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APRESENTAÇÃO 
 

 

  Este trabalho tem como objetivo apresentar um grupo denominado 3NÓS3 

composto por Mario Ramiro (1957), Rafael França (1957-1991) e Hudinilson 

Jr.(1957). Rafael e Mario Ramiro se conheceram na Faculdade de Artes Plásticas 

(ECA) da USP enquanto Ramiro e Hudinilson se conheceram na PRODAM (Cia. de 

processamento de Dados do Município), local de trabalho em comum. A produção 

do grupo compreende o período de 1979 a 1982, no qual produziram Interversões 

Urbanas. O GRUPO 3NÓS3 (1981: 11) “INTERVERSÂO: (Do lat.: Interversione) S.f. 

Ato de inverter; alteração da ordem natural ou habitual.  INTERVERTER (Do lat. 

Intervertere.) V.t.d.e e t.d.e i. inverter.”1 O grupo criou terminologias próprias para 

nomear suas ações por uma melhor adequação ao que se refere  a ação, portanto 

por todo o texto, os títulos das ações estarão em itálico para acentuar as diferentes 

terminologias. 

 

O uso do espaço urbano se dá por ser de todos e para todos. É um espaço 

comum onde o eu e o outro se conjugam. A escolha do espaço público envolve a 

relação com o outro. O trabalho deixa de ser de um e torna-se de todos. O artista 

não precisa ser escolhido, é ele quem escolhe o lugar, as dimensões de seu 

trabalho e a hora que vai entrar em ação, sendo assim, a arte poderia ser produzida 

de forma ininterrupta, não dependeria de patrocínios ou mesmo de seleção do 

circuito artístico.  

  

A geração de meados de 70/80 é caracterizada pela ação em grupo, por 

ocuparem o espaço urbano, obtendo mais eficiência na relação com a sociedade, do 

que se atuassem sozinhos. Em 1980 a produção artística urbana aconteceu 

                                                
1 GRUPO 3NÓS3, Catálogo VI Interverção , p.11. 
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principalmente por questões políticas de crítica a Arte e recusa às instituições, estes 

artistas utilizavam o espaço público para mostrar e compartilhar com o público suas 

inquietações. Foram esses jovens que pela utopia da consciência do homem 

enquanto ser político associado aos paradigmas da cidade, de acordo com  

Aristóteles, resolveram romper com todo o circuito cultural procurando uma nova 

autonomia da arte desvinculada da legitimação institucional. 

  

Outro fator importante sobre a utilização das vias públicas para a produção e 

apresentação de arte, é o fato de que toda arte é em princípio um bem público no 

que diz respeito à linguagem e como tal, deveria ser apreendida por todos. Mas por 

fatores que não cabem a esta apresentação, no Brasil, ela ainda é para poucos, 

sejam os que conseguem acessá-la, sejam os que simplesmente tem a possibilidade 

de conhecê-la; dessa forma, o espaço escolhido por este grupo em especial, entre 

tantos artistas que também privilegiaram as ruas às instituições, é no mínimo 

solidário no que diz respeito à sociabilidade de questões tão distantes da vida de um 

brasileiro, mesmo em se tratando de uma época globalizada como a nossa. 

 

Este trabalho foi concebido a partir de uma entrevista inicial com o artista e 

integrante do grupo Mario Ramiro a fim de conhecer a história do grupo e sua 

bibliografia. Após essa primeira conversa, percebemos quão escassa são as fontes 

bibliográficas sobre o grupo de modo que este texto se baseia em revistas da época, 

artigos de jornal, acrescidas às entrevistas pessoais com o artista Mário Ramiro.2 

Além de uma apresentação do grupo, este trabalho é importante por reunir 

documentos sobre esta época. Trata-se de uma coletânea de materiais sobre o fim 

dos anos de 1970 e início de 1980. Percebe-se que Stella Teixeira de Barros e 

Annateresa Fabris foram as autoras mais aparentes nestas revistas de época como 

a Arte em São Paulo e também a Arte em Revista a falar sobre o 3NÓS3 sendo 

curioso pensar sobre a questão das duas serem professoras da USP e dos 

integrantes do grupo também. 

 

                                                
2 Segue em anexo, no final do texto, dois DVD’s contendo a entrevista com o artista Mario Ramiro, realizada dia 
15/05/2006. 
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O presente trabalho está subdividido em dois capítulos: o primeiro, contendo 

uma contextualização histórica partindo de uma análise sobre os monumentos 

públicos até a arte contemporânea com a produção de performances e intervenções. 

Ainda neste capítulo segue uma explanação sobre a utilização do espaço urbano 

como suporte para a produção de obras de arte. Já no segundo capítulo, encontra-

se uma catalogação de todas as Interversões do grupo e suas correspondências 

com outros grupos da mesma época. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
 

 Capítulo 1 – ARTE NAS RUAS 
 
 
 

1.1.  Monumentos, Performances e Intervenções –  
O passado e o presente nas representações artísticas urbanas  

 
 
 
 

“Os monumentos são objetos de civilização,como cenários do progresso e por si mesmos    
contraditórios. Instrumentos de crença numa política em que os mortos governam os vivos.” 

 
Virginia Gil ARAÚJO3 

 
 

“O que o monumento faz é evocar a pessoa viva como um fantasma...”  
 

Nicolau SEVCENKO4 
 
 

 

Obeliscos e colunas podiam ser contemplados nas praças de Roma no 

período da Renascença. Poderíamos também encontrar colunas em pinturas 

Romanas nos séculos anteriores. O motivo de existirem colunas nas pinturas é o 

fato de serem usadas em substituição da Natureza e como símbolo da civilização de 

uma nova cidade. Percebemos também em muitas pinturas renascentistas, ruínas 

de monumentos ao fundo para representarem um subgênero da paisagem bucólica 

e melancólica por remontar a primeira aurora civilizatória como notícia mais erma do 

belo e sublime que reside na cultura grega.  

 

Uma coluna, um obelisco, um arco são elementos de sofisticação tecnológica; 

se colocarmos ao lado destes elementos um bloco de pedra bruta seria o suficiente 

para gerar uma tensão entre; de um lado teríamos a civilização heróica, auroral, e  

                                                
3 ARAUJO, Virgínia Gil. Monumentos Públicos : A escultura de Vasco Prado e Carlos Tenius RS/ Anos 70. 
Disponível em: < http://www.arte.unb.br/anpap/gil.htm>. Acesso em: 20 abr. 2006. 
4Nicolau SEVCENKO, Arte Pública, p. 57. 
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de outro a Natureza indomável. Essa tensão criada entre esses dois pontos se 

justifica pela noção antimonumental que a pedra bruta nos sugere. 

 

Um monumento, portanto, carrega consigo uma atmosfera heróica, identitária. 

São feitos para a contemplação e para que a humanidade receba novamente uma 

história que já não pode ser contada sem eles. Como afirmava Starobinski 5 “as 

ruínas são monumentos da significação perdida.” O monumento é essencialmente a 

determinação de um território e a ocupação permanente do mesmo. Um território 

perde anonimato na medida em que nele se ergue um monumento. “Neste sentido 

evocamos o caso dos povos bárbaros quando invadiram Roma e a prática que 

tinham de, antes de mais nada, tomar cuidado de destruir todos os monumentos de 

arte pública...” 6; isto nos mostra que este gesto bárbaro, destrói assim, toda matéria 

cultural permanente, todo vestígio civilizatório anterior. A quebra do monumento 

coincide com a ruptura do permanente e a abertura para um novo jogo possível; 

abre-se um campo cultural de disputas pela hegemonia social por meio das 

ocupações e revoluções urbanas. 

 

 Um exemplo de transição do monumento clássico a uma outra noção de 

monumento, mais próxima do que veio a ser a escultura moderna, se dá na 

observação de esculturas monumentais russas como “O trabalhador e a mulher da 

fazenda coletiva”7 de 1937 de Vera Muckhina ou o “Monumento à Terceira  

Internacional “8 de 1920 de Vladimir Tatlin, onde observamos um outro ideal de obra 

monumental. Ou seja, para estas obras existirem, os motivos são ainda políticos, no 

entanto, a classe em questão deixa de ser a Imperial para ser retrato de uma classe 

operária, trabalhadora; portanto, a diferença radical entre as duas, é mais ideal do 

que objetual na medida em que o heroísmo, a frontalidade e a territorialidade, 

estabelecem relação com a classe anônima, igualitária, acentuando noções 

democráticas que outrora não existiam. Tatlin concebeu um ambicioso monumento 

que nunca chegou a ser efetivamente construído, permaneceu como uma maquete 

de aproximadamente cinco metros de altura. “Consistia em uma dupla espiral de 
                                                
5 Jean STAROBINSKI, El monnumento público desde la Ilustración: Derivaciones y Pervivencias. p. 43. 
6 Nicolau SEVCENKO, Entre o Paraíso e o Inferno. p. 34. 
7 Paul WOOD, O realismo nos anos 30 Realismo, Racionalismo, Surrealismo, p. 262.  
8 Ibidem 
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ripas de madeira contendo, no centro, um conjunto de formas básicas construídas 

com estruturas de madeira e recobertas por papel”. O monumento real deveria ser 

maior do que a Torre Eiffel e os compartimentos com paredes de vidro, deveriam 

abrigar conferências e reuniões.  WOOD acentua que o projeto de Tatlin possuía 

uma dualidade, por um lado, era pensado como um monumento para uma nova 

organização, como algo oposto ao individual; por outro lado, era uma maneira de 

escapar da passividade imposta pela forma tradicional de “monumento”. 

 

Ora, as obras em questão guardam em estado latente os problemas que 

envolvem a escultura minimalista, por exemplo, no sentido da repetição de uma 

forma anônima, ou quase inexpressiva, noções de ritmo e mais do que isso, noções 

de isolamento na medida em que a obra decompõe seus elementos e se afirma à luz 

desta decomposição. Não por acaso, Dan Flavin, em 1966/1969, homenageou 

Vladimir Tatlin num trabalho produzido exclusivamente com lâmpadas fluorescentes 

denominado “Monumento” para V. Tatlin. 
 

