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RESUMO  

 

Em uma célebre passagem de O pensamento selvagem, o antropólogo Claude Lévi-

Strauss defende que a arte é uma espécie de reserva ecológica em que o “pensamento 

selvagem” continua a prosperar livremente no mundo tecnicizado e racionalizado das 

sociedades modernas. Ao longo deste trabalho, exploro algumas das sugestões presentes 

na obra de Lévi-Strauss, em diálogo com as transformações ocorridas na teoria 

antropológica nos últimos anos. Pretendo demonstrar que as proposições estéticas e 

existenciais de artistas engajados em projetos construtivistas e ligados à contracultura – 

com particular atenção à obra de Hélio Oiticica (1937-1980) – compartilham inquietações 

e permitem contatos produtivos com questões de nossa disciplina, em especial com 

aquelas orientadas por uma filosofia da diferença e concebidas a partir de preocupações 

(pós-)estruturalistas. Se eu conseguir defender que olhando para o campo das artes é 

possível encontrar experiências e racionalidades que atravessam diferentes áreas de nossa 

sociedade, então eu terei alcançado o meu objetivo, a saber: afirmar que cultura é 

sociedade. Mais do que isso, eu terei evidenciado que em certos domínios da vida social 

se encontram ideias e práticas que resistem à reificação das relações sociais, criando uma 

multiplicidade de formas de vida que se opõem aos aparelhos de captura do Estado, do 

Mercado e da Razão colonial.  

 

Palavras-chave: Hélio Oiticica; arte; antropologia; antropofagia; corporalidade; pós-

estruturalismo; imanência; anarquia. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In well-known lines of La Pensée Sauvage, the anthropologist Claude Lévi-Strauss argues 

that art is a sort of ecological reserve in which the “savage thought" continues to operate 

in the technical and rational world of modern societies. Throughout this work, I explore 

some of the suggestions found in Lévi-Strauss's writings within a dialogue with more 

recent developments in anthropological theory. I intend to demonstrate how the aesthetic 

and existential propositions made by a generation of Brazilian artists engaged in 

constructivist and counter-cultural movements – especially Hélio Oiticica (1937-1980)  – 

share concerns and allow a productive debate with issues introduced in our discipline by 

the philosophy of difference and (post-)structuralism. My goal is to establish that by 

looking at the field of arts it is possible to find experiences and rationalities that cut across 

different areas of our society.  Namely, to demonstrate how culture is society. The 

conclusion is that, in certain domains of social life, ideas and practices offer resistance to 

the reification of social relations, creating a multiplicity of life forms opposed to the 

capture apparatuses of the State, the market and the colonial reason. 

 

Keywords: Hélio Oiticica; art; anthropology; anthropophagy; corporality; post-

structuralism; immanence; anarchy. 
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Força da Imaginação  

(Dona Ivone Lara / Caetano Veloso) 

 

Força da imaginação, vai lá 

Além dos pés e do chão, chega lá, 

O que a mão ainda não toca 

Coração um dia alcança 

Força da imaginação, vai lá  

 

Quando um poeta compõe mais um samba 

Ele funda outra cidade 

Lamentando a sua dor ele faz felicidade 

Força da imaginação 

Na forma da melodia 

Não escurece a razão 

Ilumina o dia a dia 

 

Força da imaginação, vai lá 

Além dos pés e do chão, chega lá, 

O que a mão ainda não toca 

Coração um dia alcança 

Força da imaginação, vai lá 

 

Quando uma escola traz de lá do morro 

O que no asfalto nem é sonho 

Atravessa o coração um entusiasmo medonho 

Força da imaginação 

Se espalhando na avenida 

Não pra animar a fraqueza 

Mas pra dar mais vida à vida 
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INTRODUÇÃO: 

FRONTEIRAS E RESSONÂNCIAS ENTRE ANTROPOLOGIA E ARTE 

 

 

