceria 

com Ricardo Kugelmas e a galerias Millan e Broadway 1602. Segundo a 

artista67:  

O volume morto é a reserva de água profunda 
das represas, armazenada abaixo do ponto de 
captação, e precisa ser puxada por bombas. Em 
abril de 2015, em meio a uma crise hídrica em 
São Paulo, criei uma instalação sonora numa 
piscina vazia conectada a uma biblioteca. Utilizei 
bolinhas de ping-pong que estavam 
armazenadas em meu studio – o meu próprio 
volume morto. Essas bolinhas eram sobras de 
outros trabalhos da série ping-poems, que venho 
realizando desde 1990 (BARROS, 2015, n.p.).  
 

 

  

																																																								
67 | Volume morto - uma instalação sonora de Lenora de Barros. Disponível em: http://www.galeriamillan.com.br/pt-
BR/blog/busca?utf8=&data=2015-04. Acesso em: 03.03.17. 

127| Volume Morto. 2015.Disponível em: http://www. http://www.galeriamillan.com.br/pt-
BR/blog?page=2. Acesso em: 30.03. 17. 
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 No ano seguinte, o poema ISSOÉOSSODISSO, vira tema da última 

exposição da poeta no Brasil (até a edição desta pesquisa).  Com curadoria 

de Priscila Arantes,  foi exibido pelo Paço das Artes (na Oficina Oswald de 

Andrade), a inédita videoperformance com mesmo nome.   

 Neste círculo criativo, de mostra, vídeo, poema e performance, ocorre 

mais uma experiência de semiose, de movimentação sígnica, de  processo 

de geração de significados,  porque este vídeo decorre de um outro 

trabalho, pois ISSOÉOSSODISSO, nasce em 1994.  

 Segundo texto curatorial da mostra (ARANTES, 2016), Lenora de 

Barros participa de um  congresso de psicanálise68 e apresenta, ao lado de 

Arnaldo Antunes, a performance O desejo é o começo do corpo/O corpo 

não mente.  

 Durante esta ação a artista quebrava um esqueleto de plástico em 

várias partes e ao jogá-las no chão repetia, melancolicamente, a frase: isso é 

osso disso. 

 Em 2016, a performance é reencenada em vídeo, sendo que a última 

imagem da atuação é a coluna vertebral. Logo, este trabalho também 

remete  a produção fotográfica de  Língua Vertebral, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
68 | A Performance O Desejo É o Começo do Corpo/ O Corpo não Mente foi realizada por Arnaldo Antunes e Lenora de 
Barros, na Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo, no II Encontro Bienal da Sociedade Brasileira de 
Psicanálise, com título de  Corpo-mente, uma fronteira móvel.  A ação está registrada no Capítulo III, página 152, do 
livro: JUNQUEIRA FILHO, Luiz Carlos Uchoa. Corpo-mente, uma fronteira móvel. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1995. 
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 Neste mesmo espaço foi exibido o vídeo nósnãotemosnadaadizer, 

2013. Uma reprodução videográfica que expande o trabalho de Língua 

Vertebral, 1998.  

 

  

 

128| Frames de 
ISSOEOSSODISSO. 

2016 .Video. 7’. 
Acervo Paço das Artes. 

Disponível em: 
http://www.pacodasar

tes.org.br 
ive. Acesso em: 

03.03.17. 

129| Frame de  
nósnãotemosnadaadizer, 

parte III. 2013. 
ISSOÉOSSODISSO.2016. 

Portifólio da artista.  
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 Além de, na abertura, a artista também executou ao vivo a 

performance Pregação. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No mesmo roteiro executado em Nova Iorque, com Lenora iniciando 

a pregação e em seguida participantes realizam a mesma ação nas letras 

espaçadas, tudo ao mesmo tempo,  é visto a operação verbivocovisual 

totalmente em atuação, sem falar no som punk/rock das batidas do martelo. 

Na plateia cheia e envolvida pelo som,  “A Outra Geração 80” lá estava 

também, como Arnaldo Antunes, Tadeu Jungle, Omar Khouri, Cid Campos e 

130| Pregação. ISSOÉOSSODISSO.2016. 
Portifólio da Artista.  
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ainda Augusto de Campos vibrando a cada pancada. De fato, a palavra 

silêncio, a imagem de suas letras e o ruído diante a “pregação” plasmou o 

significados entre som/ sigilo/ imagem/ação.  

 Em específico, a mostra ISSOÉOSSODISSO (respeitando a 

programação gráfica do Título-obra) colaborou em muito para a concepção 

deste panorama, pois Arantes (2016, p.7) revela na feitura curatorial e em seu 

texto de abertura,  que a produção desta poeta possui um “elemento 

comum:  as obras de Lenora sempre se desdobram [...] um tornar-se 

permanente, em que o mesmo é sempre outro”. 

 Do jornal Folha de São Paulo (2000), uma outra fotoperformance salta 

para um painel gigante, nas ruas do Rio de Janeiro como intervenção 

urbana, novamente  XÔ DOR.  Esta foi a última produção da artista, em 

exibição até a montagem deste texto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo, ultima-se este panorama em semiose, indicando que as obras 

de L.B. são reveladas em EXTEMPORÂNEOS 69  ambientes, acontecendo 

além do tempo determinado pela iniciativa primeira, em contínuos processos 

sígnicos. 

 

																																																								
69| Título-obra de Lenora de Barros, 2010.  

131| Xô Dor. 2016. RJ. Galeria 
Gentil. Portifólio da Artista. 
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2.2 

SEMIOSE | NADA SE FINDA EM SI 

 

 Desvendada e apresentada a trilha artística de Lenora de Barros, 

como um tecido tramado por processos gerativos sígnicos, resta-nos neste 

tópico, refletir sobre o termo semiose. Certo que não era possível essa 

meditação anteriormente, pois não se conhecia a sua produção . 

 Feito tal reconhecimento, apreende-se que a obra da poeta está 

inserida nas discussões da arte pós-modernista, pós-moderna ou 

contemporânea. Ao par disso acionamos um diálogo ao entendimento 

estético dentro da filosofia atemporal do americano Charles Sanders Peirce 

(1839-1914) que entrega uma condição alargada para se pensar as 

especificidades das estéticas percorridas no contemporâneo. 

 A arte com que convivemos hoje (e desde os finais dos anos 1970) se 

expande em uma multiplicidade de linguagens, suportes e atitudes.

 Nesta compreensão o signo, compreendido como caráter filosófico e 

fenomenológico, apresenta uma chave para a compreensão desta produção 

do hoje, muito já intitulada de Arte Contemporânea.   

 Não há um consenso sobre o que de fato é Arte Contemporânea, 

deixamos límpida esta demanda para assimilar que  a obra de L.B. ascende 

em um período de diversificação conceitual, elas próprias são plurissígnicas, 

num universo também plurissígnico.  

 O signo é um modo de conhecimento do mundo, mas para chegar a 

este ponto, antes,  deve-se perceber que no final do século XIX Charles 

Sanders Peirce principiou uma filosofia devotada à experiência. 

Evidentemente uma longa jornada já havia sido traçada, começou muito 

jovem a estudar lógica, depois leu exaustivamente Schiller e suas cartas, Kant 

e a Crítica da Razão Pura. Estudou o gregos, os empiristas ingleses e 
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somente chegando aos trinta anos é que estreou a questionar o fenômeno 

ou phaneron, promovendo uma jornada de questões sobre o modo de como 

os fenômenos se apresentam à experiência (SANTAELLA, 2012).  

 Neste sentido, para compreender a filosofia de Peirce é mandatório 

saber que ele propôs uma ação de categorizar a experiência, não somente a 

humana, mas de toda uma natureza criativa. Assim há uma radicalidade anti-

antropocêntrica em seu pensar, em que atenta para uma teoria que testa a 

experiência.  

 Se experiência é a própria vida, a forma que Peirce encontrou para 

categorizar, explicar, formatar ou dar um sentido a sua explicação de 

experiência não é apenas contemplada teoricamente. A construção 

epistemológica de Charles S. Peirce pode ser vivenciada pelo homem 

comum, e ser estendida para além do mundo mental humano. Tal 

classificação quis ser a mais generalizada ou universal  possível (SANTAELLA, 

2012), propondo apenas três categorias fenomenológicas, que podem ser 

observadas, vividas e até testadas por qualquer um, afinal trata-se  de 

“nosso” universo fenomênico. Assim temos a tríade: Primeiridade, 

Secundidade e Terceridade.    

 Primeiridade = Quali = Qualidade. 

 Primeiridade é a primeira categoria  e compreende as possibilidades, 

aquilo que é em si mesmo sem relação com nenhum outro.  Tem o atributo 

da qualidade. Neste universo está tudo que qualitativo ou pré-reflexivo. É 

pura hipótese, sem atualidade.  

 Secundidade = Sin = Existência.  

 Secundidade é a segunda categoria e compreende as existências ou o 

que é manifesto. Neste universo está o campo dos fatos, impactos, causa e 

efeito. É a matéria existente que reage.  

 Terceridade = Legi = Lei. 
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 Terceridade é a terceira categoria e compreende a regularidade, a 

relação e a interpretação. Neste universo está tudo o que se relaciona com a 

lei e  com a mediação.   

 Este, portanto, é um pensamento triádico, não há dualidade apenas, 

não existem dicotomias para Peirce. Neste sentido, esse esquema de 

perceber a existência  atinge em muito as proposições artísticas que fogem 

dos abismos criados nas incontáveis polaridades ocidentais. Neste sentido, 

citemos Santaella, que reflete sobre uma a necessidade de uma inovação na 

ontoespistemologia ocidental: 

Para ser breve: já não se pode escapar da 
urgência de se penetrar no imbroglio (para usar 
esta palavra tão cara a Latour) para tentar desatar 
aquilo que está na base do legado 
ontoepistêmico do Ocidente, a saber, os ninhos 
de dicotomias, a praga das oposicões binárias, 
tais como matéria/espírito, corpo|mente, animal/ 
humano, não humano/humano, natureza/cultura, 
organismo/célula, linguagem/pensamento/, 
linguagem/realidade, pensamento/realidade, e a 
revoada, a fornada de rebentos dicôtomicos que 
tudo isso faz gerar, sobre  o reinado do par 
soberano, o sujeito arrogantemente situado 
acima e o objeto estrategicamente situado 
abaixo, como bem cabe a uma relacao de 
subjugação. O imbroglio resultante é gigantesco, 
cmo gigantesca é a tarefa de destrama-lo, o que 
certamente está muito longe de ser tarefa para 
uam só pessoa ou um grupo de pessoas 
(SANTAELLA, 2016, p. 124). 

 

 Nesta tarefa, a filosofia semiótica de Peirce, atinge também, a plenos 

pulmões, uma negativa para a visão cartesiana de mundo, em que Descartes 

(1596-1650) expandiu a ideia em conhecer o universo que nos cerca, em 

adquirir informações novas ou o fazer ciência,  aceitando tudo o que é certo 

e irrefutável e eliminando todo o conhecimento inseguro, sujeito a 

controvérsias.  Para Peirce a realidade é mediada, não existe uma veracidade 
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eterna, não há uma percepção durável, porquanto logo outra verdade é 

tomada como certa e assim infinitamente.  

 Por isso relacionamos as obras de Lenora de Barros com este pensar, 

pois o seu conteúdo considera a movimentação de significados, suas poesias 

pingam em ping-poemas, retalham-se em hifens, anuam-se a marteladas. 

Averiguamos deste modo que a palavra lírica de Lenora de Barros, reclama a 

descentralização da cognição, em que o Procuro-me, vira Procura-se, que se 

transforma em Retalhação, que desdobra-se em Hífen, Curo-me, gerando 

uma reflexão  em  O QUE UNE - SEPARA.  

 Ou Silêncio, que de série fotográfica se transformou no vídeo 

Calaboca, se desenvolvendo, ou crescendo para a performance Pregação.  

 Não a toa a epígrafe deste capítulo é um fragmento do poema de  

Haroldo de Campos (2013, p.23) A educação dos cinco sentidos,  que diz: 

“[...] considere o que vai da palavra stella à palavra styx”. 

 Pois há um mundo correlacional entre as existências, e um eterno 

estar por vir, nada acaba ali, há sempre possibilidades infinitas entre stella, 

estrela em latim, referindo ao céu, até styx, que na mitologia grega, é uma 

ninfa e também um rio infernal no Hades. Como narra há séculos W. 

Shakespeare,  há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã 

filosofia. Além do “entre”, céu e terra são extremos, por suposto, de difícil 

cerceamento.  

 Desta maneira,  para Peirce, a visão bifurcada da dicotomia não existe, 

porque uma coisa está dentro da outra, em que o mundo físico não é 

determinado, pois há nele o acaso, ação e o hábito. Acaso enfrentado por 

Lenora de Barros, ao trabalhar com bolinhas de pingue-pongue por 

exemplo, ou assumir o ataque de pichação em seu trabalho Procura-me. Ela 

incorpora o acaso, age e mantem sua poética em coerência. 

 Na empreitada de esclarecer sobre a triádica classificação peirceana, 

alertamos que as três camadas (primeiridade, secundidade, terceridade)  



|198 

estão sempre conectadas, há sempre uma porção de primeiridade na 

secundidade, de secundidade na terceridade e vice e versa. Alinhada a isso, 

para as produções da poeta há consecutivamente uma possibilidade de uma 

imagem virar um poema publicado, ou uma publicação em jornal se 

transformar em painel urbano, ou de uma fotografia se infundir em uma 

videoperformance. E mais, uma som de marteladas correlacionar-se com o 

sentido de silêncio, ou a imagem da língua se conectar, estar entre, inter, os 

significados de linguagem. Um hífen não é só um traço, uma grafia, ele 

também “une e separa” percepções e cognições. Neste entendimento de 

um estar sempre dentro de outro, situa-se a noção de semiose.  

 No que tange ao debate contemporâneo sobre arte, sublinhamos que  

o desenvolvimento das teorias de Peirce, escritas no final do século XIX e 

começo do XX, envolveram também a estética, a ética e a celebrada 

semiótica. Para ele a estética estava para a primeiridade, a ética estava para 

a secundidade e a semiótica estava para a terceridade. 

 Daí compreendermos que o signo está no domínio da terceridade, ou 

seja, da mediação, do meio, da relação entre uma parte e outra. Sobre 

signo, dentre várias reflexões existentes, escolhemos uma contida em seu 

texto Classificação dos Signos: 

Um signo,  ou representamem, é algo que, sob 
certo aspecto ou de algum modo, representa 
alguma coisa para alguém. Dirige-se a alguém, 
isto é, cria na mente dessa pessoa um signo 
equivalente ou talvez um signo melhor 
desenvolvido. Ao signo, assim criado, denomino 
interpretante  do primeiro signo. O signo 
representa alguma coisa, seu objeto. Coloca-se 
no lugar desse objeto, não sob todos os 
aspectos, mas como referência a um tipo de ideia 
que tenho, por vezes, denomino o fundamento 
do representamem (PEIRCE, 1972, p. 94).  
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 Quanto à definição de Objeto e Interpretante e sua relação, Santaella 

nos coloca de forma didática, a importância de sua relação:  

Ora, a posição e o papel que cada elemento 
ocupa na tríade não são, de forma alguma, 
inócuos. O que está sendo definida não é 
simplesmente a palavra signo, ou objeto, ou 
interpretante, mas as relação de representação 
como forma ordenada de um processo lógico. 
Tanto é assim que, numa relação triádica 
genuína, não só o signo, mas também o objeto, 
assim como o interpretante são todas de 
natureza sígnica  (SANTAELLA, 2012, p.  17). 

 

 Diante destas revelações, compreendemos que a semiótica de Peirce 

trouxe para a esfera das discussões do saber e neste caso, para as 

demonstrações artísticas, este eterno constructo do significado, nada se 

finda em si, significando assim um processo de semiose. 