 Contudo, aparecem artistas que se preocupavam com os materiais como 

subprodutos industriais, com processos de serialização, acumulação e repetição, tal 

como Andy Warhol com suas séries ou suas repetições de produtos de consumo, 

Carl André, Frank Stella, Sol Le Witt, Robert Morris, Donald Judd, Dan Flavin, os 

nomes mais marcantes desta produção. 

 
O trabalho realizado por estes artistas representa mais do que 
apenas um estilo da época logo ultrapassado por outro na 
demanda cada vez mais acelerada por uma arte com 
aparência nova. O trabalho é historicamente importante, creio, 
por que mudou substancialmente o aspecto que a arte poderia 
ter, como poderia ser feita e do que poderia ser feita.  

     David Batchelor9 

 

Rosalind Krauss, ao tratar da estética minimalista, comenta sobre a noção de 

espaço nas obras de artistas como Frank Stella e Donald Judd na década de 1960: 

“Tratava-se, afirmavam, de uma estratégia (a repetição como estratégia) para 

                                                
9 David BATCHELOR, Minimalismo, p. 7. 
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escapar à composição relacional que identificavam com a arte européia.“10. Em 

outras palavras, a idéia da repetição substitui a questão relacional pela questão 

puramente plástica, rompendo com a possibilidade de um significado que outrora, 

inspirava os monumentos clássicos ou mesmo de um modernismo primitivo.  Ao 

multiplicar exaustivamente um objeto, o sentido deste mesmo, se esvazia e o que 

será privilegiado será a forma que se afirma na repetição. Na contramão de um 

movimento que subtrai o sentido do objeto, encontramos em torno da década de 

1910, Marcel Duchamp atribuindo sentido à objetos sem sentido artístico até então, 

estes são os readymades (objetos encontrados). 

 
A Fontaine, por exemplo, não foi feita por Duchamp, mas 
apenas selecionada por ele. É como uma sentença 
dirigida ao mundo sem que seja sancionada pela voz de 
um orador postado atrás dela. Uma vez que o criador do 
objeto e o artista são evidentemente distintos, não há 
meios do mictório servir de exteriorização do estado ou 
estados de espírito do artista ao produzir a obra. E por 
não funcionar nos moldes da gramática da personalidade 
estética, pode-se considerar que a Fontaine estabelece 
uma distancia entre si e a noção de personalidade per 
se.11 Rosalind KRAUSS  

 

Segundo WOOD (2002:12) quando Marcel Duchamp faz seus primeiros 

readymades em meados de 1910, eles ainda são recusados nos salões. Duchamp 

só fará sua primeira individual em 1937 e a idéia de uma arte Conceitual aparece 

também no começo do século junto com as idéias modernistas, porém essa arte 

Conceitual  só será desenvolvida nos anos 60. Para Wood, o termo conceitual era 

corretamente empregado na época para designar uma multiplicidade de atividades 

com base na linguagem, fotografia e processos. Sol Le Witt publicou alguns textos 

sobre arte conceitual em 1969. Contudo, o primeiro a empregar o termo arte-

conceito, segundo Wood, foi Henry Flynt que escreveu em 1963: “Arte-Conceito” é 

acima de tudo uma arte na qual o material é o conceito, e como os conceitos são 

estritamente ligados à linguagem, arte-conceito é linguagem. 12 

 

                                                
10 Rosalind KRAUSS, Caminhos da Escultura Moderna, p. 292. 
11 Rosalind KRAUSS, Caminhos da Escultura Moderna, p.312. 
12 Paul WOOD, Arte Conceitual. p.8. 



 14 

Ao mesmo tempo em que víamos artistas como Pollock ou Mondrian com 

uma produção mais preocupada com a forma abstrata, apareciam Duchamp, René 

Magritte e Fancis Picabia por exemplo, com a proposta de revolução lingüística que 

coloca em xeque a institucionalização da Arte.  

 

“Enquanto a modernidade vivia a euforia inaugural de sua crença na arte 

como ser, Duchamp fazia a critica do culto moderno do objeto artístico.” 13 Marcel 

Duchamp virou referência central nas artes a partir dos anos 60; ele acreditava na 

arte no espaço das idéias e não somente desenvolvendo questões formalistas tão 

em voga em sua época. 

 

Percebemos que depois do período das guerras, logo em 1950, começa um 

período de reconstrução ideológica. Os artistas vão construir posturas criticas diante 

de um modernismo triunfante, dialogando com a geração que os antecederam, como 

acontece em todo desenrolar da história da arte, como no campo de disputas 

culturais. 

 

Conforme Paul Wood, em meados dos anos 50, Asger Jorn, ativista dos 

grupos Cobra e Internacional Situacionista na França com Guy Debord, escreveu 

que a “arte” deveria se fundir diretamente com a vida social da cidade, tornando-se 

inseparável da ação e pensamento”. 14 

 

Na mesma época, Robert Rauschenberg, nos EUA, mistura em meio à 

pintura, fotografias, jornais, objetos descartados, animais empalhados e detritos 

automotivos, procurando assim, operar no limiar entre a arte e a vida. Percebemos 

aqui já uma saída do plano bidimensional para o tridimensional nas pinturas de 

Rauschenberg. 

 

Yvens Klein na França, vai também discutir o circuito artístico por meio de um 

trabalho conceitual, quando faz uma exposição intitulada “Vazio” na qual as pessoas 

                                                
13 Marcel DUCHAMP, O engenheiro do tempo perdido. p. 185. 
14 Paul WOOD, Arte Conceitual, p. 19. 
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passavam por uma cortina azul na entrada da galeria Íris Clert e não havia nada no 

espaço expositivo.  

 

Outros grupos como Gutai no Japão, vão para o espaço fora das galerias 

para propor um outro sistema de apresentação das “artes visuais”, além da 

preocupação conceitual nessas obras, percebemos já aqui em meados de 1950, 

uma saída dos espaços convencionais expositivos.  

 

Da mesma forma nos EUA, Allan Kapprow escreveu: “O jovem artista de hoje 

não tem mais que dizer: Eu sou um pintor, um poeta ou um dançarino. Ele é 

simplesmente um artista. Todas as instâncias da vida se abrirão a ele.” 15 Isso quer 

dizer que uma nova idéia sobre o indivíduo - artista começa a surgir nesta época, 

relembrando-se que essa idéia de artista se prolonga até hoje. Quando pensamos 

num artista contemporâneo, sua produção pode incluir esculturas, gravuras, 

performances, vídeos, etc ...   

 

O grupo Fluxos nos EUA foi um exemplo desse uso híbrido das linguagens 

artísticas em seus trabalhos. Misturavam música, performances, vídeos e muita 

crítica política e social como também fazia Josef Beuys na Alemanha. 

 

O eco de todas essas manifestações acima apresentadas repercutiu aqui no 

Brasil, nos anos de 1964, época em que o governo era militar e a censura impedia 

que qualquer um levantasse suas indagações. Assim, muitos artistas começam a 

responder por meio de sua produção, porém, ainda não poderiam ser mostradas. 

Muitos foram presos políticos por não conseguirem calar ou por já terem dito o que 

não deveriam. Nesse clima de descrença, muitas pessoas usavam as ruas para 

protestar suas posições políticas. É interessante perceber que logo após essa época 

irão aparecer muitos artistas que vão reagir à ditadura; nos anos 70, muitos artistas 

vão trabalhar em grupo e produzir ações coletivas usando o espaço público para a 

feitura de suas obras como é o caso do 3NÓS3. Uma característica desta época 

artística é a produção em grupo. 

                                                
15 Allan KAPROW, In Paul WOOD, Arte Conceitual, p. 22. 
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Cildo Meireles é um artista que vai sutilmente criticar a sua sociedade dos 

anos 70, com uma série de readymades intitulada “Inserções em circuitos 

ideológicos” onde ele retirou objetos de um sistema de circulação, “interferiu” sobre 

eles e então, inseriu novamente, no sistema. O exemplo mais conhecido desta série, 

foram as Cocas-Cola com mensagens políticas impressas nos rótulos das garrafas. 

Além das garrafas de Cocas-Cola, ele também usou notas de dinheiro como suporte 

para mensagens de revolta ao período da ditadura. Carimbava a mensagem “Quem 

matou Herzog?” e as devolvia para circulação. Herzog foi um jornalista da época 

morto no período da ditadura militar em São Paulo. 

 

Em São Paulo, nos anos 70, a Avenida Paulista começou a se verticalizar e 

tornar-se pólo comercial. Aparecem também os Shoppings Centers e uma nova 

cidade está sendo levantada.  No fim dos anos 70 foi construído o Museu Aberto de 

Esculturas na Praça da Sé. 16 Desde essa época, o local divide a vida dos mendigos 

e pessoas que lá habitam tráfico de drogas e as esculturas públicas.  José Resende 

possui escultura nesse local e em uma entrevista para Lúcia Carneiro e Ileana 

Pradilla, ele sente um pesar por sua obra não estabelecer um vínculo mais visível 

com as pessoas. Existe, para ele, uma completa indiferença do público em relação a 

essas obras.17 Qual seria o motivo da total indiferença deste público com relação às 

obras dispostas na cidade até hoje? 

