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Artigo

iNtErSEMioSE NA DitADUrA: 
PoESiA > ViSUALiDADE < rEPrESSÃo
EStUDo DE CASo: EXPoESiAS
Adriana Fernandes

Em pleno período repressivo da ditadura militar, as artes passavam por um processo de auto-
questionamento quanto à forma e ao conteúdo. Os artistas em geral buscavam novos meios de 
expressão utilizando a hibridização de linguagens. Alguns eventos, como as Expoesias, foram 
oportunidades para abrir o diálogo entre as mais diversas produções pelo país e pelo mundo.

Palavras-chave: Expoesias; ditadura militar; poesia visual; intersemiose.

Introdução

No dia 24 de setembro de 1973, o colunista Zózi-
mo em seu espaço no Jornal do Brasil informava, 
sob o título “Expoesia”: 

. A Expoesia I, a ser montada na PUC a 
partir de 22 de outubro, coletando mate-
rial relativo à poesia sonora, visual e es-
crita, terá também uma seção de debates 
sobre cada um dos grupos atuantes dentro 
da poesia brasileira.

. A parte da poesia Neoconcreta será 
coordenada por Roberto Pontual; poesia 
Praxis, por Mário Chamie; poema Proces-
so, por Moacy Cirne; e a poesia Undergrá-
lia, por Reinaldo Jardim.

. Como prévia da Expoesia I, o Depar-
tamento de Letras e Artes da PUC abrirá 
dentro de uma semana a Exposição de 
Poesia Concreta Alemã, com o patrocínio, 
também, do Instituto Goethe.

À frente da iniciativa do Departamento de Le-
tras e Artes da PUC estava Affonso Romano de 
Sant’Anna, poeta, professor e crítico literário. A 
Expoesia II aconteceu em Curitiba e a Expoesia 
III em Nova Friburgo (RJ).

A idéia era realizar uma mostra da produção poé-
tica nacional para pesquisa de pós-graduação em 
Literatura na PUC-Rio.

A resposta dos poetas dos mais variados estilos e 
“escolas” ultrapassou os limites de uma mostra, 
transformando-se num ‘acontecimento’ na me-
dida em que foi entendido como um questiona-
mento à Ditadura, em plena fase de consolidação. 

Para além desses limites, a experiência das Expo-
esias abre a possibilidade de se pensar os eventos 
nos termos de um processo intersemiótico, tal 
como pensado por Kothe (1981) e Plaza (2003). O 
que permite pensar as Expoesias nesses termos 
é a ênfase na visualidade, apontando na prática 
uma tendência a hibridação/ hibridização das 
linguagens artísticas. 
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O presente trabalho pretender tratar desta temá-
tica, com o objetivo de compreender as Expoe-
sias como uma possível experiência no campo 
da intersemiose, perguntando-se, porém, sobre 
a consciência efetiva dos poetas/artistas e se eles 
assumiam tal perspectiva estética. 

Arte e Intersemiose

A tradução intersemiótica é a expressão de sig-
nos de um meio para outro. Roman Jakobson foi 
um dos primeiros estudiosos que delinearam o 
conceito de intersemiótica, classificando as tra-
duções em três formatos: intralingual (transcri-
ção de um texto em outros signos dentro de uma 
mesma língua); interlingual (a tradução propria-
mente dita); e a intersemiótica (a transmutação 
de dados em outros signos de planos diferentes).

Segundo Jakobson, a tradução intersemiótica 
“consiste na interpretação dos signos verbais por 
meio de sistemas de signos não verbais’, ou ‘de 
um sistema de signos para outro, por exemplo, 
da arte verbal para a música, a dança, o cinema 
ou a pintura’, ou vice-versa” (PLAZA, 2003, pág. 
12).

O pensamento ou ideia, para ser comunicado, 
necessita ser traduzido em signo. O signo é uma 
mediação comunicativa entre seres sociais, e 
como tal, sujeito à interpretação e compreensão 
do receptor. Plaza (2003, pág. 20), citando Maria 
Lúcia Santaella, nos coloca que: “o símbolo é ine-
vitavelmente 
 incompleto. Sua ação própria é a de crescer, de-
senvolvendo-se num outro signo”.