  A noção de semiose é a chave medular de toda a obra peirceana, pois 

incide em um entendimento de complexidade na percepção de mundo, de 

ambiente, de cultura e de arte. Através da semiose, o filósofo mostra-nos 

como a mediação sígnica funciona, ou, como é que se processa esta 

mediação ao longo do ponto. Continuando com as explicações de Santaella, 

é impraticável um signo ser totalmente esgotado em sua interpretação, já 

que não há limites no número de signos que um objeto possa ter e muito 

menos a quantidade gerativa de suas interpretações, tanto no sentido 

anterior quanto posterior aquele dado ponto interpretativo, assim, conforme 

suas palavras:  

Ao longo curso do tempo (the long run, diria 
Peirce) sempre demonstrará que aquilo que foi 
tomado como completo não passava de apenas 
uma dos aspectos parciais do objeto, visto que 
este, na sua inteireza ou totalidade, não pode ser 
capturado nas malhas dos signos. Por mais que a 
cadeia sígnica cresça, o objeto é aquilo que nela 
sempre volta a insistir porque resiste na sua 
diversidade (ibid.,p.31). 
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 É muito luminosa esta reflexão sobre a evolução daquele determinado 

ponto de confiança, de garantia de uma ideia por hora imobilizada, que 

certamente irá movimentar-se. Pois tal filosofia nos coloca na esfera das 

verdades provisórias, não existe uma certeza eterna, estamos na 

compreensão do fim das certezas (PRIGOGINE, 2011). 

 Circulando um pouco mais sobre o fenômeno semiose, em capítulo 

intitulado Semiose e Subjetividade, Colapietro (2014) explica a noção 

antiantropocêntrica de Peirce e correlacionismo com o contexto circundante 

da existência, “ ela [a semiótica] desloca o foco do que acontece dentro de 

uma consciência finita e individual para o que ocorre entre seres sociais 

dentro de uma estrutura comum  de experiência e ação”.  

 Logo, semiose se assenta como um aspecto enérgico do signo, 

porque ele não é parado, estático, ele se move: 

Sob a perspectiva da semiótica, estamos sempre 
já entre outros, bem como entre sigficados; de 
fato, alteridade e significado dão-se juntos em 
nossas experiências de nós mesmos cmo seres 
incluídos em uma rede de relações – mais 
especificamente, emaranhados na “teia 
semiótica” (COLAPIETRO, 2014, p. 66).  
 

 Diante esse “emaranhado”, essa “teia semiótica”, Santaella (2012, 

p.29) na dianteira das disciplinas semióticas expressa que o signo está 

fadado a crescer: “a transferência do facho da representação para o 

interpretante significa que o signo é sempre inelutavelmente incompleto em 

relação ao objeto que ele representa”.  

  Neste caminho as obras aqui expostas de Lenora de Barros, em 

contorno de panorama, nos mostram uma estética e uma poética na 

CONTRA MÃO 70 do encerramento, havendo uma DEVOLUÇÃO 71 lírica para 

a compreensão de um  pensamento em constantes processos gerativos. Vem 

																																																								
70| Título-obra de Lenora de Barros, s.d. 
71| Título-obra de Lenora de Barros, 2008. 
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disso seu parentesco íntimo com o conceito de semiose como ação 

ininterrupta de signos que, no caso da arte e da poesia, sonham com ser em 

si para o devir. 
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artista é mônada 
arte é díada 

público é tríada 
crítico é piada  

 
[sem título, Julio Plaza] 
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 A produção de Lenora de Barros se apresenta como uma poética em 

expansão. É certo que aproximamos o conceito de expansão, alinhavado em 

um contexto plurissígnico, que atravessa vários regimes de culturas e 

estéticas, ao expor o entendimento d’”A Outra Geração 80”, e ao descrever 

um panorama em semiose, descentralizado e não dicotômico, previsto nos 

processos contínuos de geração de suas obras e significados. 

 Contudo, concluiremos estes esforços discorrendo sobre o signo 

estético, compreendido naquilo que titulamos de Poesia Expandida.  

Em 1970, no contexto do cinema experimental da época, Gene 

Youngblood lançou um livro sob o título de Cinema expandido. Foram 

necessárias algumas décadas para que esse livro passasse a ser 

repetidamente lembrado e citado. De uns dez anos para cá, o adjetivo 

“expandido” começou a ser crescentemente anexado a outras mídias, 

especialmente à fotografia e mesmo ao vídeo. Na verdade, até campos mais 

tradicionais de linguagem, com maior ou menor conhecimento de causa, 

também vêm sendo assim adjetivados (SANTAELLA, 2013). Isso se deve 

muito provavelmente ao processo crescente de hibridação das linguagens 

como consequência da multiplicação de mídias a que estamos assistindo. 

O contexto de inserção da obra de Lenora de Barros, exposto no 

capítulo inicial e o panorama de sua poética, no seguinte, são eloquentes 

quanto à adequação do título “Poesia Expandida” para a sua obra. Não 

apenas esse título parece lhe caber com justeza, frente à “intersignagem” de 

sua poética, quanto também pode-se afirmar que sua obra é pioneira em 

relação a essa tendência atual. Além de pioneira, foi crescentemente 

adensando essa tendência, o que certamente a coloca no centro candente 

da arte contemporânea. O exame de algumas obras selecionadas da artista 

serão capazes de melhor atestar essas afirmações. 

 Na  plasticidade poética da obra ORA ERA, feita pela poeta em 2008 

há um pulsar de  expansão, dilatação.  
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 “Ora” como advérbio tem o sentido de momento, agora, atualmente. 

É interjeição de espanto ou desprezo, “ora essa”, “ora bolas”. Expressa 

alternância: “ora essa, ora aquela”. “Ora” ainda é  verbo na segunda pessoa 

do singular, de orar.  

 “Era” pode ser a flexão do verbo ser, no singular e no passado. “Era” 

no sentido de já foi. Também é um substantivo, que define uma época fixa. 

Juntos os termos são colocados com significado de inversão, a 

contraposição do agora e do passado, do que é e do que foi. A confusão na 

descentralização do sentido abre-se como abismo dentro da simplicidade de 

suas sílabas.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 É neste interstício poético, manifestado em ORA ERA,  que visitamos 

três obras de Lenora de Barros, tidas como núcleos desta pesquisa: são eles 

Poema (1979-1980), Língua Vertebral (1998) e a  série Não Quero Nem Ver 

(2005). 

 Evidentemente há um mar de produções que poderiam ser 

analisadas, todavia novamente busca-se o rigor do recorte, que nos obriga a 

cumprir escolhas. Como justificativa e explanação de critérios, diante dos 

estudos expostos nos tópicos anteriores, defende-se que tais peças podem 

representar a coerência e a singularidade radical, crescentes na trajetória de 

Lenora de Barros.  

132| Lenora de Barros. Ora Era. 2008 
(BARROS, 2011, p.91). 
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3.1  

POEMA |   

  

 O checo Jan Mukařovský (1891-1975), crítico literário pertencente ao 

Círculo Linguístico de Praga 72 , já advertia na década de quarenta a 

especificidade da função estética da arte, compreendendo as enormes 

colaborações das  semióticas saussuriana e peirceana para o esclarecer da 

condição cognitiva e reflexiva que a arte impõe ao indivíduo ou a um 

coletivo, em seu livro Escritos sobre Estética  e Semiótica da Arte este autor 

nos esclarece que: 

A razão de ser arte, em comparação com as 
atividades humanas, é dada, portanto, 
precisamente pelo fato de a arte não se 
orientar para nenhum objetivo unívoco: do 
ponto de vista funcional a sua tarefa é libertar 
a capacidade humana de descoberta da 
influência esquematizante e limitativa da 
prática da vida, levar o homem a tomar 
consciência, em todas as ocasiões, do fato 
de a quantidade de atitudes ativas que pode 
adotar perante a realidade se tão inesgotável 
como o caráter multifacetado da realidade, 
encoberto pela rígida hierarquia das funções 
de orientação única (MUKAŘOVSKÝ, 1988, 
p.225). 
 

 Neste possível desvelar que a arte exerce, o autor continua a dizer 

que a obra isolada não exercita sua ação sígnica com o mundo, portanto é 

necessário um movimento que dê a criação sua condição de dilatar novos 

significados ao real. Este estudioso colaborou amplamente para o 

entendimento de arte no sentido de uma cadeia de significações, e de sua 

																																																								
72| Ou Escola de Praga. Funcionou entre os anos de 1926-1939. Destaca-se como membros principais: Roman 
Jakobson, Nikolai Troubetzkoy, Sergei Karcevskiy (russos) e René Wellek, Jan Mukařovský e Vilém Mathesius (checos). 
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propriedade multifuncional. Nesta acepção, Santaella esclarece sobre a 

incidência das teorias pragmáticas73 da arte, da qual Mukařovský é precursor: 

As teorias pragmáticas da arte propõem que, 
ao invés de se buscar o sentido da arte na 
sua estrutura sintática ou na função 
referencial, este nasce a partir de um ato de 
atenção estética, “uma atitude semiótica 
específica no processo de recepção 
estética”.  Os primeiros a desenvolver 
explicitamente tal proposta foram os 
semioticista da escola de Praga, 
especialmente na obra de Mukařovský, tendo 
encontrado sua forma de expressão 
principalmente no conceito de 
estranhamento (SANTAELLA, 1994, p. 168). 

  

 Entretanto, é respeitável registrar que para Nöth (1996, p.97), 

Mukařovský ainda possui uma versão moderada da teoria da autonomia 

estética, expondo que Roman Jakobson fora mais longe “definindo o signo 

estético com um signo autolélico e auto-referencial”, ou seja, autotélico 

compreendido com tendo, a mensagem poética,  nenhuma função além de 

si mesma, havendo na condição poética afinidades dominantes com a 

metalinguagem.  

 Na concepção de cadeia de significações que desatam o sentido e 

dilatam o real,  Poema é uma produção essencial e se alastra por toda a 

carreira da artista, possui ressonância ampla. Sendo citada, exibida e 

difundida em diversas circunstâncias, desde capa de livros, até mostras 

internacionais. Que já no ano de 1983 teve a atenção da artista Regina Vater, 

que inclui a produção de Lenora de Barros em um compêndio feito nos 

Estados Unidos, ou seja, fora das esferas nacionais, sobre artistas 

contemporâneos latino-americanos, a publicação faz parte da Revista Flue, 

																																																								
73 | Pragmatismo é uma escola filosófica, fundada por C. S. Peirce. Anos depois ele mudara o nome para 
Pragmaticismo.   
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volume 2, número III, publicada pela Franklin Furnance Archives de Nova 

Iorque.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

133| Capa do Livro Performance, Recepção e 
Leitura. Paul Zumthor. 2007.  Ed. Cosac Naify. 

Disponível em: 
https://www.estantevirtual.com.br. Acesso em: 

01.01. 17. 
 

134| Revista Flue, 1983. Disponível em: 
http://arteonline.arq.br/museu/interviews/regin

avaterport.htm. Acesso em: 01.01. 17. 
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 É a segunda manifestação fotográfica da artista, produzida nos anos 

1970.  Sua existência cumpre um contínuo com a pesquisa estética iniciada 

em homenagem a George Segal (1975), fotoperformance que possui em seu 

núcleo duas agudas referências. Uma é o próprio homenageado, o artista 

conceitual americano George Segal (1924-2000), que criou esculturas de 

indivíduos em várias situações,  em gesso integralmente brancas.  

 E a seguinte, é a citação ou a inspiração em Marcel Duchamp74, na 

performance fotografada por Man Ray, Marcel Duchamp photographié pour 

obligation pour la roulette de Monte-Carlo, de 1924. 

 Entretanto Poema, é mais elaborado, operando uma sofisticação e 

rigor, marca contínua nas seguintes manifestações da artista. Portanto, é 

modelo de suas conceituais fotoperfomances ou fotopoemas.  

 Ainda como propriedade fundante de sua produção, esta 

fotoperformance/fotopoema, como já conferido nos capítulos anteriores, foi 

publicada na revista Zero à Esquerda, 1981, que segundo a própria 

“demorou dois anos para ser concebido (BARROS, 2009, p. 4) “.  

 Deste modo,  traz uma íntima relação com esse movimento de 

produção artesanal ou experimental de publicações iniciadas na década de 

1970. Poema, está lá, misturado nessa revista junto a tantos outros também 

poemas, destacados, libertados, expandidos e desprendidos.  

  

 

 

 

 

 

																																																								
74 | Dentro do conceito de “trasnscriação” operacionado por Haroldo de Campos, a obra  homenagem a George Segal 
já foi analisada por esta estudante na monografia “Lenora de Barros: nos Entremeios da Linguagem”. Arte: História, 
Crítica e Curadoria. PUC-SP, 2015. 
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 É observado que nesse trabalho 

novamente apresenta-se uma cadeia de 

movimentos fotografados, quadro a quadro, 

totalizando seis ações, seguindo o mesmo 

esquema visual de seu primeiro homenagem a 

George Segal, uma vez que utilizada a imagem 

da artista, mas agora há o foco, o fechar do 

plano, o recorte. L.B. não revela-se, pois há um 

primeiríssimo plano, de modo que não se sabe 

de quem é a boca que aparece com a língua de 

fora.  

 O quadro inicial  é uma língua de fora da 

boca, mas aparece como uma  carne relaxada, 

não agressiva, sensualizada. É o princípio de seu 

processo metalinguístico: língua que fala de 

língua, língua que constrói língua, o poema.  

 Na segunda fase, a língua sai para lamber 

a máquina de escrever. A mesma língua passa 

para o terceiro quadro, mais distendida ainda, 

quase sem dentes em volta, lábios retraídos, há 

o enfoque em uma única tecla da parte interna 

da máquina, o organismo toma o lugar da fita 

impressora. Parece querer substituir a tira que 

carimba o papel.  

 Cena a cena,  a boca é mais visível, os 

dentes entram na narrativa. É possível ver um 

pouco do nariz, os lábios agressivos, 

escancarados perante as teclas internas da máquina, como se houvesse uma 

135| Lenora de Barros. Poema. 
1979. Portifólio da Artista.   
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fome de letras, um consumir desses botões. Neste momento, no quarto 

quadro, as teclas tocam a língua, grudam em conjunto nessa carne que 

parece estar desprotegida diante o duro metal. 

 No quinto momento, surge um fluxo oposto ao anterior, antes a boca 

invade a máquina, agora nessa imagem a máquina com seu teclado interno 

(os ganchos) parece tomar a língua da artista, colando sem dó em toda a 

superfície do órgão, algo como uma sucção. A aparelhagem parece estar 

absorvendo a língua, como numa metamorfose, ou então a língua se 

transformando em teclados, a língua carne fundindo-se, acoplando-se com o 

ferro.  

 Por fim, tem-se só os ganchos interiores, de metal, juntos, quase 

encavalados, constituindo um aberto triângulo. Esse assemelhando-se a uma 

língua, como se a fala/carne tivesse sido tragada pelas engrenagens, e dela 

ainda assim sobrasse a própria imagem.   

 Embora essa produção não contenha a palavra, a imagem fala, 

converte-se em palavra, através da figura da língua e das teclas da máquina 

de escrever, tanto as internas quanto as externas. Esta postura cria uma 

narrativa imagética, ou seja, dentro de uma  sintaxe visual, estabelecendo a 

construção do significado de poema, poesia ou composição poética. Uma 

vez que a  poesia pode agora não mais versar, ela quer se libertar da lógica 

da linguagem, da coerência da sintaxe verbal, neste intuito ela se assentará 

como imagem. 

 Logo, Poema é capital para a compreensão de um legado 

contemporâneo da Poesia Concreta conferido nas artes visuais nacionais, 

pois aí está o que dito anteriormente, a poesia assumindo o plano do campo 

físico. Poema leva o leitor-espectador a considerar a gênese da artista na 

tradição da Poesia Concreta e toda o seu paideuma desde o “branco da 

folha” de Marllarmé até aos ensinamentos subversivos em Paul Valéry, sua 

“anti-poesia”. É neste circuito de entendimento que habita a radicalidade de 



|212 

Poema. Vez que alimenta-se das atmosferas criadas pelo trio Noigandres, 

memória da barroca e verborrágica Galaxias (1963-1976) , de Haroldo de 

Campos, e também Augusto, em seus Popcretos (1964-1966), visto nos 

recortes realizados em Olho por Olho, de 64 ou no movimento silábico de 

Luxo, de 65. Life (1967), de Pignatari também ressoa em Poema, na 

operação do corte, da sobreposição eisensteiniana.  Isto porque:  

[...] a poesia concreta, especialmente nos 
desdobramentos por que viria passar na obra 
de Augusto de Campos, antecipou também 
o pulsar dos movimentos em luz ou som de 
uma poética eletrônica na era da automação. 
A tal ponto a imagem está hoje introjetada 
na palavra poética que a mera menção do 
tema – palavra e imagem – parece induzir o 
pensamento inexoravelmente para a poesia. 
No Brasil contemporâneo, as produções 
poéticas ficaram tão profundamente 
marcadas pela visualidade que não é mais 
possível pensar a imagem à margem das 
aquisições poéticas (SANTAELLA, NÖTH, p. 
73, 2015).  
 