  

Resende faz sua colocação: ”... Acho que o conceito de coisa pública não 

pode se definir através da simples presença do trabalho em lugar público. Para a 

arte ser pública é preciso que culturalmente também assim ela se efetive.” 18 

Resende coloca a dificuldade de se classificar arte-pública no Brasil. Para ele, 

somente a música teria esse poder, para que as artes plásticas também o tivessem, 

seria preciso uma estruturação melhor dos museus, acervos mais completos, onde 

as pessoas pudessem ter acesso ao que já foi e o que está sendo produzido e a 

leituras de textos sobre arte. 
                                                
16 Vera Maria PALLAMIN, Arte Urbana:São Paulo:Região central (1945/1998)/Obras de Caráter Temporário e 
permanente, CD .  
17 José RESENDE, Entrevista à Lucia carneiro e Ileana Pradilha, p. 11. 
18 Ibidem, p. 11 
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Portanto, podemos pensar que o envolvimento entre a arte e o público, a 

leitura de obras, o entendimento delas e a partir daí a apreciação ou simples 

relacionamento, está apenas começando a acontecer no Brasil. Se pensarmos que 

somente em 1991, o ensino da disciplina de Artes nas escolas em rede nacional se 

modificou a ponto de ser incluída leitura de obras, conhecimento da produção 

artística e o fazer artístico no Referencial Curricular Nacional para a educação 

infantil e fundamental, compreenderemos então esta não participação ou ao menos 

esta não relação do público brasileiro com a obra de arte.19 Seja ela colocada em 

local público ou privado como as instituições. Embora o assunto da educação no 

Brasil, não nos seja suficiente para esta primeira abordagem, é interessante a 

atitude social desses artistas ao escolherem o espaço urbano para as suas obras. E 

esse é o caso do 3NÓS3 e de todos os grupos que vão trabalhar na malha urbana, 

apresentando assim um trabalho político e social, embora eles não concordassem, 

na época, com uma possível postura ideológica de sua produção.  

 

Finalmente, com a colocação de Paul Wood, podemos perceber 

reminiscências deixadas por essa época para os artistas contemporâneos: “Ao 

romper com o conteúdo convencional de uma exposição de arte, desvinculando-se 

da galeria, e imiscuindo-se numa espécie diversa de organização social, os 

participantes tinham como intuito produzir uma obra que refletisse a realidade social 

mais ampla na qual a arte tem sua existência.” 20 Diante desta colocação, 

compreendemos o desenrolar das representações artísticas que se estendem em 

relação às questões críticas da política vigente.  

 

Performances, ou mesmo Intervenções Urbanas são sistemas criados pelos 

artistas para se adaptarem a uma nova concepção de tempo e espaço.  Ao se tratar 

de performances ou intervenções urbanas, o papel do espectador é fundamental, 

pois ele irá ser participante e não mero “recipiente passivo de efeitos preconcebidos” 
21 como coloca Brett. Essa nova relação que se estabelece entre sujeito e objeto, 

                                                
19 Anamélia Bueno BUORO, Olhos que Pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte, p. 32. 
20 Paul WOOD, Arte Conceitual, p. 61.  
21 Guy BRETT, Brasil Experimental, p. 33. 
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lança a obra de arte no interior de uma problemática vivida por diversos artistas 

como Hélio Oiticica, por exemplo.        

                                                              

“Não é o objeto que é importante, mas a forma como ele é vivido pelo 

espectador” 22 .Como um dos primeiros artistas brasileiros a se preocupar com a 

relação entre arte e público, Hélio Oiticica nos deixou um artigo chamado “A Nova 

Objetividade Brasileira” onde desenvolve questões acerca do seu tempo, passando 

assim, do objeto para o não objeto, do modernismo e toda preocupação formal, para 

o contemporâneo com suas performances e instalações, aliando à sua obra 

questões sociais e políticas pertinentes ao momento histórico.  

 

Abaixo, Hélio comenta sobre a participação do espectador em sua obra e nos 

mostra como essa participação se altera nos processos artísticos onde ele e Lygia 

Clark desenvolvem a preocupação com “o ser humano total”, tal como Brett nos 

sugere. “Suas obras são apenas instrumentos, os quais, uma vez usados 

diretamente por uma pessoa, tornam-se meios para enfatizar as sensações que 

essa pessoa tem de estar viva, à medida que as vive.” 23 

 
Anti-arte compreensão e razão de ser do artista, agora não somente 
como criador para a contemplação, mas também como motivador 
para a criação - a criação, como tal, se completa com a participação 
dinâmica do “espectador” sendo agora “participador”. Anti-arte 
completaria a necessidade coletiva de uma atividade criadora 
latente que seria motivada de uma forma determinada pelo artista: 
ficam então sem validade as posições metafísicas, intelectualístas e 
esteticistas – não existe a proposta de “elevar o espectador a um 
nível de criação”, a uma “meta-realidade”, ou de impor-lhe uma 
“idéia” ou um “modelo estético” que corresponda àqueles conceitos 
de arte, se não dar-lhe uma simples oportunidade de participação 
para que “encontre” algo que queira realizar - é pois uma 
“realização criativa” o que propõe o artista, realização isenta de 
premissas morais, intelectuais ou estéticas - a anti-arte está isenta 
disto - é uma simples posição do homem em si mesmo e em suas 
possibilidades criativas vitais. Hélio OITICICA24 
 
 

                                                
22 Guy BRETT, Brasil Experimental: arte/vida,  proposições e paradoxos, p. 48. 
23 Ibidem, p. 33. 
24 Hélio OITICICA, Brasil Diarréia, In Hélio Oiticica, (tradução da autora), p. 100. 
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O artista, agora, dissimulado na circulação das forças variadas que passam a 

compor o ato criativo não é mais o elemento nuclear para o qual a obra outrora 

convergia, acentuando noções de genialidade, por outro lado, acolhe as 

possibilidades do processo e é ela mesma matriz de novos modos de sensibilidade, 

no limite a obra de arte consiste em modos de realização da obra de arte. 

 

Portanto, Hélio, Lygia Clarck, Lygia Pape e alguns outros artistas desta 

época, se preocupam com o espectador não como parte da obra ou como auxiliar 

para que as obras aconteçam, mas sim como um fator fundamental pois sem ele, a 

obra não funciona e a partir da sua participação, ela funciona no corpo deste 

indivíduo participador. 

 

 Guy BRETT, faz uma colocação sobre esse tema  trazendo como referência 

um escritor francês Jean-Cristophe Royoux25,  que afirma ser o principal legado dos 

anos 1960 e 1970  “a participação do espectador “.  

 

Pensar sobre a “participação do espectador” é de extrema relevância, pois 

quando um artista elege o espaço urbano para a feitura de sua obra, como é o caso 

do 3NÓS3, inevitavelmente, ele deve pensar no espectador e em como este 

espectador será participante da obra, podendo alterá-la ou simplesmente ignorá-la 

como Resende aborda anteriormente. Portanto, essa escolha não se dá por acaso, 

ao escolher fazer do espaço público uma obra, uma das razões é a aproximação da 

“obra” ao público. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 Guy BRETT, Experimento Whitechapel II, In Brasil experimental: arte/vida, proposições e paradoxos, p. 44. 
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1.2 O uso do espaço urbano como suporte 
 
 
  
Por que o espaço urbano? Ora, o espaço urbano desmoraliza o espaço da 

obra de arte, no sentido de “dessacralizar” toda a solenidade que encobre uma 

exposição artística situada no interior dos museus ou galerias. O espaço urbano 

escava na obra a indigência do autor e a obra se aproxima mais de um sinal 

desesperado de um cidadão qualquer do que do universo espirituoso da 

individualidade que envolve a figura do gênio. O papel do artista é colocado em jogo, 

a dimensão de alteridade se apresenta no interior das relações entre o artista e sua 

obra, na medida em que o eu pode ser um outro, ou a obra pode ser um objeto que 

simplesmente existe no espaço. Cito a frase do grupo 3NÓS3 que ilustra a 

Operação X Galeria: “O que está dentro fica, o que está fora se expande”. Existe aí 

uma inversão interessante, ou seja, o que está dentro é justamente a atmosfera 

privada do espaço, onde, no entanto, a permanência do ficar e a estabilidade interna 

de algum corpo se encontram; poderíamos dizer que a sonolência dos espaços 

institucionais aí se encontra. Portanto, à esfera do privado corresponde a fixação de 

uma arte segura e sonolenta, enquanto que à esfera do público corresponderia o 

movimento de expansão que rompe os contornos estabelecendo relações 

fronteiriças entre arte e vida, arte e cotidiano, arte e cidade; podendo se expandir 

para as relações entre eu e um outro, realidade e ficção, ou mesmo público e 

privado. Poderíamos entender a frase da Operação X Galeria do seguinte modo: a 

arte já não representa, mas transforma o espaço. Ou seja, não mais uma arte 

representativa, mas uma arte de invenção, tal como pensavam os artistas motores 

dessa estética artístico-urbana como Hélio Oiticica, Arthur Barrio, Flávio de 

Carvalho, entre outros. A partir desse uso do espaço público como suporte da 

intervenção artística a arte não é feita para especialistas, mas busca intensificar as 
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relações cotidianas, dando a elas a força plástica que outrora habitava somente o 

universo artístico numa espécie de estetização da vida26.  

 

Arthur Barrio no inicio da dec. de 70, realiza uma série de “situações” no Rio 

de Janeiro. Ao mesmo tempo divulga um manifesto contra as categorias da arte, 

(contra os salões, premiações, júris, críticos de arte...), utiliza para suas propostas 

lixo e dejetos como forma de crítica ao sistema de elite onde os materiais são 

inacessíveis. E em suas palavras alerta: “a simples participação dos trabalhos feitos 

com materiais precários nos círculos fechados de arte provoca a contestação deste 

sistema em função de sua realidade estética atual.” Assim, “dessacralizava” os 

espaços convencionais da arte. 27 Na mesma época, Lygia Clarck lembra que não se 

podia falar em “influências” de um artista sobre o outro, mas sim, de uma interação 

que existiu entre os artistas de 1960, neoconcretos, estimulando a criatividade de 

todos a partir de experiências individuais. Portanto, os artistas produziam um mesmo 

tema ao mesmo tempo. As questões por vezes eram particulares, mas logo eram 

desmembradas por todos tornando-se assim questões artísticas a serem discutidas.   