Na arte, a tradução intersemiótica atua como for-
ma de diálogo e transição das questões sociais e 
políticas para um novo campo signíco, ao des-re-
contruir a memória relativa destes pontos, colo-

cando o interlocutor (o público) numa posição de 
identificação e estranhamento dentro desse con-
texto. Possibilitando, assim, novas interpretações 
sobre os fatos. Ainda em Plaza (op. cit., 2003, 
pág. 217):

A Tradução Intersemiótica de cunho po-
ético pode ser contextualizada de duas 
formas: primeira, face ao contexto da con-
temporaneidade da arte, isto é, como polí-
tica; segunda, como prática artística den-
tro dessa contemporaneidade, isto é, como 
poética.

O semioticista Flávio Kothe, ao abordar a questão 
em seu livro Literaturas e Sistemas Intersemióti-
cos, nos traz uma interessante declaração:

A poesia não é apenas oscilação entre som 
e sentido (como afirmou Valéry), mas som 
e sentido se configuram nela em função do 
silêncio que os permeia e contra o qual se 
afirma. (KOTHE, 1981, pág. 06).

A título de ilustração citamos as obras de Richter 
(Fig.1) e Don Delillo sobre a experiência trágica 
do grupo Baader-Meinhoff. Richter, motivado 

Fig.1: RICHER, Gerard; October 18, 1977: Baadr-Meinhof series, 
Confrontation 1 and 2, 1988. Óleo sobre tela. Série baseada em 

fotografias de membros da facção terrorista Red Army: sua 
captura, prisão e morte.
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por este caso, cria uma série de pinturas a partir 
de registros fotográficos dos membros do grupo 
considerado terrorista: as prisões e mortes.

Já Don Delillo retoma o assunto e escreve um 
conto com o mesmo título (2002) tomando a ex-
posição dos trabalhos do artista como pano de 
fundo. 

No Brasil, há uma referência importante na obra 
“Primeiro de Abril”, no campo da literatura, de 
Salim Miguel (1994), na qual o autor recria, por 
meio da ficcionalização, a experiência da própria 
prisão nos primeiros dias do Golpe Militar de 64. 
Outro exemplo encontra-se no artigo de Nina 
Velasco (2007) a respeito do trabalho da artista 
visual Rosangela Rennó, na série Vulgo, realizada 
com base em imagens de uma penitenciária. 

Interessa-nos, para examinar a experiência das 
Expoesias, situar a posição de Julio Plaza que, 
ao assumir a tradução de cunho intersemiótico 
como forma de arte e prática artística medular 
da contemporaneidade (PLAZA, 2003, pág. 217), 
destaca o caráter crítico desta no período ante-
rior, na segunda metade do século XX, quando 
a arte era marcada pelos seus “poderes de ne-
gação”. A propósito, cita Octavio Paz (Hijos Del 
Limo, 1974) que aqui transcrevemos:

Hoje somos testemunhas de outra muta-
ção: a arte moderna começa a perder seus 
poderes de negação. Já faz anos que suas 
negações são repetições; a rebeldia conver-
tida em procedimento, a crítica em retóri-
ca, a transgressão em cerimônia. A nega-
ção deixou de ser criadora. Não digo que 
vivemos o fim da arte: vivemos o fim da 
idéia da arte moderna.” (PAZ, apud PLA-
ZA, 2003, p. 205-206)

Para falar das negações, temos, assim, de re-
tornar ao campo da tradução intersemiótica tal 
como foi praticado no passado, mais claramente 
no Brasil, no que tange à poesia, na segunda me-
tade do século XX. Nesse sentido, Plaza destaca a 
Poesia Concreta, os fenômenos de multimídia e 
intermídia como formas precursoras da tradução 
intersemiótica que, contudo, não se confundem 
com ela. Em suas palavras, são mais:

...fenômenos de interação semiótica entre 
as diversas linguagens, a colagem, a mon-
tagem, a interferência, as apropriações, 
integrações, fusões e re-fluxos interlin-
guagens [que] dizem respeito às relações 
tradutoras intersemióticas mas não se 
confundem com elas. Trazem, por assim 
dizer, o gérmen dessas relações, mas não 
as realizam, via de regra, intencionalmen-
te. Nessa medida, para nós, o fenômeno da 
TI estaria na linha de continuidade desses 
processos artísticos, distinguindo-se eles, 
porém, pela atividade intencional e explí-
cita de tradução. (PLAZA, id., p. 12)

Eis aqui a base de uma hipótese para orientar a 
nossa reflexão acerca da experiência das Expoe-
sias. Neste sentido, vale perguntar se tal experi-
ência, acontecida no Brasil no ano de 1973, traz a 
intencionalidade da tradução intersemiótica nos 
termos acima formulados por Julio Plaza.  