 Assim, tal produção traz esta lógica teórica e histórica do 

desenvolvimento da “literatura de invenção” que assume como uma de suas 

tantas outras operações, a palavra como imagem e vice-versa. Segundo 

Augusto de Campos (2011, p.123). Poema está dentre “as precoces 

aventuras de desconstrução  dos anos de 1980, da língua-letra à letra-língua, 

da máquina-táctilo-gráfica [...].” 

 Defende-se, portanto, que L.B. parece acertar os ponteiros da história 

com Poema,  informando uma narrativa a contrapelo - como doutrina Walter 

Benjamin em Sobre o conceito de história [1940] -  e mostra que a arte feita 

no Brasil possui a existência e as resistências radicais de suas vanguardas. 

Entretanto, alinhadas e pertencentes ao tempo daquele “agora”, de finais 

dos anos setenta. A obra aparenta responder a pergunta de Décio Pignatari 
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(1967): & se não perceberam que poesia é linguagem. Sim, por alguns, foi 

apreendido que poesia é língua. 

 Neste trajeto, o título da peça concretiza a expansão do significado, 

porque está atrelado na produção de uma poesia não verbal, um fotopoema, 

o que leva ao entendimento de Chklovski (1978, p.35), que em seu texto A 

arte como procedimento [1917], esclarece a poesia sendo pensada como 

imagem ou há muito tempo sendo percebida como imagem, citando o 

também linguista A. Potebnia, que defende o conceito “poesia = imagem” 

(apud. CHKLOVSKI, 1978, p. 41). 

 A máquina de escrever é outro ponto de elaboração desta análise, é a 

síntese da incubação do lirismo pela técnica, em contraposição a revelada 

organicidade. Marca a relação do poeta com o realizar, expõe a tatalidade 

da literatura. Se hoje nos acostumamos ao som sutil de um teclado digital, 

em 1979 eram as máquinas, densas, pesadas, que dominavam o fazer 

textual, como alternativa aos manuscritos,  em que datilografava-se um 

texto. Na datilografia, do grego dáktylos, “dedo” + gráphein, “escrever” , 

não existia os movimentos do mouse e nem os artifícios simplificadores dos 

programas de edição de texto, então rolava-se o papel com as mãos, para a 

troca de páginas,  era a pausa entre um datilografar e o outro, em que as 

linhas eram também alteradas por uma alavanca, havia até um sonar neste 

movimento. Outra realidade sensória, diferentes ruídos, distintas posturas 

corporais. Com efeito,  era outra percepção com as digitais das mãos, que 

na obra Poema  convertem-se em digitais da língua, digi-linguais.   

 Assim, de forma audaz,  L.B. introduz nas reflexões poéticas o gesto 

do poeta e a língua em relação a este,  “encarnada” (MERLEAU-PONTY, 

1984) e entremeada no feitio literário, em um processo metalinguístico. A 

propósito dessa operação, Haroldo de Campos é mestre no discurso sobre a 

especificidade metalinguística na poesia de vanguarda, e que por 

conseguinte atravessa a obra da poeta: 
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Na poesia de vanguarda, então, o poeta, 
além de exercitar aquela função poética por 
definição voltada para a estrutura da 
mensagem, é ainda motivado a poetar pelo 
próprio ato de poetar, isto é, mais do que 
por uma função referencial ou outra, ele é 
completamente movido por uma função 
metalinguística: escreve poemas críticos, 
poemas sobre o próprio poema ou sobre o 
ofício do poeta (CAMPOS, H., 1972, p. 153). 

   

 Este signo lírico, a língua,  também  expande-se para  um “espaço 

expressivo” entre a carne e a grafia, sintetiza os ensinamentos de Lygia 

Clarck, Lygia Pape e Hélio Oiticica que jogaram seus corpos para 

desvendarem processos físicos mais íntimos com a existência subjetiva. Da 

mesma forma fez L.B., nessa superexposição de sua mucosa lingual, no anglo 

que abusa do recorte e do minúcia gestual, provocando a tatalidade, mesmo 

na ausência de sua presença integral, com um só fragmento de seu rosto, 

contudo fragmento este repleto de significados cálidos, libidinosos, que 

aquecem a frieza e a distância que o  papel impresso impõe ao leitor-

espectador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136| Revista Zero à Esquerda. 
Interior. 1981 (BUOSI, 

CALLEGARI,  2016, p.09).   
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 No entanto, quando publicada na revista Zero à Esquerda, essa frieza 

é quebrada também pela manipulação,  onde o leitor desdobrava a língua. A 

movimentação poética em dobradura igualmente aponta para os produções 

de Julio Plaza e Augusto de Campos, a exemplo dos objetos-poemas 

tridimensionais vistos em Poemóbiles (1974) e Caixa Preta (1975) .   

 Mais um aspecto dessa obra, é a semiose em sua estrutura interna, 

desencadeada no futuro. Porque a língua é um signo poético que crescerá 

em outros. Signo que será expandido em tantas demais línguas, e estará 

presente em sua trajetória, como é possível perceber nos projetos: Silêncio 

(1990); No país da língua grande dai carne a quem quer carne (1998); Língua 

Vertebral (1998); Calaboca (2006); Linguagem (2008); Estudo para Facadas, 

(2012); Nósnãotemosnadaadizer (2013).  

 Língua também compreendida em processos de transcriação 

(CAMPOS H., 1972), identificados a exemplos de Clark e Pape. Logo, 

fixamos o entender de semiose como uma característica relevante para a 

construção do conceito de  Poesia Expandida, identificada em Poema. 

 No pulsar do feitio manual, intuindo o ser “artífice” (SENNET, 2009), a  

realização fotográfica é resultado de elaboração e conhecimento de uma 

técnica radical sobre os artifícios da fotografia, nisto as inquietações estéticas 

de Geraldo de Barros também comparecem em Poema, como um “modelo 

de sensibilidade”. Os movimentos fotográficos estão recortados (veja na 

imagem abaixo o contorno das formas de um dos quadros) e na sequência  

são afixados em um fundo neutro, é a operação do clássico past up (se diz 

pestap). Não havia nos finais dos anos 1970, a edição eletrônica profissional 

e os populares editores contidos até nos celulares de hoje. Naquele tempo, 

a poeta junto com a artista Fabiana de Barros interfere na fotografia 

manualmente. Recorta-se a imagem e depois a cola e a isola, sobrando 

apenas o gesto performático. O plano de fundo original da fotografia (um 

jardim em que a máquina se dispunha em cima de um banco) desaparece da 
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narrativa, nunca existiu na obra, para dar lugar a um ambiente preenchido de 

nada, sem qualquer informação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Está em Poema um extrato estético que indica a antecedente 

vanguarda, a série Fotoformas, dos anos cinquenta, no entanto é anterior  a 

futura série Sobras (dos anos noventa),  em que Geraldo de Barros exacerba 

no gesto do recorte. Contudo L.B. cria “modelos novos”, como enuncia o 

professor poeta:  

A poesia situa-se nos campo dos controle 
sensível, no campo da precisão da imprecisão. A 
questão da poesia é esta: dizer coisas  imprecisas 
de modo preciso. As artes criam modelos para a 
sensibilidade e para o pensamento analógico. 
Uma poesia nova, inovadora, original, cria 
modelos novos para a sensibilidade: ajuda a criar 
uma sensibilidade nova (PIGNATARI, 2004, p. 
53). 

 

137| Poema. Detalhe.1979. 
Portifólio da Artista.   
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 Na sucessão deste processo sígnico do pest-up está Procuro-me, 

Curo-me e Hífen sendo exemplares fenômenos de uma contígua coerência 

estética, com o recorte das formas, imagens, letras e palavras, colados em 

outros planos de fundo. 

 Em razão das reflexões expostas, Poema foi nuclear nesta pesquisa. A 

obra obrigou uma RETALHAÇÃO 75 de assuntos que somente na superfície 

se isolam, defendendo que a poética de L.B. já estreou, nos anos setenta, 

intersígnica, repleta de “intersignagem”.   

 Justifica-se, portanto, o pioneirismo da poeta na ação da Poesia 

Expandida,  percebida com uma reunião da “literatura de invenção”, poesia, 

performance, artes visuais e fotografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
75| Título-obra de Lenora de Barros, 2007. 
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3.2  

LÍNGUA VERTEBRAL |   

  

 Em abreviação, um signo é um ícone quando assemelha-se a seu 

objeto.  Exemplo disso são as pinturas, desenhos e gravuras miméticas. O 

índice é parte de um contexto maior do que ele, como são um compêndio 

cultural, social, ou uma existência  pessoal para os quais o signo aponta. Ele, 

portanto, como parte de um todo maior,  indica. São índices por exemplo a 

fita métrica, relógios, cata-vento, antenas, radares etc. E o símbolo depende 

de um intérprete que faça uma associação de ideias entre o signo e aquilo 

que, por convenção, ele representa. Assim são as palavras, sentenças, livros, 

bibliotecas etc.  

 Na concordância com um mundo poli, pluri, misturado a arte 

contemporânea, carregando continuamente vestígios do Dadaísmo e da Arte 

Conceitual (vindos juntos com a Performance e a Videoarte) e somando 

todos os adventos comunicativos possíveis, apresenta  no final do século XX 

e no início do século XXI, uma explosão sígnica nas eferas poéticas. São 

operações que cumprem este deslocamento do pensar em diversos modos 

de aparição. 

Para a compreensão das diferenciadas 
naturezas, graus de referencialidade e 
aptidão comunicativa de toda e qualquer 
espécie de imagem e quase imagem, é 
preciso empreender um retorno a Peirce. 
Fundamentando suas classificações em 
princípios lógicos muito mais gerais do que 
os usuais, sua teoria nos fornece uma rede 
de distinções radicalmente elementares e 
altamente abstratas que funcionam com um 
mapa de orientação para a leitura precisa e 
discriminatória das leis que comandam o 
funcionamento de todos os tipos possíveis se 
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signo, quer eles sejam materiais ou mentais, 
quer imaginados, sonhados ou alucinados. 
Entre eles, os diversos modos de aparição de 
imagem e da palavra (SANTAELLA, NÖTH, 
1997, p. 61). 

 

 Neste sentido, decifrar os esforços criativos através da ampla 

definição de signo nos coloca em outro ambiente, mais enérgico, perceptivo 

e indagativo. Santaella escreve poeticamente sobre a condição inclusiva do 

signo: 

Peirce levou a noção de signo tão longe ao 
ponto de seu interpretante, quer dizer, o 
efeito que o signo produz, não ter de ser 
necessariamente uma palavra, uma frase ou 
um pensamento, mas poder ser uma ação, 
reação, um mero gesto, um olhar, um calafrio 
de regozijo percorrendo o corpo, um 
desfalecimento, devaneios incertos e vagos, 
uma esperança, estados de desespero, 
enfim, qualquer reação que seja, ou até 
mesmo algum estado  de indefinição  do 
sentimento que sequer possa receber o 
nome de reação. Tudo isso é signo, na 
semiótica peirceana. Não podem ser 
minimizadas, consequentemente, as 
implicações dessa concepção liberal e 
generosa para se pensar a estética, para se 
compreender  o fato estético, cujo encontro, 
de acordo com Borges, pode nos felicitar em 
qualquer situação – num crepúsculo outonal, 
na leitura de um poema, na troca de um 
olhar (SANTAELLA, 1994, p. 158). 

 

 Logo, no caminho aberto pelos horizontes do signo, expõe-se que há 

uma diferença entre obra e signo estético. Há para esta compreensão um 

importante parágrafo desenvolvido por esta mesma autora, que 

conceitualiza signo estético junto com as  pesquisas de W. Nöth (1994), em 

um trecho que nos participa que:  
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Segundo Nöth, a primeira grande distinção 
entre as teorias estéticas semióticas e as não 
semióticas está no fato de que as primeiras 
não falam mais em “objeto” estético, mas 
sim em “signo” estético. A obra de arte, seja 
ela de que tipo for, mesmo uma escultura, 
não importa quão imponente possa ser na 
sua realidade matérica, não é mais tratada 
como um objeto, mas como um tipo especial 
de signo, cujos processos de produção e 
recepção constituem processos peculiares de 
semiose. Para se traduzir isso em termos 
peirceanos, se a “semiose” significa “ação 
do signo”, sendo esta a ação que leva o 
signo a ser interpretado em um outro signo, 
então, as semioses da arte produziriam 
processos interpretativos especiais e 
característicos (SANTAELLA, 1994, p. 168). 

 

 Para explorar a compreensão da atualidade do signo estético e sua 

potência em gerar cadeias de interpretação, saltamos do universo de 1970, 

com o aparecimento das Revistas Experimentais, do ambiente de Poema, 

para os finais dos anos 1990, onde as Bienais tomavam um corpo 

institucional de importância na produção  nacional e a arte contemporânea já 

bem entranhada e aceita nas dinâmicas sistêmicas do fazer artístico. Assim 

serão analisados Língua Vertebral (1998-2010), exposta na “Bienal da 

Antropofagia”, com registro fotográfico e produção gráfica de Marcos 

Ribeiro, realizada em cores. 

 Como fotografia, Língua Vertebral possui a imagem da língua, bem no 

centro, percebendo uma boca aberta ao máximo, em que os dentes 

superiores são mostrados, com os lábios forçadamente arreganhados, sendo 

possível enxergar os sulcos de sua pele, as ranhuras e seus contornos. É uma 

revelação da cavidade bucal  em todas as suas mais escondidas e 

identificáveis texturas desde os dentes, passando pelos lábios e a língua, 
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sendo notada a constituição da membrana mucosa, e as tramas das papilas 

gustativas.   Como plano de fundo, a tez do rosto da poeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O elemento língua comporta-se como signo na obra de Lenora de 

Barros, pois transporta, como visto,  a outras línguas e linguagens criadas 

pela poeta, desde 1975, a exemplo de Poema. Este registro fotográfico 

singular, portanto, aponta ser signo artístico de L.B., valendo como um 

extrato estético, artístico e criativo de toda a sua produção. Língua Vertebral, 

tanto no título, quanto na visualidade, palavra/imagem, amálgama o passado 

e o futuro poético da artista. Nos ensinamentos sobre a continuidade 

peculiar do signo artístico Plaza contribui esclarecendo que:  

138| Língua Vertebral. 1998 (BARROS, 2011, p.61). 
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A continuidade típica da plenitude 
tricotômica é o que caracteriza a linguagem 
que atua no nível da função representativa e 
comunicativa, isto é, na relação do signo 
como o pensamento. [...] Produzir  linguagem 
em função estética significa, antes de mais 
nada, uma reflexão sobre as suas próprias 
qualidades. É no amago destas qualidades 
que se cria a diferença entre signo 
autônomo, autorreferente e a linguagem 
funcional de uso comunicativo (Mukařovský) 
(PLAZA, 2010, p.23). 

  

 Na operação da linguagem em “função estética” produzida por L.B., 

Língua Vertebral é uma fotografia não confiável ao real, já que está 

distorcida, desviada, alterada e estranhada. A língua fotografada possui uma 

anamorfose,  sendo mais longa do que o normal e ainda tem uma ‘coisa’ 

pregada à ela.  

 Na compreensão da fotografia livre das amarras da tradição 

fotográfica, enfrentadas já desde os dadaístas e aqui no Brasil conferida ao 

círculo vanguardista dos anos quarenta, formado a exemplo de Farkas , Lorca 

e  Geraldo de Barros, sabe-se que a fotografia não mais cerca-se por 

monômios, já alcançou, portanto, o termo expansão.  