 

Outro aspecto fundamental sobre a utilização do espaço urbano como suporte 

é o conceito de apropriação de um espaço qualquer para feitura de uma obra.  

Podemos definir inicialmente o conceito de apropriação como a “ocupação de um 

lugar vazio, sem função particular, que a obra faz então existir como lugar marcado, 

afetado por um coeficiente de arte”. 28 O artista reconhece as potencialidades de um 

lugar específico e o atualiza, ele desestabiliza o uso comum em nome de um uso 

possível que problematiza as funções que outrora compunham esse espaço. Por 

meio de processos de apropriação, portanto, o lugar afetado pelo coeficiente de arte 

assume novos modos de funcionamento, que não a neutralidade vazia em que 

outrora se encontrava. No entanto, o espaço urbano tende a escapar a esta 

definição do espaço como lugar vazio. O espaço urbano, enquanto espaço público 

                                                
26 Nestes termos, Mario Ramiro faz inúmeras observações quanto à intensão declarada de preencher os espaços 
vazios que a cidade oferece para intervenções artísticas. O espaço da cidade é então o suporte mais imediato 
para as reflexões artísticas da época. Não por acaso surge de forma definitiva, as técnicas de graffitagem, 
apropriação e intervenção urbana. Essas observações estão (em anexo) na entrevista em DVD que acompanha 
esta monografia. 
27 Arthur BARRIO, in Aracy AMARAL, Arte e meio artístico (1961-1981: Entre a feijoada e o X-burger). 
28 Anne CAUQUELIN.  A arte contemporânea: Uma introdução, p.143. 
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possui uma tensão inerente que não admite a neutralidade do espaço vazio como 

definição. Ou seja, o espaço urbano pré existe à obra e a obra tem de interferir sobre 

um sistema de fluxos extremamente conjugado e complexo que o configura. Assim, 

as intervenções são demarcações que transformam um lugar qualquer, sem função 

específica em território de arte.  

 

O grupo 3NÓS3 possui uma frase de abertura de sua reflexão: “desenhar 

sobre a cidade como uma folha de papel”, pensando na questão da apropriação de 

um espaço, no caso a cidade, esta folha não está em branco e o desenho realizado 

sobre a superfície é um redesenho. Ainda no interior deste problema, diríamos que 

nas primeiras intervenções realizadas pelo grupo 3NÓS3, no final da década de 70, 

como por exemplo: Ensacamento, X Galeria, Triptico, Interdição, o que estava em 

jogo era gerar uma espécie de ruptura ou interrupção dos fluxos urbanos. Os 

elementos utilizados tinham pouca importância de um ponto de vista estético, a sua 

relevância para o corpo da obra residia mais no grau de ruptura e interdição na 

mobilidade “viciada” do espaço urbano produzindo consciência como atitude ética. A 

cor não era importante, a textura ou a dimensão em sentido próprio, o que lhes 

interessava mais era se o comprimento corresponde ao da rua, por exemplo.  As 

últimas Interversões irão se aproximar mais de trabalhos gráficos preocupando-se 

com a qualidade plástica para sua concepção como é o caso de Conecção, Arco 10 

e 23 de Maio. O neologismo da palavra Conecção foi criado pelo grupo em 

contradição à conexão, ação; sugere conectar um lugar a outro.  

 

O grupo 3NÓS3, denominava suas ações como Interversões por intervir sobre 

a ordem habitual da cidade, liberando os espaços urbanos para um jogo de 

apropriações que estabelece uma comunicação anárquica que toma por princípio 

um lugar por não lugar, enquanto um lugar aberto para a possibilidade de qualquer 

ação artística. Na tentativa de sabotar a territorialidade determinada pelos usos 

habituais que pacificam o espaço urbano, o grupo visa gerar uma secção no 

organismo da cidade onde tanto o espaço quanto o indivíduo que nele circula estão 

abertos, expostos. No limite, a exposição da obra é a exposição do suporte da obra, 

a saber, a cidade. Exposição das articulações internas que compõe os usos, 
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exposição dos fluxos, velocidades e lentidões, ou seja, toda a vida urbana. A obra 

não é um fim em si, ela é apenas um dispositivo de ações que visam problematizar o 

espaço urbano. 

Capítulo 2 – As Interversões e Correspondências 
 

 
2.1. As ações dos 3NÓS3 

 

Antes de apresentar uma a uma as ações do grupo 3NÓS3, seria necessário 

explorar a importância da imprensa ou da mídia para o grupo. 29 Logo após a feitura 

de alguma ação, o grupo se dividia para anunciar as emissoras de televisão e jornais 

“travestidos” de cidadãos comuns, telefonavam questionando a respeito da origem e 

os motivos daqueles sacos de lixo encapuzarem os monumentos públicos ou das 

fitas plásticas obstruírem o trânsito da cidade. Assim, conseguiam mostrar suas 

obras aos que não tiveram a chance de participar, além de produzirem com esses 

registros um portifólio econômico para o grupo, segundo Ramiro.  Cada Interversão 

era seguida de telefonemas anônimos para a imprensa a fim de que no dia seguinte, 

essas matérias fossem publicadas. A estratégia de explorar a rede informacional 

insere a obra num circuito encarregado de assegurar a perpetuidade da ação que é 

por princípio, efêmera. O registro fotográfico inscreve a obra no tempo por atribuir 

uma duração e um peso histórico ainda que enquadradas não como obras de arte, 

mas como delitos de crimes ou vandalismo. De todo modo, estabelece diferentes 

níveis de relação pública, uma direta (frente à obra) e outra intermediada pelos 

meios de comunicação, assegurando vários modos de realidade da obra. Sob o 

signo desses diferentes efetuadores das práticas de comunicação, o grupo 3NÓS3, 

mantinha a atmosfera ambígua entre o efêmero e o perpétuo e entre o público e o 

privado. Esta ambigüidade se afirma na escolha do suporte jornalístico, afinal, o 

jornal acolhe essa tensão enquanto elemento transitório entre a rua e a residência, 

por exemplo. Poderíamos sugerir aqui, a luz dessa breve definição do suporte 

jornalístico, a analogia possível com a Operação X Galeria, ou seja, da mesma 

                                                
29 Em entrevista cedida a Andrea Aly Cecilio Gamero, Ramiro diz da importância da mídia para o grupo não 
somente com relação ao registro das obras, mas também como elemento de divulgação das Iterversões . 
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forma que o jornal circula entre a praça pública e o lar, o “X” adesivo, adere à porta 

que separa a galeria da sarjeta. Isso desloca a ação artística da sua configuração 

habitual, ou seja, a que culmina no objeto para uma “atividade de designação (...) 

Pouco importa que ela seja isto ou aquilo, deste ou daquele material, sobre este ou 

aquele suporte, feita a mão ou já existente, (...) a designação pode-se decompor em 

uma pesquisa sobre a nominação – ou seja, a linguagem – e em uma pesquisa 

sobre a exposição, pois designar é também mostrar – são os locais de intervenção 

da obra que estão agora em questão.” 30  

 

Cauquelin sugere a importância da linguagem, não como expressão de um 

pensamento, mas como fundo radical dele próprio. A língua pensa sobre si, como a 

arte faz por meio dela. Seria assim, interessante pensar na possibilidade das 

Interversões serem também as notícias na mídia e não somente elas próprias no 

sentido físico da ação. 

 

Com relação à apropriação de mídias para a produção de obras, Nelson 

Leirner foi um dos primeiros artistas a usar o outdoor como suporte. Como um artista 

reconhecido no seu tempo, fazia parte do circuito artístico e assim mesmo resolveu 

usar as ruas para sua produção. Utilizou cerca de duzentos outdoors espalhados 

pela cidade em 1968 com uma série intitulada “Aprenda Colorindo a gozar a cor”. 

Em relato à Stella Teixeira de Barros, coloca a sua intenção de reivindicar um 

espaço sem contornos para a arte e para o artista; reivindica a cidade como espaço 

de arte. O objetivo da obra para Leirner é mostrar à cidade o que ocorre em sua 

volta como o graffiti o faz. “Ninguém vai pichar um muro se não for para reivindicar. 

Não é para embelezar e sim para provocar alguma coisa.”31 

 

Em 18 de Novembro de 1979, o grupo 3NÓS3 publica no Caderno de Artes 

Visuais da Folha de São Paulo um texto denominado “Categoria Básica da 

Comunicação” que contrariando seu título, consistiu em um acúmulo de frases 

                                                
30 Anne CAUQUELIN.  A arte contemporânea: uma introdução, p.134. 
31 Stella T. de BARROS, “Out”-Arte ?, Arte em revista, 8: p. 47.   
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desconexas retiradas de diversas publicações. 32 Inserir frases descontextualizadas 

no interior de uma página informativa gerou uma quebra na experiência do leitor. 

Ramiro em entrevista a Sérgio Bonilha 33, compara essa atitude à simulação em 

áudio de Orson Welles nos anos 60, que coloca em xeque os limites entre realidade 

e ficção, quando ele inseriu sons de extraterrestres numa possível invasão da terra.  

 

                                                
32 Mario RAMIRO, Betwen Form and Force: Connecting Architectonic, Telematic and Thermal Spaces. Disponível 
em: <www. mitpress2.mit.edu/e/jornals/Leonardo>. Acesso em: 30 mar. 2006.  
33 DEPOIS DAS ILHAS. Dir. Sérgio Bonilha. São Paulo, DVD, (30 min), sonoro, colorido. Entrevista com Mario 
Ramiro, tomada como parte da obra exposta na ocasião do Rumos Itaú Cultural de Artes Visuais 2006.  
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Texto retirado do jornal Folha de São Paulo de 18 de Novembro de 1979 - 

Caderno de Artes Visuais.   
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Outro artista que tem sua obra consolidada sobre a mídia é Fred Forest, 

artista francês da década de 1970, pioneiro na arte sociológica e de comunicação. 