As artes e a poesia na Ditadura Militar

No artigo “O fruto de um decênio” publicado no 
Jornal de Brasil em 11 de outubro de 1973, Tris-
tão de Athayde (pseudônimo jornalístico de Al-
ceu Amoroso Lima) pergunta-se qual o benefício 
trazido pela “revolução de 64” (entenda-se, a ins-
tituição da ditadura militar) e responde que, ape-
sar do relativo progresso econômico e absoluto 
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regresso político, notável fora a ressurreição do 
interesse pela poesia ocorrida no período. Res-
surreição com a força de provocar a criação, pelo 
JB, do suplemento mensal Jornal da Poesia, 
 em contraponto aos demais “territórios intelec-
tuais”, que, no ambiente de vigilância repressiva, 
deixavam a produção ficcional, a crítica, a histo-
riografia e mesmo o jornalismo a permanecer 
nas gavetas de editores ou diretores. Alega que 
a “revolução” arrancou a poesia do esgotamento 
em que se encontrava, expressando-se de modo 
novo. 

Na verdade, a novidade advém de um contexto 
repressivo marcado pelo silenciamento completo 
da oposição política, instaurada a partir do Ato 
Institucional no. 5, de 13 de dezembro de 1968 
(STOTZ, 1986). Sonia Virgínia Moreira destaca, 
nas palavras “marginal”, “alternativo”, “indepen-
dente”, “underground” e “artesanal” os diversos 
significados emprestados à experiência artística 
dos anos de maior fechamento político, ou seja, a 
década de 1970:

Ser alternativo no início da década de 1970 
significava produzir fora da zona de in-
fluência direta do Estado ou à margem do 
aparato industrial que cercava qualquer 
produto antes e depois da sua entrada no 
crescente mercado consumidor. As desco-
bertas de novos caminhos acontecem si-
multaneamente mas sem a premeditação 
e envolvem grupos de poetas, músicos, 
atores, diretores de cinema e artistas plás-
ticos, principalmente. (MOREIRA, 1986, p. 
30)

Em outros termos, as novas expressões artísticas 
buscam meios não-convencionais de veiculação 
do que se produz. Isso se deu nos chamados “jor-
nais nanicos” (id., p.30). 

O que havia de novo na poesia era a sua visua-
lidade, uma tendência que, contudo, estava em 
curso nos anos das décadas anteriores, em apre-
sentar suas criações em configuração visual para 
além da escrita. Tomando a composição estética 
como associação ao sistema literário, movimen-
tos ganharam corpo e forma. Mais exatamente 
no movimento concretista em fins dos anos 50 
sob a iniciativa dos irmãos Campos em São Pau-
lo que já apontava a expressão da literatura com 
a preocupação da forma visual. No Rio, o movi-
mento Neoconcretista aceitava o pressuposto da 
abstração defendido pelos concretistas, mas re-
cusava a pura racionalidade; queria uma abstra-
ção sensível. Os Bichos, de Lygia Clark, série de 
esculturas de formas mutáveis inspiravam-se na 
poesia de Ferreira Gullar: como a próprio  
poeta lembra: “O primeiro ‘Bicho’, de Lygia 
Clark, se inspirara no meu livro-poema ‘Fruta.” 
(GULLAR, entrevista de 2011)

Entretanto, o que há de novo vem com a vertente 
“marginal” que tem a influência da geração beat 
(Ginsberg, Kerouac e outros), trazida pelo poeta 
Chacal, com a hibridização das formas de expres-
são artísticas. Ele assim rememora a descoberta 
quando, em meio aqueles poetas todos circuns-
pectos que assistia em Londres no ano de 1974, 
aparece Ginsberg:

… com uma muleta, uma perna engessada, 
aquela cara desgrenhada, senta-se à mesa 
e começa a falar as poesias dele, até que 
num dado momento ele tira uma sanfoni-
nha de lado, começa a marcar a métrica e 
o ritmo da sanfona e falar aqueles blues 
e dar risadas, onomatopéias fantásticas...
Eu pensei: genial! Isso aí sim é poesia, isso 
pode ser uma linguagem nova no Brasil 
(MOREIRA1986, p.31).
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 A Nuvem Cigana, cooperativa de poetas, músicos 
e desenhistas na qual o poeta Chacal é um dos 
pioneiros, organiza, a partir de 1974, as “Artima-
nhas”, perfomances que juntavam música, teatro, 
poesia, dança, uma série de coisas não apresen-
tadas de forma acadêmica”, em eventos que che-
gavam a reunir mais de mil pessoas (id., p.38).