 Fernandes Junior (2002) em tese defendida na PUC-SP, A Fotografia 

Expandida,  escreve que os registros fotográficos contemporâneos, nos seus 

processos de elaboração, subvertem os modelos tradicionais e desarticulam 

as referências com o real.  Por isso podemos compreender Língua Vertebral 

dentro do conceito, primeiramente,  de fotografia expandida, como aponta 

estudos deste autor: 

Dentro dos conceitos de fotografia 
expandida (ou fotografia experimental, 
construída, contaminada, manipulada, 
criativa, híbrida, precária, entre tantas outras 
denominações) devemos considerar todos os 
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tipos de intervenção que oferecem à imagem 
final um caráter perturbador, a qual aponta 
para uma reorientação dos paradigmas 
estéticos, que ousam ampliar os limites da 
fotografia enquanto linguagem, sem se deter 
na sua especificidade. Não nos interessa mais 
apenas o cumprimento das etapas do 
processo codificado para o registro 
fotográfico. Agora, torna-se importante 
considerar os contextos de produção e as 
intervenções antes, durante e após a 
realização de uma imagem de base 
fotográfica (FERNANDES JUNIOR, 2006, 
p.17). 
 

 É possível que esta obra sígnica seja enfrentada também como uma 

imagem de “base fotográfica”, que estende ao que se julga por fotografia 

digital, com processos de tratamento gráfico e não confiável ao real, ou seja, 

é uma imagem computadorizada, capturada a partir de uma situação 

performática, somando-se intervenções computadorizadas, antes de ser 

materializada em papel ou em qualquer outro suporte: livro, piso de chão, 

cartaz, fotografia emoldurada, etc. 

 Na operação do “estranhamento” ou “singularização”, defendido por  

Chklovsky (1978, p.45), no início do século, no âmbito dos estudos da 

linguística, alcançamos que um dos desígnios da arte “é dar a sensação do 

objeto como visão e não como reconhecimento”. No interior desta obra está 

este fenômeno, que choca o olhar, oferecendo a dúvida, e a ambiguidade 

de sentidos, pois  está alheio ao real.  

 Depois de uma olhada atenciosa,  percebe-se que trata-se de uma 

pequena escultura, feita de um material aderente, brilhante como ouro que 

imita ou lembra uma coluna, com todas as suas partes,  desde a inferior 

lombar vista na ponta da língua, até os ossos da cervical, entrando quase 

que na goela da artista.  
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 Mas este trabalho não fica apenas dentro do registro fotográfico, 

devido à autora ser uma poeta, e  já ter produção considerável no terreno da 

poesia, na elaboração da palavra. Neste alinhamento, o nome Língua 

Vertebral é mais que um título, novamente estamos sob o fenômeno do 

“Título-obra”. Pois ele altera a sintaxe do entendimento de “coluna 

vertebral”, troca-se coluna por língua. E altera também a sua semântica, 

porque língua não tem as vinte e três vértebras da espinha dorsal, é carne 

mole, invertebral, sem osso. É carne da fala e simultaneamente do sistema 

digestivo, é ela que articula as palavras, seus movimentos inferem nos 

fonemas e complexamente o músculo é responsável pelos sabores sentidos 

e também coopera com o digerir dos alimentos, moldando-os 

primeiramente e guiando-os para a digestão.  

 Nesta perturbação silábica e sígnica, há uma contribuição paralela, 

pois o título coopera em revelar, para além do olhar atencioso,  a espinha 

dorsal pregada na mucosa. Coopera com a memória, entregando o  

conjunto de ossos primordiais na estrutura do corpo humano, que sustenta 

nossa posição bípede e realiza a conexão a todo um sistema complexo, 

como o crânio e os membros.  

 É revelador e bonito quando Chklovsky (ibid.) expõe: “O ato da 

percepção em arte é um fim em si mesmo e deve ser prolongado; a arte é 

um meio de experimentar o devir do objeto, o que é já “passado” não 

importa para a arte”. Assim estamos diante de uma esquisita, mas 

aprimorada fotomontagem, que poetiza, em seu título,  estes estados mais 

racionais da concretude existencial, por isso extrapola o entendimento de 

fotografia expandida, ocupando o grau de Poesia Expandida. 

Alargando esta reflexão, podemos dizer que os processos e escolhas 

inventivas expressos na poética desta artista, podem levar ao entendimento 

do uso da linguagem como principiador ou estruturador da condição 

humana, mesmo em ambas produções analisadas, Poema e Língua Vertebral 
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não havendo uma única palavra na obra, somente no título, que por si, já é 

verbo lírico.  

A poeta então embaraça os sentidos com suas atitudes imaginativas e 

na percepção cognitiva das imagens com a palavra. Língua, linguagem, 

língua vertebral, espinha dorsal, coluna língua, osso mole, mucosa inflexível, 

invertebrado, processo linguístico, fala, idioma, salivação, comunicação, 

degustação, identificação de existência, posição ereta, deglutição parecem 

pluralizar os significados, nada de dicotomias, pura complexidade. Evocando 

Pignatari que colabora para a concepção de poética em seu livro O que é 

Comunicação Poética, tem-se que “para o poeta, mergulhar na vida e 

mergulhar na linguagem é (quase) a mesma coisa. Ele vive o conflito signo 

vs. coisa. Sabe (isto é, sente o sabor) que a palavra “amor” não é amor – e 

não se conforma“  (PIGNATARI, 2004, p. 11). 

 Compreendendo desta maneira, que os procedimentos interpretativos 

característicos da poética exploram novas possibilidades de compreensão, 

pois há um “estranhamento”, uma saída do estado letárgico do 

automatismo, para uma atenção perceptiva, energética, no rumo de novos 

ângulos. É por si, um signo incompleto.   

 Quanto ao contexto, por ser vertebral na trajetória da artista, 

participando de uma instalação que devota à Oswald de Andrade e suas 

correlações culturais, A Contribuição Multimilionária de Todos os Erros, a 

obra efetua uma viagem filosófica na tradição literária brasileira, tanto na sua 

forma de exposição quanto no seu conteúdo. Uma revisão é provocada, 

desde a antropofagia oswaldiana até os experimentais da Tropicália. Visto 

que ela mergulha em uma reflexão do Manifesto Antropófago (1929),  

estando como dupla de outro trabalho da poeta, nomeado No país da língua 

grande, dai carne a quem quer carne. Para Octavio Paz ( [1972] 2013, p. 165) 

“o tempo do poema não está fora da história, mas dentro dela: é um texto e 

é uma leitura”. E assim observamos que ambas fotografias fazem paródia, 



|226 

carnavalizam (no conceito de Mikhail M. Bakhtin)76 o visionário texto: “[...] 

Encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pelos 

imigrados, pelos traficados e pelos touristes. No país da cobra grande” 

(ANDRADE, 1979, p. 11). 

 Na substância de Língua Vertebral  desenvolvida pela poeta,  a obra é 

porta-voz de um modus operandi às avessas e radical brasileiro, 

testemunhado também  em nósnãotemosnadaadizer, produção videográfica 

de 2013. No vídeo a imagem duplicada da reprodução de Língua Vertebral é 

agigantada em uma impressão colorida, esticada de ponta a ponta, por duas 

mulheres, uma sendo a própria artista e depois as impressões são rasgadas e 

comidas por ambas, simultaneamente. Antropofagicamente as cópias das 

obras são destruídas, deglutidas. Ora, portanto este trabalho, além de refletir 

sobre a cultura e a linguagem antropofágica brasileira,  debate conceitos 

caros ao fenômeno fotográfico, como a matriz reprodutora, observada por 

Walter Benjamin em  A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, 

de 1955,   contanto sobre a “decadência do conceito de propriedade” 

(SANTAELLA, NÖTH, 2015, p. 126).  

 Por isso a imagem desta ação fotográfica não é única e nunca será, 

está prenhe de seus procedimentos, nasceu reproduzível, expande-se em 

outras, recria-se, cresce e como possui peso conceitual, carga poética, 

permanece.  

 Na sequência temporal, anos depois é visto na videoperformance 

ISSSOÉOSSODISSO (2016),  o  fragmento sígnico filosófico/imagético da 

coluna vertebral, agora alargada em seu conceito de estrutura, esteio.  Na 

última imagem da sequência performática em vídeo, a artista ao despedaçar 

																																																								
76| Já foi escrito por esta estudante um capítulo inteiro sobre a operação da paródia e carnavalização nas obra de 
Lenora de Barros, visto na monografia “Lenora de Barros: nos Entremeios da Linguagem”. Arte: História, Crítica e 
Curadoria. PUC-SP, 2015.  
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um esqueleto humano, deixa como sobra apenas a espinha dorsal, a 

vértebra resiste.   

 Em ato de obstinação ao projeto de dizer sobre Poesia Expandida,  

observar a arte da poeta Lenora de Barros, “sincrônica” (CAMPOS, H., 1972) 

com a ótica peculiar da semiótica, decifrada como um signo estético sempre 

incompleto, institui ampliar sua importância e permanência nos ambientes 

socioculturais.  

 Enfim é esta arte que se dispõe a transitar com os nossos “agoras”, 

validando as indeterminadas percepções tanto de realidade, quanto da 

construção de um imaginário, como sendo o  LUGAR DE SEMPRE 77 da 

dilatação poética e comunicacional na linguagem de Lenora de Barros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
77| Título obra de Lenora de Barros, 2010. 
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3.3 

A SÉRIE NÃO QUERO NEM VER |   

  

 A  Poesia Expandida está fundamentada na obra percebida como 

signo, pertencente a uma rede intersemiótica de processos abertos e 

retroalimentados,  guiando-se nos fenômenos múltiplos da utilização da 

palavra/imagem poética, da imagem artística e da ação lírica e performática. 

Atitudes estas essencialmente operadas por Lenora de Barros, estando 

esparramadas, distendidas em suas tantas operações poético/midiáticas 

atravessadas por revistas, jornais, livros, videotextos, videoperformances, 

instalações, outdoors, shows, performances ou as tão somente oralizações, 

contidas em suas instalações sonoras, videoperformances e atuações ao vivo. 

 Deixa-se nítido que sua produção sígnica artística parece de fato 

negar as dicotomias, o binarismo, pois desde 1975, até os dias de hoje, 

criam ora abismos, ora pontes para um universo de “entres”. 

 A  série Não Quero Nem Ver representa nesta pesquisa em ponto de 

término, a máxima do que queremos expor por Poesia Expandida.  

 O conjunto é formado por quatro vídeos Tato do olho, Ela não quer 

ver, Já vi Tudo, Há mulheres, somados as fotoperformances, Não quero nem 

ver, Nem me mostre, A mulher, Não me mostre, Escrever por dentro. E ainda 

a publicação dos poemas, desassociados dos vídeos em que são vocalizados 

pela poeta, sendo:  Há mulheres e Tato do Olho. A série de vídeos tem 

produção conjunta de Luciano Mariussi e Marcos Ribeiro .  

 Inicialmente a instalação ocorreu em 2005 no Paço das Artes, não 

ainda com todos os vídeos, evoluindo na V Bienal do Mercosul, com 

exposição das quatro projeções, em ambiente totalmente escuro. 

Posteriormente o conjunto foi exibido em outras circunstâncias, como em 

ISSOÉOSSODISSO, 2016.  
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 É uma obra multimidiática, porém cresce para a compreensão de 

“intermídia”, juízo explorado no início do primeiro tópico.  Marcando a 

característica de Lenora de Barros nos desbravamentos dos plurais, pois está 

nela contida a videoperformance, fotografia, poesia, vocalização e a 

instalação. Apesar disso possui a congruência e o aliança dos meios, o 

trabalho caminha para uma essência única, mesmo feita de variadas 

operações. É uma situação sígnica que revela as “matrizes da linguagem” 

(SANTAELLA, 2005)  sendo sonora, visual e verbal. Desvenda, portanto, toda 

a engenharia verbivocovisual conferida aos estudos vanguardistas da década 

de 1950.  

 Na condição de vídeo,  a produção remete à precedência anárquica 

dos anos 1980, foi lá que a poeta já investira sua lírica junto com Walter 

Silveira na releitura de homenagem a George Segal (1984), sendo a primeira 

vez que seu rosto expõem-se em monitor, no enquadramento fechado. O 

processo de realização de enquadramento desta série dos anos dois mil é 

muito parecido com a dos anos oitenta,  pois novamente há planos fechados 

do rosto da poeta, com uma narrativa radical, subversora e perturbadora.  

139| Série Não Quero Nem Ver.  2005. V Bienal do Mercosul. Porto Alegre. 
Portifólio da Artista.  
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 De forma que denuncia sua origem geradora, quais sejam os 

movimentos de vídeo independente, as irreverentes produtoras TVDO e 

Olhar Eletrônico e ainda os festivais de fronte, a exemplo Vídeo Brasil e o 

Festival do Minuto.  Também realiza conexão com a conceituação de 

“videoformas”, diante  os experimentos de Augusto de Campos com a 

poesia holografada78. 

 A gravação,  o monitor e a tela eletrônica no feitio poético das 

videoperformances e das narrativas artísticas tomadas em câmeras de “fita” 

(na outrora década de 1980, e nos dias de hoje, digitais) tomam por si só o 

termo expansão, devido a sua mestiçagem com a televisão, com o cinema e 

com a performance ao vivo. Segundo o mestre no assunto:   

 
Trata-se de enfrentar o desafio e a resistência 
de um objeto híbrido, em expansão, 
fundamentalmente impuro, de identidades 
múltiplas, que tende a se dissolver 
camaleonicamente em outros objetos ou a 
incorporar seus modos de constituição 
(MACHADO, 2007, p. 36). 
 

 Por isso, tal série videográfica “reflete um mundo cada vez mais 

complexo, hiperpovoado de signos” (SANTAELLA, 2012, p. 4), representa no 

tempo atual a “semiodiversidade” existente na arte contemporânea que 

abraça o fenômeno do vídeo e também das videointalações como uma de 

suas principais expressões.  

 Na particularidade desta operação plurissígnica, Rush ( 2006, p. 110)  

analisa as videoinstalações como um processo criativo para além do estúdio, 

inserindo-se no espaço social, sendo um reconhecimento “do espaço 

externo ao monitor”. No Brasil, conforme Machado (2007), as 

videoinstalações, videoperformances  e projeções de vídeo na cena publica 

																																																								
78| O poemas holográficos de A. de Campos em cooperação com Moyses Baumstein foram incluídos nas exposições, a 
exemplo de:  TRILUZ (1986) e IDEHOLOGIA (1987). 
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acompanham  a história desde os primórdios. Na V Bienal do Mercosul, a 

obra se envolve com a cena da cidade, sendo exibida em um evento de 

amplo cunho público para a capital Porto Alegre.  

  Dizendo sobre as especificidades de cada vídeo, analisamos 

primeiramente Tato do Olho. Este vídeo nasceu das colunas ...umas, 

principiadas nos anos noventa. Antes Tato do Olho foi  coluna  DE OLHO NA 

MÃO, considerando mais um elemento de semiose, sublinhadas  como 

processo gerativo e interno nas realizaçoes da poeta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Há, portanto, uma produção múltipla, do jornal, do poema à 

videoperformance, além de signo estético contínuo no tempo, dos anos 

noventa para os anos dois mil.  

 Nesta obra o rosto da artista é exibido, sendo que ela tapa 

alternadamente um dos olhos, com gestos vigorosos e quase agressivos, de 

uma pesada mão, o rosto percebe a gravidade e a pele mostra a marca 

avermelhada deste contato, simultaneamente há a aparição do poema em 

caracteres ritmados: “A mão que tapa o tato do olho não vê que olho não 

vive sem toque”. O som é somente dos tapas dados nos olhos e um ruído de 

140| Coluna …umas. Portifólio da 
Artista. 
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efeito, ao aparecer na tela em branco com o texto do poema em 

fragmentos.  

  

 

 

 

 

 

 

 Como composição, a artista utiliza um processo de sobreposição de 

linguagem, há a imagem da performance videografada junto com a leitura 

do poema, descrito como legenda na tela,  e a escuta do som dos tapas na 

pele, que acoplados entregam um sentido indevido para os frios e distantes 

monitores eletrônicos, a presença da pele. É arguto e ambiguamente 

violento perceber o “tato do olho”, como aproximação corporal. Colin 

Cherry, mestre com o tema comunicação humana,  diz que:  

A fala e a escrita não são, de modo algum, 
nossos únicos sistemas de comunicação . O 
intercambio social é grandemente reforçado 
por hábitos de gesticulação, pequenos 
movimentos de mãos e da face. Com acenos 
de cabeça, sorrisos, carrancas, apertos de 
mão, beijos, agitar de punhos e outros 
gestos, podemos comunicar   
compreensão mais sutil (CHERRY, 1974, 
p.24). 
 