Utilizando novas tecnologias de comunicação de uma maneira inventiva, mais 

especificamente sobre jornais e televisão promove a relação da obra com o público. 

Produziu intervenções nos jornais de São Paulo na ocasião da XI Bienal de Arte de 

São Paulo. Fred Forest foi um nome importante de referência aos artistas da época.   

 

Com a arte sociológica, vai se mais adiante na 
utilização da rede de comunicação multimídia (...) 
os instrumentos não são mais a origem da 
produção de obras, mas sim, a transmissão já 
existente (uma espécie de ready-made invisível), 
na qual trabalha o artista da comunicação.  
O propósito é tornar ‘visível’ a invisibilidade do 
regime de redes. Sociológica porque as 
intervenções vêm embaralhar as evidências de 
uma transparência da informação, tornando 
sensível e crítico um universo de comunicação que 
parecia funcionar automaticamente.  

Anne CAUQUELIN 34  
 

Com esse pensamento explícito acima sobre arte sociológica, podemos 

associar as Interversões do grupo à questão de tornar sensível e crítico um universo 

da cidade que parecia funcionar automaticamente. 

 

Abaixo prosseguem as análises de cada uma das Interversões do grupo.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
34 Anne CAUQUELIN.  A arte contemporânea: uma introdução, p.153. 
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Ensacamento 

 
 

 

                 
Intervenção Urbana, 1979 (fotos 3NÓS3)  

 
 
 
 

O grupo 3NÓS3 fez a primeira Interversão em Abril de 1979, intitulada 

Ensacamento. Esta Interversão realizada na madrugada do dia 28 de Abril teve 

como objetivo ensacar dezenas de monumentos históricos no centro da cidade de 

São Paulo.  

 

 A noção de monumento, como já foi apresentada no primeiro capitulo, nos 

remete a um objeto que carrega a memória das elites, promovendo o esquecimento 

da memória social mais ampla; essa noção traz a referência da morte, do fantasma, 

quando é instalado em determinado local e quando nós passamos por este local, em 

geral público e nos deparamos com dele. Portanto, quando o grupo 3NÓS3 ensaca 

os monumentos públicos do centro da cidade, eles estão asfixiando estátuas 

(símbolos da morte). Esta ação encena a morte na medida em que nada morre pois 

não é possível tirar  a vida de algo que não tem vida, em outras palavras, não se 

pode asfixiar uma estátua de mármore ou bronze.  
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O que nos interessa nessa Interversão é que ela é uma atitude 

essencialmente efêmera, pois dura somente o tempo de feitura e documentação da 

Interversão. “O tempo médio de duração das Interversões era o de uma madrugada: 

Ensacamento: durou de um a dois dias, até a limpeza pública retirar os sacos.”35 

 

Outro dado se volta para a escolha do material utilizado para a ação, o 

saco de lixo plástico que é um material anônimo, simples. O que se pode dizer 

então, é que essa foi talvez uma atitude de asfixia contra o passado, talvez uma 

vontade de enterrar essa época de representação artística ou de institucionalização 

da arte. Ou simplesmente uma atitude parasitária, pois as duas representações 

artísticas acabaram tendo de conviver por esse curto período, num mesmo espaço 

(tanto as estátuas como os sacos em suas cabeças).  

 

O aspecto edificador (no sentido físico, vertical) e edificante (no sentido moral, 

cultural) parecem ser o alvo do Ensacamento enquanto signo que dissimula os 

emblemas civilizatórios ou os monumentos. Parece compreensível que as ações do 

grupo 3NÓS3 tenham começado por essa tentativa de tornar anônima a figura 

nuclear da cultura como um esboço inicial das futuras Interversões que ganharão 

uma dimensão mais elaborada.  

 

Poderíamos dizer que esta ação é um símbolo de convivência entre o 

passado e o presente, pois uma intervenção é uma ação contemporânea, um 

acontecimento efêmero que imprime na cidade o contrário de sua permanência. 

Os primeiros relatos jornalísticos das Interversões não as encaravam como 

expressão artística, confundidas com atos de vandalismo, eram freqüentemente 

ridicularizadas pelo discurso do repórter. Os artigos circulavam o evento sem atingi-

lo substancialmente. No entanto, não importava a análise desde que o registro 

acontecesse, isso não afetava a experiência da obra, afinal a Interversão é antes de 

tudo um diálogo sígnico, uma sobreposição de signos; neste caso, os sacos de lixo 

                                                
35 RAMIRO, Mario. Tempo médio de realização das Interversões [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<andrea_aly@yahoo.com.br> em 19 jun. 2006. (Depoimento de Mario Ramiro à Andrea Aly Cecílio Gamero via 
e-mail). 
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enquanto desaparição sobre a face monumental das estátuas. Em outras palavras, a 

máscara efêmera sobre a face secular. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Esta série foi relatada nos seguintes jornais: Folha da Tarde de 28 Abril 1979; Última Hora de 28 Abril 1979; 
Diário da Noite de 28 Abril 1979 e Jornal Notícias Populares de 28 de Abril de 1979. Em anexo no final do 
trabalho encontram-se: Última Hora de 28 Abril 1979 e Jornal Notícias Populares de 28 de Abril de 1979. 
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Operação X-Galeria 

      

 

Fotografia do grupo 3NÓS3 

 

Produzida em Julho de 1979, várias galerias na cidade de São Paulo tiveram 

suas portas lacradas com um “X” feito de fita adesiva e anexado à porta, um 

pequeno bilhete, escrito em mimeógrafo, com o aviso: “O que está dentro fica, o que 

está for a se expande.”.  

Como já comentada a frase no primeiro capítulo, podemos refletir então sobre 

o fato do uso do “X” para lacrar as galerias. O “X” feito com fita crepe nas portas das 

galerias, impedia qualquer tipo de relação entre o fora e o dentro. Curioso 

pensarmos numa impossibilidade das obras que residem dentro das galerias se 

relacionarem com o espaço urbano fora delas. Naquela madrugada de Julho, 

somente as obras ficaram presas dentro das galerias, quase como um seqüestro, 

simbolizando a crítica ao mercado de arte; nesse sentido, e quem esteve fora, 

esteve livre para criar, para expor, para se expandir.  

Essa Interversão foi bastante comentada na mídia e causou ao 3NÓS3, certa 

repulsa dos críticos de arte . “Serão raras as referências do grupo 3NÓS3 após esta 

data sem a conotação pejorativa: falta de originalidade, interatividade da proposta, 
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etc. Do outro lado, o registro dos eventos pelo repórter da cidade, alheio a 

problemática artística, que lê a intervenção como fato entre outros e coloca aspas 

em suas intenções estéticas que não reconhece por não constituírem o repertório 

iconográfico do homem comum ao qual se dirige.”37 

Para Annateresa Fabris, o “trabalhar fora”, não significa colocar-se à margem 

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

galeristas encararam a esta atitude como “criancice”, “brincadeira”, ”terrorismo”,etc... 

Contra as colocações dos críticos, Annateresa, nesse mesmo texto devolve: “ Não 

se tenta sequer discutir o porque do gesto de vedação, não se tenta compreender se 

existe uma proposta de trabalho: é mais cômodo e mais fácil rechaçar o ato de vez, 

transformá-lo em mera “ boutade” provocatória e inconseqüente, dar conselhos 

paternalistas, provocando uma cadeia de respostas previsíveis, que confirmam  o 

sabido de sobejo: a sacralidade da arte/mercadoria é um dogma e, como tal, 

incontestável.” 38, 39 

A Operação X Galeria se dá enquanto ação que se inscreve no espaço, neste 

caso, espaço – limiar. A porta sobre a qual o “X” é inscrito, se converte 

imediatamente em signo. desmaterializada, mas não desterritorializada, a porta 

passa a existir à luz de um conceito interno que a ação lhe atribui, ela separa o 

universo das galerias do universo em expansão. Nesse aspecto, a ação que 

detectamos na Operação X Galeria não faz outra coisa senão expor o lugar em que 

a convenção é exposta, enquanto ação que designa os poderes em jogo na ação e 

os reinterpreta. Essa idéia de que o objeto de arte escava um lugar em que a 

convenção que o constitui está exposta é um conceito aplicado aos readmades 

duchampianos pelo poeta e ensaísta francês Alain Borer. 40 O “X” inscrito, inscreve o 

extravio dos poderes: “O que está dentro fica e o que está fora se expande.” 41 

 

                                                
37 Annateresa FABRIS, Pretexto para uma intervenção, Arte em São Paulo, 22, s. p. 
38 Ibidem.  
 
39 Intervenção relatada nos seguintes jornais: Folha de São Paulo (7 Julho 1979) e Jornal da Tarde (7 Julho 1979); em anexo 
no final do trabalho segue o texto do Jornal da Tarde.  

40 Alain BORER, Joseph Beuys, p. 17. 
41 Mario RAMIRO, Grupo 3NÒS3: The Outside Expands, Parachute, 116, p. 47. (Tradução da autora) 
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Triptico 

     

         Fotografia do grupo 3NÓS3 

 

Produzido em Agosto de 1979, consistiu em três grandes telas colocadas em 

frente ao Teatro Municipal permanecendo por três dias até que foram finalmente 

retiradas pelo departamento de Vigilância Sanitária da cidade de São Paulo. Cada 

um dos integrantes do grupo, foi responsável por uma das telas; ”uma foi levada, 

outra serviu para afixar cartazes e outra depredada.”42 

Esta foi, junto com o Suprematismo43, a intervenção que mais se nota a 

presença de manualidade na produção. Talvez por serem as primeiras, envolvem 

essas características, veremos que a partir da Interdição, o uso de celofanes e 

depois de polietilenos será a marca registrada do grupo. 