Enquanto isso acontecia no Rio, na poesia, ain-
da de acordo com Sonia Moreira (1986, pág. 38), 
“uma das primeiras tentativas de uma nova lin-
guagem chegava de Fortaleza, em 1970, através 
do poeta Pedro Lyra” com o poema-postal. Este 
“já anunciava a associação de duas áreas para 
uma mesma vertente de manifestação alternati-
va: os artistas plásticos juntavam-se aos poetas.” 
Eis uma amostra da produção de Lyra (Fig.2):

Fig.2: Trabalho de Pedro Lyra, extraído de seu blog: 
http://www.almadepoeta.com/poemaspostais_pedro_lyra.htm

Outra expressão era o Poema-Processo, evidente 
nos trabalhos de Moacy Cirne. Anos depois, reto-
mando essa experiência, ele apresenta trabalhos 

como este (Fig.3):

Fig.3: Poema-Processo de Moacy Cirne, publicado no Balaio Co-
mum, Boletim (in)formal do Departamento de Comunicação So-
cial da UFF –nº8 (EXTRA) – Niterói, 22 de outubro de 1986.

A poesia, aliás, faz outros encontros: mais do que 
dialoga, integra-se no movimento musical do 
tropicalismo, nome oriundo, aliás, do trabalho 
“Tropicália”, de Helio Oiticica. O impulso da ma-
nifestação em diversas linguagens se evidenciou 
e intensificou na música a partir da década de 60 
como sinais de resposta artística politicamente 
ativa à repressão do período da Ditadura.

Um encontro entre a música (Caetano Veloso, 
Gilberto Gil e Os Mutantes) e a literatura (Tor-
quato Neto, Waly Salomão e Capinan). A exem-
plificar nos versos iniciais da música “Geléia Ge-
ral”, de Gil e Torquato:

Um poeta desfolha a bandeira
E a manhã tropical se inicia
Resplandente, cadente, fagueira
Num calor girassol com alegria
Na geléia geral brasileira
Que o Jornal do Brasil anuncia.
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Para Leila Míccolis, a influência do tropicalismo 
na poesia contribuiu para a emergência da im-
prensa poética, na forma da publicação “nanica”, 
rodada a mimeógrafo. (MÍCCOLIS, 1986, pág. 
68).

Eis uma imagem interessante (Fig.4) dessas pu-
blicações encontrada no blog “Alternativa Nani-
ca”, inserida no texto As origens e atuações da 
Imprensa Nanica, escrito por Betina Lod em 11 de 
junho de 2012:

Fig.4: Imagem extraída em http://alternativananica.blogspot.
com.br/2012/06/as-origens-e-atuacoes-da-imprensa.html

As Expoesias

Pode-se considerar que, a partir do ano de 1973, a 
poesia moderna brasileira entrava em uma nova 
fase. Impulsionados pelo contexto político-social 
nesse período, poetas e artistas buscavam ampli-
tude estética que fosse para além das propostas 
formais dos movimentos vanguardistas anterio-
res, em vigor entre 1956 e 1968. Nesse momento, 
a poesia deixava de ser uma linguagem submeti-
da à música, caminhava na direçãode configurar-
se com mais autonomia, mas também pretendia 
se desenvolver em diferentes técnicas de expres-
são. 

Affonso Romano de Sant’Anna, em seu livro 
“Música popular e moderna poesia brasileira” 
aponta os “sintomas dessa mudança” (SANT’AN-
NA, 1978, pg. 113):

1. Surgimento de inúmeras revistas 
de poesias, mesmo em formato empobre-
cido (mimeografado), sendo muitas vezes 
vendidos e divulgados pessoalmente pelos 
poetas, em bares, teatros e butiques;
2. O Jornal de Poesia, suplemento 
do Jornal do Brasil, abriu espaço para as 
mais variadas tendências e estilos;
3. A realização das Expoesias ocor-
ridas no ano de 1973 e que, no conjunto, 
reuniu mais de 600 poetas;
4. “Poemação” que aconteceu no 
Museu de Arte Moderno no Rio, em 1974, 
reagrupando poetas de diversas correntes;
5. O apontamento feito por Heloi-
za Buarque de Holanda sobre as novas 
tendências na poesia, com a antologia: 
“26 poetas hoje” (Holanda, 1976, Apud 
Sant’Anna, 1978);
6. Disseminação da poesia oral em 
eventos no Rio e São Paulo. 