 No gestual, a artista transmite a sutileza da comunicação e da 

linguagem, adentra no domínio complexo das manifestações orais e visuais, 

que não se organizam sem as operações sensitivas do gesto/tato. Sabemos 

que é possível nos comunicar pelo tato, na ausência simultânea da visão e da 

141| Frames de Tato do Olho. Disponível em: 
www.vimeo.com.Acesso em 01.01.17 
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audição79. Ora, a poeta reclama esta potência poética, como significar o 

lirismo tátil, sem a sonoridade das palavras e os engenhos da escrita? Lygia 

Clarck dizia:  “Somos o molde, a você cabe o sopro”(ROLNIK, 2005, p.5).  

 Portanto, L.B. atinge a sobreposição das “matrizes da linguagem” 

expondo sua potência de expandir a consciência da poesia e os próprios 

sentidos da percepção e da comunicação.  

 No segundo vídeo, Ela não quer ver , a poeta  não se revela, pois, o 

tempo todo, está coberta pelo gorro, preto. Com um enquadramento que 

deixa visualizar somente a cabeça da artista. O plano de fundo da produção 

é negro, havendo um luz  que ilumina somente as tramas das linhas de lã, 

encapuzando a personagem. No início a artista vocaliza “ela não quer ver”, e 

em seguida e consequentemente diz “ela não quer ver”, seguidos de choros 

e múrmuros. O clima do vídeo é tenso e angustiante, devido às lamúrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Percorre nessa estética o desarranjo da negação, a angustia do 

indevido. 

 No seguinte trabalho, Já vi tudo, há no primeiro quadro o gorro 

																																																								
79| No interesse em saber sobre uma condição surda e cega ver o filme: The Miracle Worker (O Milagre de Anne 
Sullivan), 1962.  

142| Frame de Ela não quer ver. Disponível em: 
www.vimeo.com. Acesso em 01.01.17. 
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fechado por duas agulhas de crochê. A produção de luzes e plano de fundo, 

assim como o enquadramento é similar ao Ela não quer ver.  Cursa o  

silêncio nesta narrativa,  emitindo apenas o agudo gesto da artista retirando 

tais objetos e iniciando um desenrolar, um desmanchar da linha. Lentamente 

é revelado o rosto da artista, sendo a própria que puxa o fio, em contínuo e 

sutil fluxo. Mas não pense que a poeta desvenda-se por inteiro, quando 

percebe-se um pouco de seus olhos, cerrados, o vídeo tem um retorno, é 

rebobinado, o movimento de volta é artificializado, sendo que as linhas 

voltam a costurar o gorro, sozinhas, por si,  fechando totalmente o rosto 

feminino. Igual ao movimento de um caramujo assustado voltando para  o 

seu reduto, na naturalidade de sua concha. É uma silenciosa cena, cageana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143| Frames de Já vi tudo. Disponível em: 
www.vimeo.com. Acesso em 01.01.17. 
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 Como última análise temos  Há mulheres, com raiz fundante também 

na coluna ... umas (REZENDE, MACIEL, 2005), do Jornal da Tarde. Mais uma 

vez a semiose é observada,  contida nos processos gerativos sígnicos, do 

jornal para a videoarte. A obra possui cena formada por um plano totalmente 

fechado, sem possibilidade de compreensão do todo da face da artista, pois 

existe um único enquadramento, estático, concentrado na boca da poeta 

que vocaliza o poema, sussurrando:  

“A mulher, o corpo, o corpo da 
mulher, o corpo de ideias da 
mulher, o corpo de imagens da 
mulher, há mulheres. Há mulheres 
que pensam o corpo, há mulheres 
que pensam o próprio corpo, há 
mulheres que pensam com o 
corpo, há mulheres que pensam 
através do corpo, há mulheres que 
pensam para o corpo, há mulheres 
que pensam a partir da ideia de 
corpo, há mulheres que pensam a 
partir do corpo de ideia, há 
mulheres que pensam a partir da 
imagem de corpo, há mulheres 
que pensam a partir do corpo da 
imagem, há mulheres que 
pensam, a mulher”.  

 

 Nesta produção toda a expressão potente do verbo está representada 

no contorno da experimentação com a palavra, no “front ousado” como 

articulou Augusto de Campos (2011).  No estranhamento revela-se o jogo 

silábico novamente operando, “há mulheres” e “a mulher”, mas que, em 

suas estururas possuem a mesma fonética. A poeta abusa da operação 

homófona, ou seja, palavras com a mesma sonoridade, porém com escritas e 

sentidos diferentes. Com efeito, o verbo haver e o artigo feminino no 

singular se miscigenam, e novamente se sobrepõem, na individualidade e no 

anonimato da palavra e na acepção “mulher”. O rompimento da linearidade 



|236 

entre o verbo e o artigo demonstram a sofisticação de L.B. na construção de 

seus textos e títulos. Segundo Santaella (2005, p.297) “quanto mais a poesia 

caminha no rompimento das amarras da estrutura linear do código verbal, 

mais o campo de virtualidades qualitativas da linguagem fica à mostra”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Além desta potência verbal, o corpo (como matéria e conceito) e o 

seu histórico pragmático tanto social, político e cultural irrompem na obra. 

Entretanto, não por sua representação, já que disto nada temos, só um rastro 

de lã tecida em tom escuro. O que possuímos é o corpo falado na poesia, 

expresso na oralidade, voz é existência e permanência de corpo, além de ser 

a portadora de linguagem (ZUMTHOR, 2007).  

 Sendo assim,  para além das palavras “corpo” e “imagem”, os 

vocábulos “ideia” e “pensam”,  fortalecem os laços nevrálgicos com a ideia 

de corpo e mulher exibidos em sua ausência, carência suprida pela 

encapuzada e hermética boca falante.  

 Segundo robusto texto de Augusto de Campos (2011, p.123) sobre as 

características de Lenora de Barros que as individualizam: “a palavra 

visualmente intensificada, trazida à flor da pele, verbocorpoidentificada, 

plasmada em biometáforas sensoriais – rosto, gesto, voz.” 

144| Frame de Há mulheres. Disponível em: 
www.vimeo.com. Acesso em 01.01.17. 
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 Isto posto, a poeta radicaliza neste vídeo todo o seu histórico com a 

performance , “rompe amarras”,  desde a célula mãe de 1975,  homenagem 

a George Segal, até na oralidade do verbo, em Há mulheres, pois como 

poeta é possível  desvendar, para além da figura, a negação da convenção 

discursiva textual em, “um campo de forças em que as palavras avançam 

para muito perto, quase tocam, chegam a roçar as nervuras e os vincos 

secretos das coisas e dos ritmos vitais” (SANTAELLA, 2005, p. 298).  

 No conjunto das quatro projeções, o gorro de lã é signo perpétuo 

dessa instalação, estando ausente apenas em Tato do Olho. Contudo, 

mesmo em Tato do Olho, há a mão que teima em esconder a face. Portanto, 

o gorro se transforma em uma espécie de máscara, explorada em crítica de 

Caramella, no ano da exibição da peça no Paço das Artes:  

Na sua qualidade de signo, a mascara se 
constrói no interstício de duas linguagens: de 
um lado a escultura em que as formas 
moldam o volume e, de outro, o teatro: velar 
a face do autor e revelar a personagem. Por 
sua vez o gorro cobre e protege a cabeça, 
mas, como em geral é tricotado em linha ou 
lã, não esconde as formas e movimentos 
construídos no seu interior (CARAMELLA, 
2005, p.4). 

  

 Não Quero Nem Ver possui a propriedade de condensar um 

compêndio de obras, pois resume todas as máscaras já criadas pela artista,  

dispositivos orgânicos que penetram em sua pele, a confundem com a 

própria, que se descaracteriza em outra, está bem próximo ao trabalho Eu 

não disse Nada, de 1990, exposto na Itália, em que a artista coloca um saco 

branco na cabeça com o texto “eu não disse nada”. 

 Além dos demais processos de dissimulação e camuflagem, como já 

no inicial homenagem a George Segal e em um contínuo como:  Há de 

Haver nada a Ver, Mim quer sair de Si, Procura-se, Procuro-me, Curo-me,  
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Olhos de Lila, entre outros.  

 O vídeos são em cores, mas foi elegido o negro como atuação 

cromática, reforçando as escolhas de L.B. que trafegam em tons de cinza, 

preto e branco na maioria de suas produções. Valeria, no futuro,  um estudo 

aprofundado sobre a paleta cromática utilizada por esta artista, que explora 

as várias  nuances da ausência (preto) e presença máxima de luz (branco). 

 Quanto aos títulos, eles revelam uma repressão do falar (silêncio) e  do 

ver (cegueira), pois nas tensões e operações linguísticas, a poeta desforma as 

articulações sonoras da sequência lógica de uma sentença, já analisados em 

Língua Vertebral. Porém, nesta série o processo é mais dinâmico, decidido e 

sofisticado: Ela não quer ver, Já vi Tudo, Não me mostre, Nem me mostre, 

Escrever por dentro, possuem o procedimento da negação.   

 Lenora de Barros reforça esta atitude e diz sobre o “avesso do 

avesso”. Na observação desta operação, registramos um de seus relatos 

sobre a obra: 

 É um trabalho que se dá através da 
negatividade, algo como perseguir o “avesso do 
avesso” do ato de ver. Lembro que quando eu 
era pequena, repetia insistentemente as frases 
“eu não disse nada”, e “eu não vejo nada”, e me 
perguntava “se eu não disse nada” então eu 
“disse alguma coisa”; se “eu não vejo nada”, 
então “vejo alguma coisa”. A dupla negação 
sempre me intrigou e essa série traz, de algum 
modo, a questão como tema (REZENDE, 
MACIEL, 2005, p. 68). 

 

 Para circular a conclusão desta análise na proposta da Poesia 

Expandida, considera-se que o signo estético deve ser meditado sob a 

primeiridade, e a possibilidade de compreensão do quali-signo. Isto porque, 

tais vídeos estão impregnados de condição sensória. Quali-signo, segundo 

Santaella (p. 2012, p.99), funciona “como signo por intermédio de uma 

primeiridade de qualidade, qualidade como tal, possibilidade abstraída de 
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qualquer relação empírica espaço-temporal da qualidade com qualquer 

outra coisa”.  

 Qualidades só podem ser comunicadas por quali-signos. Verifica-se os 

tantos exemplos contidos neste grupo de imagens, desde a delicadeza de 

um gorro sendo descosturado, trama de tricô que se desmancha ponto a 

ponto.  

 Em Já vi tudo, sincrônicos ao desejo de revelar-se, mas também ao 

medo de expor-se, pontos que se dilatam, mas que depois se enclausuram. 

Qualidade de revelação implícita na ação.  

 Quanto a Tato do Olho, a tatalidade é violenta. É a tatalidade em si 

mesma, não há outra consideração, se não esta. Sublinhamos assim,  a 

característica do quali-signo, o ser em si mesmo, sem substituto. 

 O que dizer então em Há mulheres, somente um pedaço do gorro, 

grudado a boca,  uma articulação fechada e obscura, na visualidade resta-

nos só obedecer os sentidos, não da visualidade, mas da audição, que 

descobre na indescritível voz de Lenora de Barros, a digital de seu tom, de 

sua oralidade. A sua fala é única, outra característica de um quali-signo. Fala, 

choro e gemidos marcam a performance de Ela não quer ver. Pura qualidade 

de angustia e escuridão. O gorro não possui uma fresta se quer.  

 Mas longe das teimosas dicotomias ocidentais, a semiótica de Peirce 

nos revela que qualidades então juntas às leis. Por isso Julio Plaza está na 

epígrafe deste tópico: “artista é mônada / arte é díada / público é tríada / 

crítico é piada”.   

 Uma qualidade é um elemento monádico, e a lei, um fenômeno 

triádico. As obras desvendadas, portanto, expandem-se em signos que são 

também legi-signos, todavia são signos estéticos, permeados enormemente 

pela abertura da primeiridade, pela maleabilidade dos quali-signos, 

expressos em toda atitude corporal da artista. Visto que a dinâmica 
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performática (DES)ENCORPA - O CORPO NÃO MENTE 80, e assim atrai para 

a cadeia sígnica o atrevimento estético-político instaurado no signo corpo, 

“biometaforizado”. Postura de ousadia que insiste desde a contracultura dos 

anos 1960, junto ao rock, pop e as manifestações em prol da liberação e 

admissão dos regimes de gêneros em trânsito. 

 Por fim, na análise dos quatros vídeos, a Poesia Expandida expressa   

o traço desgovernado e descentralizado dos quali-signos, revelando em 

Lenora de Barros sua inexorável representante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
80| Título-obra de Lenora de Barros, 2001. 
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A língua é minha pátria 
E eu não tenho pátria, tenho mátria 

E quero frátria 
 

[Fragmento de Língua, Caetano Veloso] 
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CONCLUSÃO| 

 O argumento de fundo desta pesquisa foi o entendimento da Poesia 

Expandida como meio de aproximação mais rente à poética de Lenora de 

Barros. Assim, no plano de frente, encontra-se a busca de exploração da 

produção dessa artista e poeta, ligada à importância das poéticas ocorridas a 

partir dos anos de 1970 que abraçaram o experimentalismo na poesia, no 

cinema e em consequência na videoarte, com antecedentes nas práticas de 

matriz duchampiana. Lenora de Barros, em sintonia com outros artistas, 

assumiu as tradições vanguardistas concretas e neoconcretas, unidas às 

múltiplas possibilidades de comunicação e mídias surgidas páreo a páreo 

com as renovações tecnológicas e com as pesquisas sobre o signo, 

compreendido pela Semiótica, ou pelas Semióticas.  

 Como conferido na introdução e perseguido no desenvolvimento da 

pesquisa que aqui se conclui, assentimos que a obra de Lenora de Barros 

pode ser iluminada na perspectiva dos estudos de comunicação e 

significação nas mídias, bem como nas relações semióticas com a literatura 

poética, arte visual, arte da performance e na videoarte. 

 Primeiramente para saber desta poeta e artista foi necessário a 

descrição de um contexto, pois parte-se da compreensão de que um signo 

só pode agir em uma cadeia triádica e contínua se for observado um 

conjunto de elementos, para que se desenrede a interpretação. Logo,  

dentro do escopo filosófico de Charles S. Peirce, foi mandatório um esforço 

de expor este contexto, conforme a complexidade encontrada nas dinâmicas 

culturais e  poéticas nas obras de Lenora de Barros. A própria forma de 

nomeá-la é dificultosa, poeta ou artista visual, performer ou poeta, 

videoperformer ou artista multimídia. Por isso já iniciamos dizendo e 

respondendo que esta agente não se enquadra em nenhum termo fechado, 

caminha pelos prefixos do “inter”, “entre”, “trans” e “multi”. Isto 
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primordialmente revelado, tem-se aí uma obra essencial para os estudos da 

Poesia Expandida, questão que foi explorada tanto bibliograficamente, 

quanto na vivência com mostras e seminários ocorridos sobre o universo da 

artista. De pronto, foi verificado que Lenora de Barros não faz parte, em seu 

principio, de um movimento ou que se envolve em slogan pronunciado nas 

últimas décadas, a nomeada “Geração 80”. Tanto é que não tomou parte na 

exposição realizada no Rio de Janeiro,  Como vai você, Geração 80?.   

 E em seguida começamos a deslindar a história de uma outra 

geração, intitulando-a de “A Outra Geração 80”, com base no parágrafo 

síntese do curador Alberto Saraiva (2011). Foi essa geração que carregou as 

nervuras mais profundas das vanguardas dos anos 1950. Por essa tradição 

ser  intensa, aderente como uma pele nos projetos criativos percebidos a 

partir dos anos setenta,  levou-se seriamente em consideração os 

movimentos da Poesia Concreta e do Neoconcretismo, sublinhando algumas 

de suas manifestações. No caso dos Noigandres, a queda do verso, o branco 

da folha, a sintaxe visual, a compreensão de paideuma e sobre o fenômeno 

verbivocovisual. Quanto aos neoconcretos foi notada a manifestação do 

“espaço expressivo” operado nas ações corporais do trio Oiticica, Pape e 

Clarck.  