Cabe lembrar que quase todas as obras do grupo aconteciam próximas a 

instituições culturais, o que para qualquer pessoa que estivesse acompanhando na 

mídia as intervenções do grupo, perceberia aí a escolha do espaço ou o território da 

obra determinado pelo seu entorno, pelo uso que de antemão compõe o lugar em 

que a obra se inscreve e reorganiza. A Interversão interpreta o espaço ao mesmo 

tempo em que sugere um modo crítico do espaço, criando relações comunicativas. 

O espaço é assimilado pela obra e a obra matiza conceitualmente o espaço. Não 

podemos esquecer de acentuar a crítica às instituições artísticas, como é o caso do 

                                                
42 RAMIRO, Mario. Sobre a Interversão Tríptico [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<andrea_aly@yahoo.com.br> em 12 fev. 2006. (Depoimento de Mario Ramiro à Andrea Aly Cecílio Gamero via 
e-mail). 
 
43 Suprematismo é uma Interversão do grupo que será comentada na página 31. 
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Teatro Municipal ou o MASP aonde o grupo vai também atuar. A operação se dá no 

limiar entre as instituições (lugar da Arte) e o fora delas onde a cidade acontece. 
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Interdição 

                                                                                   

                      

               Interdição – (Fotografia de Alex Fleming) 

     

Ocorre em Setembro de 1979, usando tiras de papel celofane de cor azul 

unidos por cola de contato. Bloqueavam o tráfego dos automóveis na Av. Paulista 

em frente ao prédio do MASP, interrompendo o fluxo até que os motoristas 

resolvessem romper a faixa.  

A partir dessa Interversão, o grupo começa a trabalhar com um material 

plástico que vai romper ou interromper o fluxo natural do tráfego na cidade. Essa 

Interversão  tenciona o cidadão que está dirigindo e, de repente, terá que atravessar 

a faixa imposta em frente. É, novamente, um momento de quebra com a ordem 

habitual das coisas. Quando o motorista decide romper a faixa porque deve 

continuar seu caminho, o fluxo da cidade volta ao normal. Esse momento é o clímax 

da ação, é o tempo em que as coisas quase tiveram que mudar, mas não 

precisaram; é o limite entre o refletir sobre a vida e o continuar vivendo. Este limiar é 

digno da problematização que a Arte se dedica, pois, se houvessem respostas à 

essas reflexões, estaríamos discutindo posições religiosas ou até mesmo políticas e 

sociais exclusivamente, o que não acontece aqui quando, de repente, as coisas 

voltam ao normal. A Arte, portanto apenas mostra ao cidadão a condição dele no 

mundo e a partir daí, a sua responsabilidade de mudar ou não. “Quando o sinal abria 
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para os motoristas, comenta Mario Ramiro, muitos deles ficavam me olhando, 

perguntando o que fazer, se devia cruzar a faixa ou não. E eu respondia: ‘O senhor 

é quem sabe.’ ”44 

Romper o fluxo da via pública para além das metáforas políticas que 

poderíamos facilmente aplicar aqui sobre o peso da época, é ainda sobrepor à 

ordem habitual uma outra ordem, violenta, uma espécie de desordem que suspende 

os valores estabelecidos em nome de uma flutuação. “È só acrescentar um 

elemento estranho quebrando o cotidiano que as pessoas se perdem, não sabem 

como reagir. Por que as faixas estendidas sobre a avenida, onde o motorista passa 

correndo e o pedestre com medo de atropelamento são novos significantes no 

contexto urbano, explicam os artistas plásticos do 3NÓS3.”45 

Embora na época o grupo não considerasse suas ações políticas, não 

podemos esquecer que a ditadura militar ainda era fresca na memória deste povo e  

o gesto de impedir o ir e vir de qualquer cidadão, não deixa de ser um reflexo político 

e crítico à este momento.46 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Relatado no Jornal da Tarde (22 Setembro de 1979) em anexo.  
45 Relatado no Jornal da Tarde (22 Setembro de 1979) em anexo. 
46 Relatado no Jornal da Tarde (22 Setembro de 1979) em anexo. 
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ARTE 
  

                                

    Fotografia do grupo 3NÓS3 

 

Produzida em Janeiro de 1980, resulta na palavra “ARTE” escrita em luzes na 

fachada do Instituto da Previdência do Estado em Porto Alegre, RS.  

Esta é a única intervenção feita fora de São Paulo, produzida em Porto Alegre 

devido a contatos de Rafael França em sua cidade natal. O grupo foi convidado a 

expor em uma galeria sob a direção de Vera Chaves Barcellos e resolveram, assim, 

usar o prédio da Previdência do Estado para, intervir nas luzes que poderiam ser 

vistas somente de fora do prédio. Escreveram ARTE com as luzes internas das salas 

dos escritórios e dessa forma, somente quem estava de fora poderia compartilhar a 

mensagem. 47 Apropriar-se do espaço e reorientar os elementos que o compõe, 

estabelecer a relação do espaço com o “fora” do espaço, parece ser o conceito 

matricial das Interversões realizadas pelo grupo. Aqui, as lâmpadas que outrora 

iluminavam as escrivaninhas nos gabinetes sofreram um extravio de sentido e 

passaram a redigir no espaço retangular da fachada a palavra “ARTE”. Novamente a 

ação se inscreve e em se inscrever, designa conceitos, adaptando, alquimicamente, 

o lugar à obra. 

 

 

                                                
47 Em entrevista em DVD em anexo, Ramiro ilustra esta ação. 
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Suprematismo  

 

             

Fotografias grupo 3NÒS3 

 

 

         “SUPRÉMATISMÉ 

Minuit de l´art sonne. Les / beaux arts sont mis au 
ban. / L´artiste – idole est un préjugé / du passe. Le 
suprématisme / presse toute la peinture dans / un 
carré noir sur une toile / blanche. // Je n´ai rien 
inventé. J´ai seulement / senti la nuit en moi, et / c´est  
en elle qui j´ai entrevu / le nouveau que j´ai nommé / 
le suprématisme. Il s´est exprimé / par la surface noire 
en / forme de carré.” 

     MALEWITSCH. 48 

 

Produzida em Maio de 1980. Uma forma preto e branca triangular foi instalada 

num painel nos muros das Indústrias Matarazzo no bairro da Lapa, em São Paulo. 

                                                
48 ARTE CIDADE: cidade sem janelas, 1994, São Paulo: Secretaria da Cultura do Estado; Marca D’Água, 1994. 
3v. Catálogo de Exposição, sem número de página [p. 40]. 
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 O uso de um painel como um outdoor para a produção desta imagem unido à 

pintura como uma tela, nos traz novamente a idéia de manualidade como já 

comentado na intervenção Tríptico. Estes dados vão desaparecer nas próximas 

ações em que o polietileno incorpora a característica central do grupo no sentido em 

que as ações de maior visibilidade são as que o utilizam como material. 

 Sobre o título, Suprematismo, Kasimir Malevich, entende ser a supremacia do 

sentimento puro na arte plástica. Segundo Malevich ”Uma representação objetiva 

(aquela que tem como objetivo a representação do concreto) é algo que, em si, nada 

tem a ver com a arte; e não obstante, a utilização da objetividade em uma obra de 

arte não exclui a possibilidade de ela ser de grande valor artístico.” 49 Portanto, essa 

Interversão traz no título o conceito de transbordamento do objeto de arte para uma 

espécie de espacialidade de contato, ou seja, a obra de arte “se expande”, 

rompendo as molduras que outrora o encerravam numa relação meramente 

contemplativa. O Suprematismo tal como Malevich o entendia, faz migrar a 

superfície do quadro para as dimensões do espaço tridimensional, abrindo mão da 

composição estritamente formal para um diálogo no espaço físico em nome de um 

poder de afecção. 

Concordamos com a historiadora Annateresa Fabris, que termina seu texto 

sobre o grupo 3NÓS3 com o seguinte comentário: “Trabalhar fora para afirmar a 

existência da arte fora da moldura, mesmo que para tanto se criem novas molduras 

rapidamente perecíveis.” 50 

 

 

 

 

 
                                                
49 Kasimir MALEVICH, apud H. B. CHIPP, p. 345. 
50 Annateresa FABRIS, Pretexto para uma intervenção, Arte em São Paulo, 22, s. p. 
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Intervenção VI 

    

                

                         Fotografia de Roberto Keppler  Croquis da Intervenção VI Av. Paulista  

 

Produzida em Julho de 1980, foi a primeira grande Interversão em larga 

escala utilizando uma tira de 100 metros de polietileno vermelho instalada entre a 

Av. Paulista , Av. Rebouças e Dr. Arnaldo, mais precisamente embaixo do Viaduto 

de intersecção destas avenidas. 

Em conseqüência dessa Interversão, obtiveram um patrocínio de uma 

senhora Guacira Kinto Malatesta, proprietária de uma fábrica de plásticos situada na 

freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. A partir dessa data, o grupo obteve o 

material necessário para a feitura de todas as intervenções seguintes. Polietileno é 

um tipo de plástico mais resistente que o plástico comum, permitindo a utilização de 

grandes metragens sem se romper.  