O autor apresenta, ainda, outros movimentos de 
vanguarda na poesia brasileira que antecederam 
a hibridização de linguagens artísticas: “Concre-
tismo” (1956); “Neoconcretismo” (1958); “Ten-
dência” (1957); “Práxis” (1962); “Violão de Rua” 
(1962); “Poema Processo” (1967); “Tropicalismo” 
(1968).

A poesia toma formas visuais, em seu próprio 
formato e idealização, mas também com uso de 
imagens e trabalhos fotográficos e plásticos. As 
linguagens ultrapassam seus campos de domínio 
para ampliar a experiência estético-sensorial da 
comunicação artística.
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A seguir, iremos nos dedicar ao caso das Expoe-
sias. 

Em outubro de 1973,  Affonso Romano de 
Sant’Anna, então professor no programa de 
mestrado no Departamento de Letras e Artes da 
Puc-Rio, no intuito de amplificar os estudos com 
seus alunos e trazer à tona a produção poética 
daquela época, sugere um projeto que culmina 
na realização da mostra Expoesia. Assim, lança 
um chamado na imprensa: “Mandem poemas 
visuais, poemas corporais, poemas em super-8, 
poemas orais, escritos, dramáticos, enfim, o que 
estão produzindo sob o nome de poesia.” 

O nome justifica-se nas próprias palavras de Ro-
mano de Sant’Anna: “O projeto acabou se cha-
mando Expoesia. Vários significados: exposição 
do que é, do que não é (ex) e do pretende ser 
poesia.”

O evento, que se desdobrou na Expoesia 2 (Curi-
tiba) e Expoesia 3 (Nova Friburgo), foi consi-
derado “como um dos 10 acontecimentos mais 
importantes da cultura brasileira em 1973” (Su-
plemento Literário do Minas Gerais, 13-7-74, ci-
tado em Sant’Anna, 1978, pg. 118).

O resultado da convocação foi a apresentação de 
3 mil poemas de mais de 600 poetas: os mais di-
versos grupos de poesia e poetas individuais se 
reuniram em diálogos e em mostras coletivas. 
Todos os movimentos convergiram para uma 
troca e exposição de poesia nos mais variados 
suportes: visual, sonora e escrita, além de happe-
nings e performances.

Na Expoesia 1, realizada na cidade do Rio de Ja-
neiro, na semana de 22  a 26 de outubro de 1973 
foram exibidos painéis, proferidas palestras e de-
bates. Já na abertura, Roberto Pontual abordou a 

poesia neoconcreta, traçando a inter-relação da 
poesia e das artes visuais desde a Antiguidade. 
Outros artistas, escritores e músicos participa-
ram do evento (Fig.5), como Chico Buarque de 
Hollanda, Gilberto Gil, João Cabral de Melo Neto 
e Ronaldo Bastos, contemplando assim a música 
popular brasileira. No entanto, quando convida-
dos a participar, os irmãos Campos se recusaram, 
alegando que se tratava de um evento “eclético-
caritativo”, e ainda declararam: “a poesia é ou 
não é.” (artigo de Heloiza Buarque de Hollanda – 
Nosso verso de pé quebrado, publicado na revista 
Argumento, 01-1974).
     

Fig.5: De cavanhaque estava Affonso Romano de Sant’Anna, 
o idealizador desse encontro que reuniu aí entre outros,Jards 

Macalé, Gilberto Gil, João Cabral de Melo Neto, Chico Buarque. 
Fonte: http://jornalggn.com.br/noticia/o-encontro-do-expoesia

-em-1973

Com o objetivo de concentrar e contemplar todo 
o tipo de manifestação poético-artística, e tendo 
em vista a necessidade de liberdade como pro-
cesso de pesquisa, não houve censura ou crité-
rios de julgamento a priori, abrindo espaço para 
poetas desde aqueles já reconhecidos, passando 
pelos que possuíam uma produção independen-
te, até novos escritores.

Como o critério não perpassava pela qualidade 
ou a preocupação em qualificar os trabalhos em 
bons ou ruins, e sim pela participação na mostra, 
a autonomia ganhava espaço. Pensamento que 
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ia contra ao posicionamento dos Concretistas, 
mas encontrava apoio em movimentos como a 
Poesia Marginal, embora ambos os grupos, entre 
outros, já atuassem em suportes multimidiáticos. 