  Foi atitude elementar encarar o mundo complexo e mestiço da artista 

e perceber o paideuma por detrás ou nas ramificações de sua trajetória. Por 

isso não ficou incógnita a sua genealogia mais concreta, é Lenora de Barros, 

filha de Geraldo de Barros. Assim, consideramos a radicalidade desse plural 

criativo,  desde o experimentalismo com a fotografia nos anos 1940, a 

ousadia do Grupo Rex, do qual fez ativamente parte e de suas últimas 

produções, como a série fotográfica Sobras (anos noventa), que ressoa nas 

posições estéticas da poeta em estudo.  

 Nesta pesquisa foi perseguido o objetivo de deslindar as nomeações 

de movimentos artísticos, porque deles intuía-se que sairia a compreensão 
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temporal lírica da poeta, por isso registramos as matrizes duchampianas 

encontradas em suas obras e as modificações efetuadas pelo advento do 

vídeo, da performance e de seu híbrido, a videoperformance. Além de 

percorrer em síntese a Arte Conceitual, notando as pesquisas sobre o corpo   

e as fusões entre meio de massa e meio poético com o conceito “artemídia” 

adiantado por Alindo Machado (2012).  

 Obviamente esta pesquisa contextual possui suas lacunas, visto que 

não foi possível atingir todo o universo da poeta, falar na integridade de  

suas inspirações e pesquisas, observadas em mostras, testemunhos, 

entrevistas, críticas e nas próprias obras. Assim, ficou de fora, por exemplo, 

um exame sobre a Arte Pop norte-americana e o prolongamento do 

movimento aqui no Brasil, de que inclusive Geraldo de Barros fez parte, ou a 

propósito dos poetas simbolistas franceses, sabendo que a artista foi deles 

assídua leitora.  Mas sinceramente, tocamos, notamos estes movimentos de 

alguma forma.  

 Neste andamento, o contexto em si já foi capaz de marcar as fontes e 

passagens de Lenora de Barros, mesmo não discorrendo suas obras. Na 

alternativa, utilizamos uma “artimanha” textual, incluindo títulos de suas 

produções ao final dos sub-tópicos, para infundi-las no desenho de seus 

contextos, denominações essas que sobrevivem sem a correlação imagética 

às quais pertencem. Este artifício continuou nos pontos posteriores.   

 Portanto, após estes exames, desagua-se nos anos 1970 

compreendendo-os como berçário d’ “A Outra Geração 80”, pois neste 

tempo revela-se uma pororoca de atitudes “barroquizantes” e esfuziantes: a 

Tropicália, a Poesia Marginal e as Revistas Experimentais que marcam os 

fenômenos poéticos ocorridos no Brasil, num tempo de acirrada ditadura. 

Lenora de Barros é agente principiante das publicações que circularam nessa 

década propagando a poesia intersígnica, intersemiótica. É aqui, como 

editora e também participante no conteúdo que sua poesia já é notada 
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como “expandida”, pois ela nasce nesse ambiente e dele continua fazendo 

parte, desde a publicação do volume único de  Poesia em G, em 1975. 

 Os anos 1980 findam a reescritura proposta, descrevendo uma 

miríade de artistas que trafegam, junto a L.B., no oceano de signos erigidos 

e exigidos pela época,  com o aparecimento dos videotextos de Julio Plaza, 

do contínuo das  Revistas Experimentais, com é o caso de Artéria e Código, 

e da continuação da videoarte no cenário brasileiro,  mais elaborado e ainda 

transgressor. Assim foram lembrados artistas que conclamam este universo 

permeado nas raízes dos Noigandres, com a palavra poética sendo matéria 

de suas criações.  E no específico caso de Lenora de Barros, com as questões 

do corpo na performance, na videoperformance e instalações posteriores, 

colocando-a definitivamente na arena da arte contemporânea e no conceito 

de Poesia Expandida. 

 Expusemos também que estes artistas produziram junto com a poeta 

e que muitos fizeram e ainda fazem parte da realização de suas obras, como 

é caso de Cid Campos, Arnaldo Antunes e Walter Silveira, estes são 

parceiros. Outros propiciaram trocas mais densas de ideias, com publicações 

em conjunto ou organização de mostras, como Omar Khouri, Paulo Miranda, 

João Bandeira, André Vallias, Tadeu Jungle, entre outros.   

 Naquele tempo de 1980, os jovens d “Outra Geração 80” circulavam 

no meio acadêmico entre intelectuais e pesquisadores da linguagem e da 

semiótica, como Samira Chalhub, Lucia Santaella entre os demais,  

possuindo as benções e o contanto próximo com criativos de ampla 

trajetória: Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pignatari, Regina 

Silveira, Julio Plaza e o curador, entusiasta e professor Walter Zanini. 

Em um segundo momento esta pesquisa levou em consideração que, 

para dizer sobre Lenora de Barros, era necessário expor seus trabalhos. 

Diante das análises que já haviam esforços praticados, dentro de um Estado 

da Arte alimentado por publicações da própria artista, curadores e 
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pesquisadores, percebeu-se que não havia um panorama que abordasse as 

obras em semiose, ou seja, em cadeia sígnica. Neste sentido, foi escrito um 

painel (sobressaindo um recorte) sobre suas obras, didaticamente 

organizados por ano de produção, separado por décadas. Dessa forma 

alçamos a década de setenta até o ano de 2016, em que encerramos o 

registro de produções ou buscas, para a dedicação do fechamento do 

cenário produtivo e criativo da poeta.  

Neste intento, demostrando diante de seus trabalhos o que se 

entende por semiose, passo a passo, realizamos uma trama de obras, que 

num primeiro instante pareciam singulares, mas que logo a frente, nos anos 

seguintes, se revelam plurais, intersígnicas e expandidas em outras, numa 

viragem constante de novos suportes, diferentes processos construtivos, mas 

mantendo uma “mônada”, uma “célula” que predizia sua existência.  

 Assim foi o caso por exemplo da mostra em Milão, ocorrida em 1990, 

Poesia é Coisa de Nada, que desdobrou-se em tantas outras circunstâncias 

recorrentes na trajetória da artista, a exemplo as bolinhas de pingue-pongue 

com inscrições poéticas, os ping-poemas. Chamamos estas células 

embrionárias de coluna estético-linguístico da artista. Assim como a séria 

...umas ocorrida no Jornal da Tarde, é uma destas estruturas constantes na 

sua trajetória. Portanto, diante de estudos da Semiótica na classificação 

triádica de Peirce (1972) averiguadas em autores como Santaella (2012),  

Colapietro (2014) e o próprio filósofo, revelamos que a semiose é uma 

operação necessária para compreender o que defendemos ser Poesia 

Expandida, pois a obra, encarada como signo reage, está em movimento e 

em crescente desenvolvimento. Podemos assim concluir que Lenora de 

Barros foi exibida e visitada nesta viagem sobre sua trajetória de quarenta 

anos de produção, como uma artista que atua em processo gerativo de 

signos, em uma nítida coerência estético-filosófica com seu contexto, 

descrito em capítulo próprio. 
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 A realização do contexto e do panorama, realizados nos capítulos um 

e dois, foi fundamentada no entendimento do  texto Comunicação e Poesia 

de Vanguarda que defende que, na medida que a poesia cresce em 

complexidade, o público vai necessitando de redundância, ou seja de 

informações que ampliam o seu repertório. Assim, nesta conclusão vamos 

replicar e citá-lo mesmo que longo, pois muito cabe neste encerramento que 

defende a importância da “ampliação de repertório” para o enfrentamento 

de uma linguagem ou de uma ação poética, além de registar a relevância 

das ideias de Haroldo de Campos nas averiguações feitas neste estudo 

acadêmico:   

 
Ampliação de repertório significa também 
saber recuperar o que há de vivo e ativo no 
passado, saber discernir, na mole abafante 
de estereótipos que é uma acervo artístico 
visto de um enfoque simplesmente 
cumulativo, os veios da criação, patentes ou 
ocultos, sobretudo estes, marginalizados por 
uma incompreensão historicizada. Todo 
presente de criação propõe uma leitura 
sincrônica do passado da cultura. A 
apreensão do novo representa a 
continuidade e a extensão da nossas 
experiências do que já foi feito, e nesse 
melhor sentido “quanto mais nós 
compreendemos o passado, melhor nós 
entendemos o presente”. Uma fórmula do 
teórico da comunicação Colin Cherry que 
casa com o lema poundiano: “Make it New” 
(CAMPOS, 1972, 154). 

 

 Por todos estes aspectos enfrentamos em seguida que, no contexto 

do cinema experimental Gene Youngblood lançou o termo Cinema 

Expandido, noção que demorou algumas décadas para ser citada. Mas que 

devido à crescente ampliação das mídias, a criação de novas tecnologias e 
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os saberes culturais, científicos e filosóficos rompendo paradigmas, já desde 

os anos de 1960, com as hibridações, quebras de fronteiras, rupturas de 

linguagens, percebe-se que Lenora de Barros é pioneira na compreensão do 

que vem a ser Poesia Expandida. Para expor essa ideia e defendê-la, a 

pesquisa buscou no último capítulo refletir sobre o signo estético, que  está 

mergulhado em ações do quali-signo.  

 Para sujeitar este conceito, foi escolhido analisar três obras 

apropriadas para atestar a Poesia Expandida de Lenora de Barros, são elas:   

Poema (1979), Língua Vertebral (1998) e a série Não Quero Nem Ver (2005). 

Estas peças mostraram a coerência e a originalidade radical, crescentes na 

atividade lírica da poeta, desde os anos de 1975 até 2016.  

 Poema é uma produção fotográfica e performática,  dada em 

sequência, com a língua da artista lambendo uma máquina de escrever. A 

obra foi basal na pesquisa, pois nos obrigou a percorrer o contexto da 

artista, buscando suas referências dentro das vanguardas dos anos 1950 até 

o experimentalismo ocorrido na década de setenta. Tal produção obriga a 

“ampliação de repertório”. Vez que possui a palavra “poema” em seu título 

e o gesto fecundador do poema nas ações corporais fotografadas, 

amalgamando a palavra e a imagem. Assim, justifica-se que L.B. já estreou 

nos anos setenta com uma poesia intersígnica, expandida, observada no 

aglomerado de  “literatura de invenção”,  performance, artes visuais e 

fotografia. Além de anteceder um’ “A Outra Geração 80”, que faria 

experimentações com a palavra, no paralelo com os regimes da arte 

contemporânea e dos ambientes multimidiáticos, como Arnaldo Antunes, 

Walter Silveira, Tadeu Jungle, dentre os demais.   

 Porém, Lenora salta com uma diferença, está lá no seu corpo, na 

linguagem corporal a ação conjunta com a palavra, é também na 

performance que a poesia se expande, a poeta na conjução de operações 

poéticas exige a “fratria” de Caetano Veloso. 
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 Com Língua Vertebral, obra de 1998, foi observada a incompletude 

do signo estético, na compreensão da fotografia livre das amarras da 

tradição fotográfica, sabendo-se que este fenômeno já abrangeu o conceito 

expansão, desde suas ações subversivas atestadas nos anos 40, no contexto 

brasileiro, até os experimentalismos pós Man Ray, no âmbito norte-

americano e Rodchenko no universo europeu.  

  Ou seja, em tempos de fotografia digital e produção gráfica 

computadorizada, há em Língua Vertebral, uma alteração imagética que trai 

a realidade, a língua da artista está alongada e com uma escultura da 

espinha dorsal pregada na mucosa, ao meio. No choque do 

“estranhamento” , defendemos que a produção desta artista transita no 

tempo contemporâneo, refletindo sobre a antropofagia oswaldiana, sobre a 

linguagem como vértebra na união do título com a obra em si. Operando os 

significados em semiose, extrapolando o entendimento de fotografia 

expandida para Poesia Expandida, tendo suas produções sempre a abertura 

para a perpetuação de signos, tais como a língua, atingida em toda a sua 

trajetória criativa.   

 Neste andamento foi revisado o signo estético como impregnado de 

qualidades, elementos estes que só podem ser comunicados por quali-

signos. Na série de quatro vídeos nomeada Não quero nem ver, a artista 

condensa toda a radicalidade e subversão do movimento da videoarte 

ocorrido no Brasil nos finais dos anos 1970, e exacerba o fenômeno das 

sutilezas do sensório. A Poesia Expandida é compreendida nesta pesquisa 

como manifestação que plasma a palavra exibida na vocalização dos poemas 

contidas nesta instalação, na imagem do corpo em performance e na escolha 

estética expandida em ação multimidiática, por ser a série também uma 

instalação em projeções em conjunto com produções de fotoperformances. 

É com efeito um procedimento “verbocorpoidentificado”, como 

determinado por Augusto de Campos (2011).    
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 Como porvir, é possível em futura averiguação, correlacionar a poeta 

com seus pares, no tempo contemporâneo, a fim de traçar um cenário da 

Poesia Expandida no campo nacional e internacional, identificando 

movimentos e aproximando-os. 

 Nas considerações finais deste texto acadêmico, é admissível aceitar  

a participação de Lenora de Barros no extenso e rico cenário poético 

nacional, e defender que seu trajeto tem a potência de interferir no futuro 

das produções artísticas expandidas em poesia, com o uso da palavra 

poética entranhado nos meios de comunicação e no corpo, colaborando 

com a criação de uma “sensibilidade nova”.  Pois tal trajetória está adensada 

por operações internas que a fazem perpetuar como signos estéticos, 

repletos de qualidades e de sobreposições sensórias.  

 Assim levando em conta o que fora observado nas três análises, a 

Poesia Expandida é  uma manifestação lírica gerada a partir de operações 

como a semiose, a incompletude dos signos, os atravessamentos de 

significados, a ampliação do repertório,  o crescimento do contexto em que 

o signo estético está inserido e a multiplicação de condições 

comunicacionais, como as transformações do meio impresso, as expansões 

do meio digital, e as revisões feitas no profundo caldo criativo universal,  

perpetuando as tradições literárias e artísticas já erigidas,  numa contínua e 

sincrônica ressignificações neste tempo atual. 

 Sendo assim Lenora de Barros é Poesia Expandida, vívida neste 

crescente e incontrolável ambiente semiosférico, no qual sua poética se 

perpetuará em semiose, em que os signos tendem a proliferar, mesmo num 

mundo em que parece acreditar que POESIA É COISA DE NADA 81, o lirismo 

insistirá, afinal HÁ MULHERES 82.  

 

																																																								
81| Título-obra da Lenora de Barros, 1990. 
82| Título-obra de Lenora de Barros, 2005.  
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43 
 

agora ar é ar e coisa é coisa: traço 
 

nenhum da terra celestial seduz 
nossos olhos sem ênfase onde luz 

 
a verdade magnífica do espaço. 

 
Montanhas são montanhas; céus são céus –  

e uma tal liberdade nos aquece 
que é como se o universo uno, sem véus, 

 
total, de nós (somente nós) viesse 

 
–  sim; como se, despertas do torpor 

do verão, nossas almas mergulhassem 
no branco sono onde se irá depor 

toda a curiosidade deste mundo 
(com júbilo de amor) imortal e a coragem 

 
de receber do tempo o sonho mais profundo 

 
[95 Poemas, e.e.Cummings  -  traduzido por Augusto de Campos] 
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 [APÊNDICE A] 

 A entrevista com a artista Lenora de Barros, em forma de uma extensa conversa de quase 

quatro horas, foi feita em 16 de novembro de 2016, por esta estudante,  no estúdio da artista no 

Bairro Vila Madalena,  em São Paulo.  A poeta estava fechando o Catálogo ISSOÉOSSODISSO, 

lançado em dezembro do mesmo ano e envolvida com projetos fora do Brasil, para o próximo 

2017. Está aqui uma oportunidade de ampliar os registros já existentes,  e grifar o encontro com a 

arstita em estudo, na reflexão de suas posturas poéticas e memórias de seus diversos ambientes 

culturais. Devido a extensão da gravação,  foi feita uma compilação dos alguns elementares trechos 

deste encontro, que encontram-se neste apêndice, transcritos. Demais entendimentos, 

observações e descobertas, enriquecidas por esta experiência próxima a L.B.,  estão de uma forma 

ou outra entranhados no texto dessa pesquisa, e quando transcritos, identificados. 