 Ramiro comenta sobre a Intervenção VI em entrevista à Stella Teixeira de 

Barros: “O projeto nos custou seis meses e quando finalmente o executamos, 

contamos com a colaboração do pessoal do “Viajou sem Passaporte” e de outros 

amigos, já que tínhamos que ser rápidos. No dia seguinte quando voltamos para 

fotografar o Detran já estava lá. Isso virou rotina: montávamos a noite e o Detran 

desmanchava pela manhã.” 51  “Hudinilson Jr. disse que a proposta do grupo 3NÓS3 

                                                
51 Stella T. de BARROS, “Out”-Arte ?, Arte em revista, 8: p. 50.   



 41 

era intervir no espaço visual da cidade, ‘ alterá-lo em seu cotidiano o que , em suma 

é o objetivo do nosso trabalho individual’. ‘ Na busca pelo plástico (plasticidade), 

pelo impacto visual, escolhemos o ‘vermelho’ (em contraposição ao cinza da cidade), 

procurando criar uma linha imensa composta entre duas espirais ( as aberturas de 

respiração das pistas internas/ inferiores do complexo viário). O local foi escolhido 

por sua arquitetura e pelo grande fluxo de transito (carros e pessoas).”52 

A partir desta intervenção, os grupos denominados Viajou sem Passaporte, 

Gesto e 3NÓS3 vão começar a trabalhar em conjunto devido as enormes dimensões 

das obras, chegando a fundar um tipo de associação denominada CLE, que se 

referia a um galpão onde desenvolviam os trabalhos.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
52 Folha de São Paulo 20/07/1980. em anexo, no Catálogo “VI Intervenção”. 
53 Relatada na Tv. Globo (16 de Julho de 1980) e nos jornais : Folha de São Paulo (20 de Julho de 1980) e 
Estado de São Paulo (15 de Julho de1980).  Pode ser visualizado em anexo no Catálogo “VI Intervenção”. 
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Conecção 

 

                                 

        Fotografia de Carlos Gordon 

 

Produzido em Abril de 1981, foi utilizada uma grande faixa de polietileno 

vermelho disposta entre o túnel de ventilação e a grama na intersecção da Av. 

Rebouças e Dr. Arnaldo, em São Paulo. 

A palavra "conecção" é um neologismo criado pelo grupo numa espécie de 

amálgama das palavras “conexão” e “ação”. Isto sugere a ação de conectar 

elementos do espaço, nesse caso, o túnel de ventilação à grande área gramada. 

Podemos aqui traçar um paralelo com a arte duchampiana que segundo Anne 

Cauquelin, só existe “em relação ao local onde está sendo exibida a obra”54, 

enquanto “exercício puro da língua remetendo-se a ela mesma. ”55 A partir de 

Duchamp, “a arte pensa com palavras, as notas, os títulos, os textos num museu 

portátil, são obras da mesma maneira do que o objeto pronto.”. “São ready-mades 

em palavras.” Para CAUQUELIN (2005:102), os usuários da língua não a 

inventaram; a transformam ou mudam de lugar seus elementos. 

                                                
54 Anne CAUQUELIN, Arte contemporânea: uma introdução, p. 118. 
55 Ibidem. p 101. 
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Esses trabalhos (desde o anterior – Intervenção VI)  marcam um princípio de 

refinamento maior no que diz respeito a proposta inicial de “desenhar sobre a cidade 

como uma folha de papel ”. O que anteriormente se dava em termos de ruptura dos 

fluxos urbanos, ou mesmo em termos dialéticos, o dentro e fora dos circuitos 

artísticos, como por exemplo, na Operação X – Galeria ou Interdição agora se volta 

mais para uma preocupação propriamente gráfica e gestual. O desenho surge como 

elemento central na disposição das formas no espaço. Com esta intervenção surge 

também um novo elemento no processo, o desenho sobre a planta da cidade, 

esboços esquemáticos que tentavam visualizar a dimensão total da intervenção, 

impossível de ser visualizada a olho nu, ou seja, na escala real, se configurando 

como uma preocupação arquitetônica como em Hélio Oiticica na idéia de inversão 

arquitetônica como arte ambiental. 

Este é o conceito que se aplica a todas as outras Interversões (tais como Arco 

10 e 23 de Maio) até a extinção do grupo; obras estas que irão constituir a 

identidade ou alteridade, no sentido de singularidade desse grupo e atribuir unidade 

aos processos variados aos quais o grupo se dedica ao longo da sua existência. 56 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Relatado na Tv. Globo e no jornal O Estado de São Paulo  (14 de Maio de 1981). 
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Arco 10 

 

 

Fotografia de Alan Dubner 

 

 Realizado em Dezembro de 1981, foi a segunda grande intervenção que 

consistiu na instalação de 100 metros de polietileno amarelo no viaduto da  Avenida 

Dr. Arnaldo, um dos maiores da cidade de São Paulo. A imagem acima revela o 

processo de suspensão do plástico. 

A Interversão Arco 10 adquire um tom estritamente abstrato e mais 

transparente apesar das dimensões, estabelecendo uma relação mais comunicativa 

e até plástica com o espaço, menos ruidosa como no início das ações. O desenho 

mais conciso se afirma e acentua ao vão, compondo com o desenho da cidade. A 

interferência é visual e não física (no sentido em que a faixa não atrapalha o trânsito, 

apenas desenha sobre a avenida) o conceito abstrato das formas dispostas no 

espaço está posto na ação, uma ação mais visual e menos sociológica. 

Essa ação foi realizada na madrugada com a participação dos grupos Viajou 

sem passaporte e TIT e retirada foi feita logo pela manhã pelo DSV, polícia e 

bombeiros. Foi vista novamente pelo público como “uma brincadeira de mau 

gosto”.57 

 
                                                

57 Relatado na Tv. Globo, e no jornal Folha de São Paulo (9 Dezembro de 1981) em anexo. 

 



 45 

23 Maio 

 

 
Fotografia do grupo 3NÓS3 

 

  Realizada em 1982, esta Interversão utilizou quatro longas tiras de polietileno 

vermelho perpendicularmente dispostas com relação à Avenida 23 de Maio.  

“Feito pela manhã e "desaparecido" logo no meio da tarde (aqui certamente 

levado pelos moradores dos antigos cortiços que haviam no final da Brigadeiro, 

naquela época).” 58 

Nessa Interversão o plástico não atrapalha o fluxo viário, não causa 

resistência sobre os processos da cidade, mas traça paralelas cromáticas cuja 

preocupação evidente é de ordem composicional, no sentido plástico. Numa espécie 

de extravagância estética, que lança mão, a princípio, da problemática política. No 

entanto, o fato de o percurso do grupo apontar para um processo de abstração e 

estetização da ação sobre o espaço urbano não configura uma unidade, pois como 

podemos observar na próxima ação, o tema político vem a tona novamente 

configurando não uma unidade, mas um campo complexo de flerte constante entre 

arte e política ou arte e sociedade.  

Sobre esta questão, Annateresa completa: “o procedimento operacional do 

3NÓS3, é um ‘evento-surpresa’ em sua manifestação social, não enquanto projeto, 
                                                
58 RAMIRO, Mario. Tempo médio de realização das Interversões [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<andrea_aly@yahoo.com.br> em 19 jun. 2006. (Depoimento de Mario Ramiro à Andrea Aly Cecílio Gamero via 
e-mail). 
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pois, na base daquelas ‘manchas de cor’ que criam uma nova nota na paisagem 

uniforme, está um longo trabalho de pesquisa, existe um desenho que se explicita 

no papel antes de passar para aquela folha de dimensões incomensuráveis maiores 

que é a cidade.” 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
59 Annateresa FABRIS, Pretexto para uma intervenção, Arte em São Paulo, 22, s. p. 
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B'81 

           

    Fotografia de Renato Brancatelli 

 

  Produzida em Outubro de 1981 na ocasião da inauguração da 16ª Bienal 

Internacional de São Paulo.  Utilizou 50 m. de filme de polietileno vermelho instalado 

em frente à antiga entrada da Fundação Bienal. O filme conectava os dois extremos 

da Praça Armando de Arruda Pereira e também cobriam o busto de bronze de um 

antigo prefeito da cidade.60 Porém, o vento tencionou o plástico arrancando o busto 

do prefeito do pedestal. Os três participantes do grupo saíram do local devido ao 

imprevisto, portanto não se encontrou informações mais precisas sobre esta 

Intervensão.  

 No que diz respeito a intenção desta Intervensão, seria válida a comparação à 

primeira Interversão – Ensacamento,  se lembrarmos do envolvimento das cabeças 

das estátuas com sacos de lixo, esta também envolve de alguma maneira o busto do 

antigo prefeito e se pensarmos no imprevisto como parte da obra, é interessante a 

questão da quebra do busto entendido como a arte clássica, antiga,  no momento 

em que se instala uma nova arte, uma nova crítica aos velhos modelos de arte. 

                                                
60 Na entrevista que acompanha este trabalho, pode-se assistir ao comentário de Ramiro sobre o imprevisto que 
se deu durante o processo de montagem. 
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 Esta Interversão do grupo foi realizada como um elemento surpresa no 

período da 16ª Bienal. Este trabalho complementou o convite feito para o grupo 

3NÓS3 para expor no espaço de arte postal da 16ª Bienal. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
61 Vale lembrar que no site <http://mitpress2.mit.edu/ejournals/Leonardo/isast/spec.projects/ramiro/ramiro.html> 
Encontram-se os registros fotográficos de todas as intervenções. 
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2.2 Contemporâneos do 3NÓS3 
 
 

Por volta de 1970/80, surge em São Paulo uma geração de artistas que 

ficaram conhecidos como “marginais” ou “independentes”. A marginalidade e ou 

independência se dava com relação aos núcleos institucionais vigentes na época, ou 

seja, galerias e museus que seriam, para quase todos, alvo de crítica e protesto. 

Não podemos esquecer que criticar as instituições é criticar também a arte 

reconhecida por estas instituições. Esses grupos propuseram uma crítica ao circuito 

cultural como resposta às questões políticas, sociais e de um sistema de arte já 

abordadas no capítulo anterior. Assim, de forma independente ao circuito, os grupos 

produziram, expuseram e divulgaram suas obras de uma maneira mais adequada às 

condições de cada artista.  Esse é o motivo de muitos terem escolhido o trabalho em 

grupo e a utilização de materiais obsoletos para feitura de suas obras: o mimeógrafo 

foi escolhido para editarem matérias ou poesias em troca dos requintes gráficos; 

galpões e garagens para a apresentação de espetáculos; instalações de fundo de 

quintal para a revelação de fotografias; pequenas distribuidoras e produtoras de 

filmes, tudo isso em busca da auto-suficiência da produção artística.  