Programação da primeira mostra Expoesia 
(Fig.6):

Fig.6: Jornal de Minas Gerais: Suplemento Literário, de 13 de 
julho de 1974

A Expoesia 2, realizada em Curitiba ficou em exi-
bição por um mês e foi coordenada por Valêncio 
Xavier e Aramis Millach, recebendo apoio do Ins-
tituto Goethe, devido à Exposição de Poesia Con-
creta Alemã, e da Prefeitura Municipal de Curiti-
ba. Jaime Lerner, então prefeito de Curitiba, ficou 
tão entusiasmado com o projeto que inaugurou 
um Centro de Criatividade, abrindo espaço pró-
prio para o estímulo e produção poética. Nessa 
mostra, mais 200 trabalhos foram acrescidos aos 
da primeira edição. (SANT’ANNA, 1978, pág. 120)

A Expoesia 3, realizada na cidade de Nova Fri-

burgo (RJ), ficou sob a coordenação da professo-
ra Eliana Yunes da Faculdade de Filosofia Santa 
Dorotéia, onde o vento ocorreu. Novos trabalhos, 
principalmente de alunos da própria instituição 
foram anexados aos já existentes.(Ibíd.)

Esses acontecimentos igualmente tornaram evi-
dente a necessidade de questionamentos e res-
postas na poesia, nas artes visuais e na música às 
repressões políticas, à censura, às crises sociais. 
Enfim, o importante era estar ativo e atingir o 
público de alguma forma, criando consciência 
sobre a situação, já que parecia quase impossí-
vel um isolamento do artista das adversidades 
sociais. Muitas vezes o punho cerrava-se em pro-
testo, como se verifica na obra abaixo (Fig.7): 

Fig.7: Fonte: Hollanda, 1974, pág. 91.

Dessa forma, a poesia e as artes em geral, na pro-
posição das Expoesias, passaram a estabelecer 
uma relação mais aberta e alcançável entre artis-
tas e públicos, procuram combater o elitismo no 
domínio de criação e recepção da arte.
 
Para visualizarmos um pouco dessa experiência, 
disponibilizamos, a seguir, imagens do da mos-
tra e de alguns trabalhos expostos retirados da 
Revista Argumento (1974), no artigo de Heloisa 
Buarque de Hollanda (Fig. 8, 9 e 10):
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Fig.8: Fonte: Hollanda, 1974, pág. 82.     
Fig.9: Fonte: Hollanda, 1974, pág. 86.
Fig.10: Fonte: Hollanda, 1974, pág. 85.

Considerações finais

A poesia, tendo sido absorvida e vista de modo 
subordinado às demais linguagens, como a mú-
sica e as artes visuais, principalmente no período 

das décadas de 1950 e 1960, viu-se sem alternati-
vas para firmar-se com propriedade. Foi notório 
um vazio na produção e divulgação dessa expres-
são, sendo necessário um distanciamento para 
retornar ao cenário com autonomia – a exemplo 
dos poetas chamados de “geração mimeógrafo” 
(ou poetas marginais) - para daí voltar a dialogar 
em igualdade com outras expressões artísticas. 
Poetas como Ana Cristina Cesar e Chacal auxi-
liaram nesse processo tendo maior contato com 
os grandes meios de divulgação, sobretudo na 
imprensa.
 
Embora nem todos os artistas participantes das 
Expoesias tivessem uma consciência plena do ca-
ráter político que a experiência da mostra expres-
sava, o evento cultural foi considerado, nas pró-
prias palavras do Affonso Romano de Sant’Anna, 
o mais subversivo do ano de 1973, o que enfatiza 
a força questionadora da produção artística pe-
rante a ditadura militar. 

Sobre a tendência intersemiótica explorada por 
artistas que utilizavam as mais diversas técnicas 
e estilos, podemos considerar que a parceria do 
artista e escritor Julio Plaza com outros, princi-
palmente do grupo Concretista, desenvolvendo 
trabalhos como poemas-objetos, com o intuito 
de criar obras em que os signos da escrita transi-
tassem no campo das artes visuais, e vice-versa, 
contribuiu para se estabelecer um embasamento 
teórico aprofundado sobre o assunto.

Nas Expoesias aconteceram experimentos que 
podem ser classificados no campo da interse-
miose. Tanto a apresentação de Brito e Holanda, 
assim como o estudo de Sant’Anna, confirmam 
esta avaliação, ainda que não informem acerca 

de uma reflexão teórica de cunho intersemiótico. 
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