 

1. O PRIMEIRO TEMPO DE FORMAÇÃO: COM OS PÉS NA IMAGEM E NA PALAVRA: 

Hélida: O início de sua trajetória é marcada pela simbiose entre palavra e imagem. Como isto 

ocorreu? Uma vez que era bem jovem em 1975, tempo que se lançou na Revista Poesia em Greve, 

como editora e com um trabalho publicado.   

L.B.: Naquele momento [do início dos anos 1970] eu estudava no colégio IADÊ, foi uma escola 

muito bacana que aconteceu em São Paulo. Depois eu até dei aulas lá. Pois era um colégio que 

havia um olhar aberto para a arte, com um colegial que preparava os alunos para cursarem 

arquitetura e artes na FAAP, por exemplo. 

Minhas primeiras experiências com fotografia, por exemplo, foram com professores de química. 

Até as primeiras noções nos estudos da semiótica, da linguística eu tive neste tempo colegial. Foi 

demais mesmo, um privilégio. E fora que lá mesmo fui aluna do Marcello Nitsche, Carlos Fajardo, 

José Rezende, Frederico Nasser [...].  

Neste tempo, lógico, tem todo um viés e um contexto familiar, conhecia os poetas concretos desde 

pequena, sou filha do Geraldo de Barros.  
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Mas foi no colégio que, na indecisão de fazer arquitetura, artes, me resolvi pelo universo da 

literatura, pois fui aluna de J. Jota de Moraes83, ele era um crítico incrível, fez entrevistas singulares 

com Haroldo de Campos, Augusto de Campos, publicava em jornais e era meio que um porta-voz 

dessa vertente, ele era muito sofisticado. Havia também o Décio, que eu conhecia seus textos, já 

com a Semiótica, os estudos em Peirce e tal. Fui também aluna de Beth Brait84 . 

Como eu tinha o pé nestas duas canoas, no visual e no verbal, acabei decidindo por fazer 

linguística na USP. 

 

2. AS REVISTAS EXPERIMENTAIS: 

Hélida: Em meados dos anos 70 organizou-se um grupo de artistas voltado para as Revistas 

Experimentais, você foi participante ativa deste movimento. Qual foi a importância da Revista 

Navilouca para esta turma de criativos?  

L.B.: Foi uma revista que impactou, de algum modo e deu um certo impulso para a gente fazer 

Poesia em Greve e  Qorpo Estranho. Inclusive havendo um trânsito de amigos, como é o caso de 

Duda Machado85, participante de Navilouca. 

 

Hélida: Como você entra em contato com este grupo de poetas a  exemplo de Regis B. que era 

mais novo que você e com os já tradicionais Noigandres e Julio Plaza?  

L.B.: Ainda no IADÊ, no terceiro colegial, entre 1972 e 73, por aí,  eu conheci uma garota chamada 

Sônia [a poeta não recorda de seu sobrenome] ,  que namorava Astor, parente da Mira Schendel, 

ele era uma personalidade super irreverente, já professor, e ambos insistiram para que eu 

conhecesse o Regis Bonvicino86, [...]. 

E o Regis acabou indo em casa, para ver  o que eu estava fazendo naquela momento [...].  

 

																																																								
83|   J. Jota de Moraes (1943-2012) foi crítico responsável pela área de música clássica do Jornal da Tarde de 1972 a 
2003. Na década de 1980, formou uma geração de musicistas como professor de História da Música na ECA-USP. 
84 | Elisabeth Brait é crítica, ensaísta, professora associada da PUC-SP. Atua nas áreas de Teoria e análise do texto e do 
discurso, Estudos Bakhtinianos, Análise dialógica do discurso, leitura e análise da verbo-visualidade e estudos literários 
85 | Lenora de Barros já foi casada com o poeta Duda Mendonça. 
86 |Régis Bonvicino (São Paulo, 1955) é um poeta, tradutor, crítico de literatura e editor brasileiro. Citado no tópico 1 
desta dissertação.  
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Hélida: Os primeiros registros de sua poética... 

L.B.: Esta é uma história até engraçada. Era um tempo que eu tinha um “livrão”, de capa dura, 

parecia uma edição da Barsa [enciclopédia], só que com as páginas em branco87. Eu não sei como 

eu arrumei este livro, mas ele virou meu livro de escrever poemas, e de fazer experimentações com 

caneta coloria. Nisto o Regis chegou em casa com uma pasta, toda organizada, batida à máquina, 

tudo lindo e maravilhoso. Nesta época eu tinha até uma máquina de escrever, mas não tinha este 

ímpeto, era final de adolescência, tinha um afeto com aquele livro. Mas o fato que tudo que eu 

curtia mais, que eu fazia estava dentro daquele livro. 

E o Regis chega com tudo certinho, com textos e espaçamentos batidos à máquina. Eu lembro de 

um poema dele em quadrinhos, todo já bem acabado.  Eu olhei tudo aqui, e pensei: “Caramba eu 

estou atrasada”. Quando ele resolveu ver os meus trabalhos, logo dei várias desculpas, como: 

“vamos marcar para outro dia”, “já está tarde”, “vamos deglutir isto tudo”. 

Nossa aí o Regis saiu de casa e eu caí na máquina [de escrever], eu passei uma semana louca, 

obsessiva. Sentei na máquina, e foi genial!! Foi um momento que eu peguei aquele livro, 

selecionei o que de fato mais gostava e trabalhei. Deste momento nasce meus poemas primeiros, 

do livro  ONDE SE VÊ, como por exemplo Ri-Chora.  

Ri-Chora era um manuscrito que nasceu no livro, com caneta colorida. Minha ideia era fazer uma 

coisa com as onomatopéias, o mesmo som do rir e do chorar, os mesmos sons do choro. O poema  

omínimosommínimo também é desta época.  

 

Hélida: E o reencontro com o Noigandres... 

L.B.: Regis, já muito seguro que era poeta, estava começando a frequentar as casas de Augusto e  

Haroldo de Campos. E desta forma eu retomei os contatos com os poetas concretos, os conhecia 

desde criança. Mas depois houve um afastamento, eu lá com os meus 17, 18 anos. E desta forma 

eu me reaproximei, voltei a vê-los depois de adulta. E ainda junto ao meu pai [Geraldo de Barros] , 

e foi legal esta reaproximação deles com o meu pai  também. 

																																																								
87 | Segundo a Artista este livro ainda existe e está guardado em seus arquivos. 
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E nesta história toda estava também o Julio Plaza e a Regina Silveira (casados na época). E destes 

encontros surge a ideia da Revista.  

 

Hélida: Era o nascimento da Revista Poesia em Greve...   

L.B.: Eu me lembro muito bem, foi na casa do Julio Plaza que nasceu a ideia de Poesia em Greve.  

E acabamos ficando muito amigos, a Regina Silveira (casada com o Julio Plaza na época) foi a 

primeira mulher que eu conheci mesmo, sendo uma artista, ativa. 

Sem falar que na época tinha o Walter Zanini, na USP dando aulas, no universo das JACS. Fiz cursos 

lá na ECA junto com Regina, com Julio Plaza, no ambiente de Pop, Rock, Tropicália, Arte 

Conceitual. Era um tempo que eu estava consolidando os meus parâmetros, o meu paideuma. 

E nesta reunião, em que Décio não estava [...], lembro bem que me senti constrangida com a 

tradução de A balada da gorda Margô, poema de  François Villon, com tradução do Décio. Eu era 

uma menina ainda tímida, no meio daqueles todos poetas, já imensos. 

   

Hélida: E como editora? 

L.B.: Como editora eu tive uma participação mais...[silenciosa]. Eu mais ouvia do que falava.  

E eu me lembro de uma resenha do J. Jota de Moraes (que na época era meu professor), que 

brinca com a Poesia em Greve, dizendo ser “Poesia em Queijo”,  e que meu trabalho era muito 

haroldiano. Mas é claro, ele próprio me “deu” [como disciplina]  Haroldo de Campos! 

De todo modo eu entendo que este trabalho [homenagem a George Segal] possui esta confusão 

entre imagem e palavra [...].  

 

Hélida: Neste tempo já se percebia como filha de Geraldo de Barros, na condição da produção 

poética? 

L.B.: Ah... quanto mais o tempo passa mais fica claro como eu sou filha do Geraldo de Barros! 

Carrego, como dito por Décio,  este “modelo de sensilidade”88 .  Só sou quem eu sou porque eu 

vivi esta história [...] .  

																																																								
88| Esta expressão porde ser lida em seu livro  O que é Comunicação Poética  (ver Bibliografia).   
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3. AS TRADIÇÕES DA POESIA CONCRETA: 

Helida: A tradição poética das vanguardas concretistas são fortes matrizes em sua poética, mas nos 

anos setenta como se relacionava com esta informação? 

L.B.: Eu vivi um dilema... 

Ao mesmo que eu tinha lá poemas em versos, princípios da Poesia Concreta, as suas conquistas.  

Diante de todas as invenções dos poetas concretos, mallarmaicos. 

Contudo, era impossível ser uma  poeta de Poesia Concreta naquele tempo! Até os próprios já 

estavam em outro nível de produção.  

E estava vivendo este dilema, eu tinha claro, que eles tinham avançado no âmbito de palavra 

verbal, das rupturas as invenções mallarmaicas. Mas por outro lado eu aparecia, nos anos 70, 

começando uma nova trajetória. Ora, eu não podia repetir a mesma trajetória destes poetas. 

“Eu brincava com a mamãe: mas mamãe eu não sou poeta concreta, para isto teria que ter 

produzido lá em 1950...até que gostaria, mas ...  

Então o desafio que eu tinha era explorar a linguagem com todos estes aspectos do verbivocovisual 

[...], mas não em repetição de um momento já passado. 

 

4. O PRIMEIRO TRABALHO PUBLICADO: 

Hélida: Diz um pouco mais sobre o primeiro trabalho publicado na Revista Poesia em Greve, era 

mesmo um trabalho escolar? 

L.B.: Homenagem a George Segal de fato é um trabalho escolar, de terceiro colegial, agora eu 

repeti o terceiro colegial, só queria saber dos Beatles, era uma beatlemaníaca! Por isso me foge 

saber se foi no primeiro ou no segundo ano de terceiro colegial. Enfim eu o realizei várias vezes, 

quem me ajudou foi um amigo da minha irmã [Fabiana de Barros], o Flavio M. Sampaio. Há até 

nas reproduções dois tipos de contato (filme fotográfico). Por exemplo na Poesia em Greve  é um 

contato, já na em alguns catálogos, exponho outro registro, são bem similares [...]. 
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5. SOBRE a obra POEMA: 

 Hélida: Há sua segunda obra, Poema, com imagem perfomatizada possui grande ressonância na 

sua trajetória...É uma obra que singulariza sua ação poética já de pronto...Poderia dizer de tempo, 

lá nos finais dos anos setenta? 

L.B.: Eu queria escrever um poema em palavras, em papel que falasse sobre a ideia e um 

nascimento da poesia. A língua, a linguagem, fecundando a linguagem, a máquina de escrever. Eu 

estava também impregnada de Mallarmé. A página em branco...E eu olhava o teclado e pensava 

quanta linguagem nasceu daqueles alfabetos. E fiquei, olha..., mais de um ano nesta viagem. E 

não me dava por satisfeita. Um belo dia, já estava casada com Duda Machado. Eu morava na Bahia. 

E hospedada na casa da mamãe, por conta do meu mestrado. Eu me lembro, estava lendo Valéry, 

eram os Cahiers [cadernos], mas não me lembro qual exatamente.  Quando eu deitei, era numa 

tarde,  estando entre o sono e a vigília, estas imagens da língua começaram a pulularem na minha 

cabeça, eu ouvia até o barulho da máquina (tac – tac). Eu acordei, e pensei: Gente que imagem 

louca! Eu levantei com uma fome. Abri a geladeira ... eu lembro muito bem. Fiquei assim, 

envolvida pela ideia. Mas não havia como reproduzi-las naquele momento, então voltei a dormir. 

Passado um tempo eu dividi a ideia com minha irmã e pedi a sua ajuda.  Fizemos a imagem com 

uma máquina de escrever em cima de uma cadeira,  no jardim, eu lá com língua. E depois 

editamos, ela me ajudou.  E estas são sempre as mesmas fotos nas reproduções [esta obra não 

possui novas adaptações]. E na época não tinha photoshop, então a gente recortou, como em um 

paste up89. Recortamos e colocamos em fundo preto. Recortamos com estilete e com tesoura. 

Mesmo eu já tendo a imagem digitalizada, sempre fiz questão de manter este recorte manual.  

 

6. O UNIVERSO DE PESQUISA ANOS 80:  

Hélida: Sobre as esferas dos anos 80, sobre suas pesquisas e vivências, o que circularia? 

L.B.: Nos anos 1980 eu estava me alimentando, bebendo na fonte dos processos multimidiáticos. 

Isto vem muito de um trabalho no Centro Cultural de São Paulo. Eu fiz uma curadoria com a Sonia 

																																																								
89| Paste up refere-se a um método de criação de páginas de publicação que antecede o uso dos programas de 
publicação eletrônica de design. 
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Fontanezi 90e uma  pesquisa sobre a Poesia Concreta. Pois o Décio havia sido diretor do núcleo 

IDART [Departamento de Informações e Documentação Artísticas].  

O IDART91 foi uma momento sensacional para mim.  

E neste tempo doou para microfilmagem todo o arquivo dele em papel. Que hoje se transformou 

em Arquivo Multimeios. E na época eu trabalhava com a Paula Anatoly [dúvida na grafia do nome], 

casada com o Branco [Branco Mello dos Titãs]  e foi quando eu conheci o Arnaldo Antunes. 

Foi com Paula que arquivamos os originais de Décio. Estavámos de fato bebendo na fonte.   

 

Hélida: E os Videotextos de Julio Plaza? 

L.B.:  O Trabalho de Julio Plaza  foi fundamental. Foi muito importante.  

Em meu livro Onde Se Vê, a maioria dos poemas que tem lá eu os pensei em movimento para o 

Julio Plaza. Então depois eu tive que fazer o caminho inverso, porque normalmente você sai do 

papel e vai para o movimento. [...] E na verdade foram as primeiras experiências videográficas 

ocorridas no ambiente artístico. Que possibilitaram o próprio Augusto... [em suas pesquisas 

posteriores]. Que tem aquela frase maravilhosa em  Poeta Menos [1953] ele diz: “ filmletras, quem 

os tivera”. 

E foi ali o primeiro momento que filmeletras pôde surgir. Tanto é que Augusto abraçou, e ele tem 

esta vocação com a coisa tecnológica. Que eu confesso: não avancei tanto na poesia em 

computador. Mas enfim, foi a primeira vez que eu pude exercitar a dimensão do movimento, como  

																																																								
90|  Sonia Fontanezi (Sonia Maria Fontanezi) . Nasceu em São Paulo em 1948. Poeta e prosadora, artista gráfica, 
editora, programadora visual e promotora de eventos culturais. Publicou em ARTÉRIA e ZERO À ESQUERDA.Disponível 
em: http://orquestra.ia.unesp.br/bio_sonia.html. Acesso em: 10.01.17.  
Participou em 1985 junto com L.B. da exposicão Transcriar, 1985, com curadoria de Julio Plaza, no CCSP. Disponível 
em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento355578/transcriar-1985-sao-paulo-sp-ccsp>. Acesso em: 03. 03. 
17.  
 
91| Arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo abriga em seu acervo cerca de 900 mil documentos referentes 
aos seguintes gêneros: Arquitetura, Artes cênicas, Artes gráficas, Artes plásticas, Cinema,Comunicação de massa,  
Fotografia, Literatura, Música. A coleção foi constituída a partir do trabalho do antigo IDART (Departamento de 
Informações e Documentação Artísticas), anexado ao Centro Cultural São Paulo em 1982, com a denominação de 
Divisão de Pesquisas.  
Disponível em: http://www.centrocultural.sp.gov.br/Colecoes_arquivo_multimeios.html.  
Acesso em: 30.04.17. 
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linguagem e como significação. E tinha um movimento. Tinha a função da cor. Coisa que na época 

no papel ... era mais difícil . Então o poema, por exemplo [ a poeta vocaliza o poema] : 

   

Entes 

se entre 

cruzam e 

quase 

rente 

escondem 

beijos 

que nunca 

encontram 

 

L.B.:  As letras se entre/cuzaram. É incomparável com o livro. A cor era azul. Em dado momento 

tinha um acontecimento, um movimento que reforçava o conteúdo do poema. Foi a minha 

primeira experiência em movimento, em cor!  