 

Esses grupos produziram a descentralização do espaço expositivo das obras, 

ou seja, não precisamos mais freqüentar museus para gozar das obras de arte; pelo 

contrário, são as obras de arte que agora se instalam no espaço cotidiano do 

individuo.   

 

O grupo Manga Rosa formado por estudantes de arquitetura Joça (Jorge 

Bassani), Chico Zorzeti, Carlos dias e Márcio Prassolo se apropriou de um painel na 

praça Roosevelt em 1981. Com um trabalho “Ocupe e se vire”, o grupo inicia sua 

atividade na cidade e propõe leituras alternativas para a cidade. Queriam realizar 

experiências sensíveis ao cidadão comum que passa cotidianamente pelas ruas. 

Fizeram algumas outras intervenções pela cidade sob o patrocínio de JBS Murad 

Propaganda. Para este grupo o uso da cidade não tem como objetivo “levar a arte a 

todos, isso é muito complicado.Trata-se de aproveitar a dinâmica da cidade, mesmo 
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que a interferência seja mínima. O obra não intervém pelo dinamismo, pois a cidade 

também é dinâmica”. 62 

  

O grupo 3NÓS3 também fez muitas Interversões em conjunto com o grupo 

Manga Rosa e com Viajou sem Passaporte, outro grupo que trabalhou com 

Intervenções, porém as deles eram Humanas. Intervenções Humanas, como 

trocadilho de Intervenções Urbanas, termo usado por trabalharem no campo do 

teatro, ou seja, por intervirem no comportamento do homem e não no da cidade. 

Percebe-se aqui, uma vontade de renomear as terminologias já estabelecidas a fim 

de mexer na rigidez dos termos, criando termos mais próximos das ações artísticas, 

como por exemplo, Interversão no caso do 3NÓS3 ou Intervenção Humana, no caso 

do viajou sem passaporte. Vemos aqui a apropriação de uma palavra para designar 

o conceito das suas ações. 

 

Produzindo Intervenções Humanas, o grupo Viajou Sem Passaporte  formado 

por Beatriz Caldana, Carlos Alberto Gordon, Celso Seabra Santiago, Luis Sérgio 

Silva, Márcia Meireles, Marilda Carvalho, Marli de Souza Melo e Roberto Pereira de 

Melo, teve origem em 1978 e se preocupou em perturbar, desestruturar a 

configuração do teatro entendido até então. ”Descobrimos que criar um texto e até 

mesmo ensaiar era furado. Construímos unidades de ação, que são estruturas de 

jogos de criatividade e uso do corpo. São jogos criativos, isto é, não competitivos, 

que tem por objetivo fundamental abrir a possibilidade de você criar livremente, sem 

barreiras.”63 Começaram por se livrar de todo o aparato teatral das peças. 

Mostravam a parte de trás do teatro, depois, apagavam as luzes e não começavam 

nada, nada acontecia; experimentaram por este ano se livrar da técnica teatral. Na 

opinião deles, “todos tem a possibilidade de criar na medida em que se quebre com 

os padrões estabelecidos não se sabem por quem, no campo da arte.”64 Fizeram 

muitos trabalhos nas ruas e depois, costumavam invadir as peças em cartaz e assim 

“ferir com a estrutura lógica”65 de uma peça. Muitos atores paravam as peças e o 

público se dividia entre os atores das peças e o grupo. Uma das mais irônicas 
                                                

 62  Stella T. de BARROS, “Out”-Arte ?, Arte em revista, 8: p. 50 
 63 VIAJOU SEM PASSAPORTE, citado por Stella T. de BARROS, “Out”-Arte?, Arte em revista, 8: 116.  
 64 Idem. 
 65 Ibidem. 
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intervenções foi uma invasão ao palco de uma apresentação da peça “Quem tem 

medo da Itália Fausta” do Grupo Teatro Orgânico Aldebarã. Esta peça tinha como 

intenção interagir com o público e, assim, o grupo Viajou Sem Passaporte aproveitou 

para interagir com a própria peça. Em meio ao espetáculo, entram no palco dois 

atores do Viajou e começam a jogar basquete com uma bola invisível. A peça pára e 

os atores sem reação se indignam e resolvem findar o espetáculo. O público se 

opõe e assim a agitação pretendida era alcançada. 

 

Trabalharam também fora dos teatros, nas ruas, com o objetivo de instaurar 

uma crise na normalidade vigente. Uma das mais importantes foi o Evento de Final 

de Década que reuniu grupos 3NÓS3, Viajou sem Passaporte, D`magrela, Sandra 

Lúcia Gomes e Fernanda Pompeu entre colaboradores (cerca de 36 pessoas) na 

Praça da Sé, em 1979. Este evento teve dois meses de duração e o intuito era 

conseguirem verba para a produção de um evento em massa no centro da cidade. 

Conseguir verba para “abertura de novos espaços, aglutinar os que trabalham com a 

matéria arte-cultura, veicular propostas, encontrar canais diferentes de mostras e 

feiras e happenings, pesquisar a origem do impulso criativo.”66 

  

Unem-se em frente à Secretaria Municipal da Cultura e iniciam intervenções 

envolvendo o entorno. O evento se iniciou no dia 3/10/1979 somente dia 3/12/1979 

conseguem metade da verba pretendida; na época, trinta e quatro mil cruzeiros. 

Assim iniciam-se as intervenções utilizando diversas linguagens para levar arte às 

ruas: cinema, teatro, artes, música, arte-postal, poesia e muita crítica estavam 

presentes nesse evento, em cada dia uma intervenção. 

 

“A possibilidade de fazer arte, contém todas as outras possibilidades 

realizáveis mutuamente.” 67 Nessa colocação, 3NÓS3 esclarece a intenção de se 

levar arte para as ruas, para as pessoas da cidade, a fim de sensibilizar esse 

                                                
66 Viajou sem passaporte. Evento Fim de Década – Set. a Dez. de 1979, São Paulo, Brasil. p. 23. 

 67  GRUPO 3NÓS 3. Evento fim de de Década – Set. a Dez. de 1979, São Paulo, Brasil. p. 24. 
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indivíduo para a vida. “A arte é solitária, mas também solidária. Ela se dá e se exige; 

e assim se comporta mais como a vida.” 68 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 68 idem 
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Considerações Finais 

 
 
 Desde o princípio esse trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em 

História da Arte, teve por objetivo central reunir os dados esparsos a respeito das 

Interversões realizadas pelo grupo 3NÓS3 ao longo da década de 1970 e 1980. Por 

dados esparsos, entendemos artigos de jornal, catálogos de exposição, 

depoimentos e textos críticos acerca do tema. Pelo fato de não existir uma grande 

quantidade de fontes bibliográficas sobre o grupo, a leitura da atuação do 3NÓS3, 

se restringiu a apenas três fontes autorais: Stella Teixeira de Barros, Annateresa 

Fabris e Mario Ramiro o que pode ter sido um fator prejudicial para a apresentação 

das questões do grupo, porém como já mencionado a cima, o objetivo do mesmo, 

tende a ser uma apresentação das ações e uma coleta de materiais sobre o 3NÓS3. 

Nestes termos, consideramos frutífero o trabalho realizado. 

 

 A fim de tecer uma espécie de catalogação de informações dispersas, e ainda 

de celebrar a produção do grupo, frequentemente negligenciada pela crítica, o 

resultado geral desta pesquisa alcança as exigências postas de início. Quanto aos 

objetivos específicos, consistiu em expor os conceitos mais centrais que norteavam 

a produção do grupo, assim como apontar as influências mais visíveis. Neste item o 

trabalho se põe a altura das exigências ao tratar separadamente cada uma das 

Interversões realizadas, comentando simultaneamente a respeito de possíveis 

influências. Na entrevista realizada pela autora, podemos encontrar ainda, os 

apontamentos necessários para o esclarecimento deste item, amparados pelo 

discurso de um dos integrantes do grupo – o artista Mario Ramiro. De modo que 

parece satisfatório o desenvolvimento dado a esta exigência específica. 

 

 No primeiro capítulo vimos o desenrolar da História da Arte produzida no 

espaço público desde os monumentos até as intervenções urbanas.  Nesse 

caminho, novas características foram sendo acrescidas sobre produção da arte fora 

das instituições. A participação do espectador, a dessacralização da obra, a 

possibilidade da utilização de qualquer material, de qualquer lugar e de até a 
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abertura para qualquer um ser artista, fazem parte destas conquistas que a arte 

contemporânea abarcou.  

 

 Outro conceito interessante que permeia todo o texto se refere a uma das 

características desta nova arte, a arte sociológica. Com ela, a utilização dos meios 

de comunicação para a produção de arte nos faz pensar na obra vagando para um 

campo invisível. As artes visuais chegam a se tornar invisíveis e podem ser 

difundidas mundialmente.  

 
As auto-estradas da informação, que se desenvolvem por razões 

evidentes de velocidade de acesso à informação, de possibilidades 

de consultar arquivos a distância, e que pedem a intervenção de 

todos para fornecer novos dados ou trocá-los, permite sonhar com 

uma Cidade das Artes virtuais, onde cada um seria artista sem 

obstáculo de tempo nem de espaço, em resumo, quebrando o gelo 

das instituições rígidas e passando através do espelho, numa 

viagem sem fim pelas maravilhas da arte. 69 Anne CAUQUELIN  
 

 A arte sociológica, assim como a arte conceitual, são espécies da arte 

contemporânea que utilizam a linguagem como dispositivo e assim abrem uma nova 

possibilidade para a pesquisa, até mesmo, uma pesquisa mais aprofundada do 

próprio grupo 3NÓS3 a respeito do uso da mídia como parte ou todo da sua 

produção. 
 

  

  

  

 
 
 
 
 
 

                                                
69 Anne CAUQUELIN, Arte contemporânea: uma introdução, p. 159. 
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