[ A artista vai descrevendo outros poemas..., folheando o livro ONDE SE VÊ, revendo sutilezas e 

detalhes do seu processo criativo com os videotextos.].  

 

Hélida: E a vida acadêmica nestes anos de criação de referências, como eram?  

L.B.:  Eu frequentava mais as Letras (USP) , minha dissertação de mestrado era a relação da 

palavra/ imagem dentro da literatura brasileira, com o Professor João Alexandre.92 Eu não terminei 

este projeto, mas estudava os tipos de relações da imagem desde antes de Oswald de Andrade [...]. 

Mas tinha na ECA o Zanini, a Regina Silveira... A PUC com as aulas de Haroldo, Décio. Foi um 

privilégio mesmo este tempo. 

 

																																																								
92| João Alexandre Costa Barbosa (1937 - 2006).  Professor, ensaísta e crítico literário.  Exerce em 1980 a função de 
professor titular do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, ocupada até então pelo crítico e professor 
Antonio Candido. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa3805/joao-alexandre-barbosa.  Acesso 
em: 03.03.17.  
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7. SOBRE OS SEUS TÍTULOS:  

Hélida: Seus títulos são Títulos-obras. Você tem uma preocupação especial nesta operação... 

L.B.:  em trabalhos meus quando saem dos Títulos. No caso da mostra O que há de novo, de novo 

Pussyquetes, cada título estava dentro da obra. Tem trabalhos meus que eu fico viajando tempos só 

com título. O título para mim é sempre uma relação. Penso na grafia do próprio título. No caso 

ISSOÉOSSODISSO, tem uma programação gráfica especial [...]. 

 

8. SOBRE SUA PESQUISA NA COLUNA ...UMAS:  

Hélida: Há processos gerativos muito intensos em sua trajetória, um deles é ...umas, você poderia 

comentar este universo de pesquisa? 

L.B.:  Foi um momento “mega” importante para a minha vida!   

 Sem “google”, sem internet ... 

Eu de fato ganhei disciplina, porque foram três anos praticamente, semanalmente tendo que 

entregar um trabalho que eu diagramava, eu desenhava... (já com experiência em projetos gráficos 

na Abril, Folha...) E lá [Jornal da Tarde] eu fui montando um processo, eu trabalhava muito com a 

memória e com a relação de imagens. Tem uma frase de Valéry que eu adoro, eu sou cheia das  

frases. É o conceito de analogia do Valéry, que ele fala em relação ao Leonardo da Vinci.   Está no 

livro Introdução ao método de Leonardo da Vinci93, que meu professor, João Alexandre (USP) havia 

me entregue. Para mim este texto me pareceu uma chave mágica para todas as questões [a poeta 

cita, de memória, trechos do livro, em francês].  

Eu introjetei muito o processo de pegar uma imagem e depois falando poeticamente dela, e a 

partir disso lembrava de um pintor de um poeta. E paralelamente, eu lembrava de uma imagem 

que tinha que sair, comprar um livro. Então eu fazia varias colunas ao mesmo tempo, esperando a 

imagem que estava faltando, às vezes demorava três semanas para conseguir a imagem. Eu 

adorava, como um gesto duchampiano, pois eu começava a fazer a coluna na segunda, embora 

houvesse várias outras no forno esperando, elegendo os temas, agregando materiais,  e depois na 

terça na quarta eu desenhava. Na quinta eu já diagramava, mandava por fax pra o JT, no final da 

																																																								
93|  Introdução ao Método de Leonardo da Vinci .Paul Valéry. Tradução de Geraldo Gérson de Souza. Editora 34, 1998. 
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tarde. Só que eu deixava os buracos. Pegava os livros na sexta de manhã, ia para o JT e levava para 

fotografia, e eles fotografavam ...  

 Mas em meus arquivos originais ainda faltam 75 colunas .  Eu tenho a lista de todas as 

publicadas, mas no orginais possuo 65 produções.  Na exposição de ...umas , havia um recorte, 

com estes 65 trabalhos. Estão todas no Jornal da Tarde, esperando uma condição de pesquisa de 

todo este material.  Não que todas sejam ótimas, eu faria até uma seleção [...].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144| Estudio da Artista. São Paulo, 16 de 
novembro de 2017. Foto por Hélida de Lima. 
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[ANEXO A] 

 Para ampliar o saber sobre as práticas realizadas pela poesta em estudo, segue o descritivo 

de exposições, publicações, performances, participação de acervos, curadores  e prêmios de Lenora 

de Barros. Organizados e selecionados cronologicamente, disponibilizados pela Galeria Millan, 

instituição que representa a artista em São Paulo. As informações foram atualizadas até o 

fechamento desta dissertação. 

 
1. EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS SELECIONADAS: 
2016 

§ ISSOÉOSSODISSO, Paço das Artes/Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo, SP, 
Brasil. 

2015 
§ Pocket exhibition, Galeria Millan, São Paulo, SP, Brasil. 

2014 
§ Umas e Outras, Pivô, São Paulo, SP, Brasil. 

2013 
§ Umas e Outras, Casa de Cultura Laura Alvim, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

2012 
§ III Mostra do Programa de Exposições, Centro Cultural São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

2011 
§ SONOPLASTIA, Galeria Millan, São Paulo, SP, Brasil. 

Destempos, Laura Marsiaj Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
2010 

§ Revídeo, Oi Futuro Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
§ ISSOÉOSSODISSO Projeto Passagem, Oi Futuro Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

2009 
§ SÓ POR ES-TAR, Galeria Millan, São Paulo, SP, Brasil. 

2008 
§ Temporália, Galeria Millan, São Paulo, SP, Brasil. 

2007 
§ Retalhação, Centro Universitário Maria Antonia, São Paulo, SP, Brasil. 

2006 
§ Não quero nem ver, Paço Imperial, Centro Cultural do IPHAN, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

2005 
§ Não quero nem ver, Temporada de Projetos, Paço das Artes, São Paulo, SP, Brasil 

2003 
§ Ping-poems, Galeria da Fundação do Centro de Estudos Brasileiros, Buenos Aires, 

Argentina. 
2002 
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§ Procuro-me, Centro Cultural Sérgio Porto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
Game is Over, Galeria Laura Marsiaj Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
2001 

§ O que quê há de novo, de novo, pussyquete?, Galeria Millan, São Paulo, SP, Brasil 
1990 

§ Poesia é coisa de nada, Galeria Mercato del Sale, Milão, Itália. 
 
2. EXPOSIÇÕES COLETIVAS SELECIONADAS 
2017 

§ L’Éloge de L'Heure”, Le Grand-Hornu, Hornu, Bélgica. 
2016 

§ Paisagens Invisíveis, MuBE, São Paulo, SP, Brasil.  
§ Vestígios, Galeria Rabieh, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Soft Power. Arte Brasil, Kunsthal KAde, Amersfoort, Holanda 
§ Space to Dream: Recent Art From South America, Auckland Art Gallery Toi o Tãmaki, 

Auckland, Nova Zelândia 
§ Clube de Gravura - 30 Anos, MAM-SP, São Paulo, SP, Brasil 
§ Around the Edge, Broadway 1602, Nova York, EUA 

 
2015 

§ Reverta – Arte e Sustentabilidade, Oca, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Poem Nº 00000000000000000000000000000,9, Galeria Mendes Wood DM, São Paulo, 

SP, Brasil. 
§ L'Eloge de l'heure, MUDAC - Musée de design et d'arts appliqués contemporains, 

Lausanne, Suíça. 
§ Encruzilhada, curated by Bernardo Mosqueira, Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil. 
§ Regarding Forms, Solo Project, feriaARCO Madri, Espanha. 
§ ID – Retrato contemporâneo por artistas brasileiras, Paraty em Foco, Paraty, RJ, Brasil. 

2014 
§ We have nothing to say, Mandragoras Art Space, Nova York, EUA. 
§ CUT, PASTE, REPAIR: A Hundred Years of Collage, Sicardi Gallery, Houston, EUA. 
§ art.br#3 Poiesis in praxis, Pioneer Works, Nova York, EUA. 
§ PREGAÇÃO, Pioneer Works, Nova York, EUA. 
§ Estado de suspensão, O Coletor, São Paulo, SP, Brasil. 
§ VERBO, Galeria Vermelho, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Poder provisório, Museu de Arte Moderna, São Paulo, SP, Brasil. 
§ 140 caracteres, Museu de Arte Moderna, São Paulo, SP, Brasil. 
§ FOOD, Sesc Pinheiros, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Alimentário, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
§ ULTRAPASSADO I and II, Broadway 1602, Nova York, EUA. 
§ Poder provisório, Museu de Arte Moderna, São Paulo, SP, Brasil. 

2013 
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§ FOOD, Spazio Oberdan, Milan, Italy 
§ Circuitos Cruzados: O Centre Pompidou encontra o MAM, Museu de Arte Moderna, São 

Paulo, SP, Brasil. 
§ Para (Saber) Escutar, Casa Daros, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
§ Coleção Itaú de Fotografia Brasileira, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Poema objeto - Tradiciones visuales intermediáticas en Latinoamérica (1950-2010), 

Maddox Art Gallery, Londres, Reino Unido. 
§ 30 x Bienal, Pavilhão da Bienal, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Bienal de Cerveira, Vila Nova de Cerveira, Portugal. 
§ 4th Thessaloniki Biennial, Thessaloniki, Grécia. 
§ Ainda: O Livro Como Performance, Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte, MG, 

Brasil. 
§ Panoramas do Sul, Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil, São Paulo, SP, 

Brasil. 
§ 13o. Salão Nacional de Artes de Itajaí, Itajaí, SC, Brasil. 
§ 17a. Bienal de Cerveira, Cerveira, Portugal. 
§  Everywhere but Now, 4th Thessaloniki Biennial of Contemporary Art, Thessaloniki, Grécia. 

2012 
§ Aire de Lyon, Fundação Proa, Buenos Aires, Argentina. 
§ Passante no mundo, Quase Galeria, Porto, Portugal. 
§ Para além do arquivo, Centro Cultural Banco do Nordeste, Fortaleza, CE, Brasil. 
§ FOOD, Musée Ariana, Genebra, Suíça. 
§ Coleção Itaú de Fotografia Brasileira, Paço Imperial – Centro Cultural. do IPHAN, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil. 
§ Gil 70, Centro Cultural Correios, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
§ Trienal Poli/Gráfica de San Juan, San Juan, Porto Rico. 
§ Vox, Alejandra Von Hartz Gallery, Nova York, EUA. 
§ Ocupação Pompéia, SESC Pompeia, São Paulo, SP, Brasil 

2011 
§ Caos e Efeito, Itaú Cultural, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Une terrible beauté est née, 11a Bienal de Lyon, Lyon, França. 
§ Mapas Invisíveis, Caixa Cultural - Conjunto Nacional, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Meridianos - programa de diálogos, Casa Daros Latinamerica, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

2010 
§ Constructive Spirit: Abstract Art in South and North America, 1920s-50s, Newark Museum, 

Nova York, EUA. 
§ Jogos de Guerra, Memorial da América Latina, São Paulo, SP, Brasil. 
§ A Contemplação do Mundo, Paralela, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Jogo de Damas (em parceria com Flu), performance multimídia realizada no terreiro 

Longe daqui, aqui mesmo, 29ª Bienal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 
2009 

§ FOR YOU, The Daros Latinamerica Tapes and Video Installations, Zurique, Suíça 
§ RADIOVISUAL, 7ª Bienal do Mercosul – Grito e Escuta, Porto Alegre, RS, Brasil 
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2008 
§ Heteronímia Brasil, Museu de America, Madri, Espanha 
§ MAM 60, Museu de Arte Moderna, São Paulo, SP, Brasil 

2007 
§ Arte, Deshonra y Violência en el contexto Iberoamericano, Cubo del Centro Cultural de 

España, Montevidéu, Uruguai 
§ Mulher, mulheres - Um olhar sobre o feminino na m, SESC Paulista, São Paulo, SP, Brasil 
§ Entre a palavra e a imagem, Museu da Cidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 

 
2006 

§ MAM [na] OCA, Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
§ Desidentidad, Institut Valencià d’Art Moderne – IVAM, Valência, Espanha 
§ Paralela 2006, São Paulo, SP, Brasil 
§ Manobras radicais, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, SP, Brasil 
§ Entre a palabra e a Imaxe, Fundacion Luis Seoane, La Coruña, Espanha 
§ Videometry – Video as a measeuring device in contemporary Brazilian art, Galeria dels 

Angels (off LOOP 2006), Barcelona, Espanha 
2005 

§ 5ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre, RS, Brasil. 
§ Tudo É Brasil, Instituto Itaú Cultural, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Múltiplos, Galeria Laura Marsiaj, Rio de Janeiro, RJ, Brasil  
§ Não quero nem ver, Paço das Artes, São Paulo, SP, Brasil. 

2004 
§ Tudo é Brasil, Paço Imperial, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
§ Palavra Extrapolada, SESC Pompeia, São Paulo, SP, Brasil. 
§ I Congresso Internacional Mídias: Multiplicação e Convergências, Faculdade Senac, 

SãoPaulo, SP, Brasil  
§ A subversão dos meios, Instituto Itaú Cultural, São Paulo, SP, Brasil  
§ Imagética, Fundação Cultural de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil. 

2003 
§ A subversão dos meios, Itaú Cultural, São Paulo, SP, Brasil. 
§ Palavra Extrapolada, SESC Pompeia, São Paulo, SP, Brasil. 

2002 
§ Artefoto, Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
§ Procuro-me, Centro Universitário Maria Antonia, São Paulo, SP, Brasil. 
§ 1ª Mostra Rio Arte, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
§ Visual Poetry, Mexican American Fine Art Museum of Texas, Austin, EUA; Diverseworks Art 

Space, Houston, EUA. 
2001 

§ The overexcited body – Arte e Esporte na Sociedade Contemporânea, Palazzo Arengario 
Milano, Milão, Itália; SESC Pompeia, São Paulo, SP, Brasil. 

§ Coleções 1, Galeria LGC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Galeria Luisa Strina, São Paulo, SP, 
Brasil. 
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2000 
§ Território Expandido, SESC Pompeia, São Paulo, SP, Brasil 
§ Ping-poema para Boris, Prêmio Multicultural, SESC Pompeia, São Paulo, SP 

1998 
§ 24ª Bienal Internacional de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

1996 
§ Do ex-libris a home-page, Paço das Artes, São Paulo, SP, Brasil 
§ Utopia, Casa das Rosas, São Paulo, SP, Brasil 

1995 
§ 4o. Studio Internacional de Tecnologia de Imagem, Unesp e SESC Pompeia, São Paulo, SP, 

Brasil 
1994 

§ Arte Cidade - A cidade seus fluxos, Vale do Anhangabaú, Edifício Guanabara, São Paulo, 
SP, Brasil 

§ A fotografia contaminada, Centro Cultural São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
1993 

§ 3º Studio Internacional de Tecnologia de Imagem, SESC Pompeia, São Paulo, SP, Brasil 
1992 

§ Transfutur-Visuelle Poesie, Galeria Pankow, Berlim, Alemanha 
1990 

§ Transfutur-Visuelle Poesie, Kunstetage de Kassel, Kassel, Alemanha 
§ Arte em videotexto, Museu da Imagem e do Som, São Paulo, SP, Brasil 

1983 
§ Novos Media, Videotexto, 17ª Bienal Internacional de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

1982 
§ Seis Poemas Visuais, Museu da Imagem e do Som, São Paulo, SP, Brasil 

 
3. PERFORMANCES:  
2016 

§ Pregação, Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo, SP, Brasil; Auckland Art Gallery 
Toi o Tãmaki, Auckland, Nova Zelândia 

2014 
§ Pregação, Pioneer Works, Brooklyn, NY, Estados Unidos 

2008 
§ Errática – Poema ao Vivo CCBB. Antonio Cicero e Lenora de Barros, Centro Cultural Banco 

do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil; Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, SP, Brasil 
2007 

§ Para ver em voz alta, em Errática poema ao vivo, Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil 

2004 
§ Procuro-me, Cidade em Mutação, SESC Pompeia, São Paulo, SP, Brasil 
§ PoemixBR (performance poética com o grupo PoemixBR), I Congresso Internacional 
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