Em uma célebre passagem de O pensamento selvagem ([1962] 2012), Claude Lévi-

Strauss defende que a arte é uma espécie de reserva ecológica em que o “pensamento 

selvagem” continua a prosperar livremente no mundo tecnicizado e racionalizado das 

sociedades modernas. Segundo o antropólogo, isto é possível porque a maneira de pensar 

dos povos ditos “selvagens” opera através de uma lógica que não é estranha ao 

“pensamento ocidental”. A variação ocorre na disposição de cada tipo de pensamento, 

com o selvagem priorizando os dados sensoriais da experiência e as práticas de 

bricolagem intelectual – o que Lévi-Strauss denomina de “a ciência do concreto”. 

Se o pensamento científico ocidental privilegia as categorias abstratas (como no 

caso dos objetos matemáticos), o mito, exemplo mais bem-acabado do pensamento 

selvagem, constitui-se através do reaproveitamento de signos preexistentes, de modo a 

reestruturá-los numa nova forma. Para o autor, ambos os pensamentos são modos de 

conhecimento lógico, ainda que desiguais quanto aos seus resultados, tanto teóricos como 

práticos. Sua “defesa” do pensamento selvagem parte do entendimento de que a 

sistematização no plano dos dados sensíveis da experiência pode ser capaz de antecipar 

descobertas científicas. Daí artistas possuírem a um só tempo algo de cientista e bricouler, 

criando agenciamentos materiais que são também objetos de conhecimento, a meio 

caminho entre o pensamento mítico e a ciência. Por essa razão, o pensamento em “estado 

selvagem” deve ser entendido como um atributo universal do espírito humano em seu 

livre exercício, e não como característica de uma humanidade primitiva ou arcaica.  

Neste trabalho, pretendo explorar algumas sugestões presentes na obra de Lévi-

Strauss, em diálogo com as transformações ocorridas na teoria antropológica nos últimos 

anos. Para tanto, iniciarei com um balanço bibliográfico sobre possíveis relações entre 

antropologia e arte, defendendo que a atribuição de sentido a qualidades e formas é uma 

atividade fundamental da experiência humana, que se materializa em ideias e também em 

relações sociais. Na sequência, tentarei demonstrar de que forma as proposições estéticas 

e existenciais de artistas brasileiros engajados em projetos construtivistas e ligados à 

contracultura – com particular atenção às obras de Hélio Oiticica –, compartilham 

inquietações e permitem contatos produtivos com questões de nossa disciplina, em 
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especial com aquelas orientadas por uma filosofia da diferença e concebidas a partir de 

preocupações (pós-)estruturalistas. 

 

A antropologia como crítica cultural e o surrealismo etnográfico 

 

Reflexões acerca do conceito de arte sempre estiveram presentes na produção dos teóricos 

mais influentes na história da antropologia. Ainda assim, nas duas últimas décadas 

produziu-se uma reviravolta. A problemática das conexões entre arte, estética e 

antropologia se tornou alvo de acirradas disputas políticas e epistemológicas, sobretudo 

a partir dos debates produzidos pela antropologia pós-moderna, por um lado, e pelo 

impacto provocado pelas obras de Alfred Gell (1992, 2001, 2018), por outro. Se, até 

então, o campo específico da arte ocupava lugar marginal no escopo da antropologia, 

isolado das preocupações centrais que norteavam a agenda dos demais pesquisadores da 

área, a publicação desses e de outros importantes trabalhos provocou uma 

desestabilização no interior da disciplina.  

Autores como James Clifford, George E. Marcus e Fred R. Myers focaram seus 

esforços analíticos nas semelhanças entre antropologia e arte moderna, defendendo que 

ambas se caracterizavam por uma acentuada vocação crítica e pelo encanto com a 

alteridade. Eles atentaram ainda para a simultaneidade entre o despontar das vanguardas 

estéticas e a institucionalização da antropologia. Em direção contrária, Alfred Gell 

afirmaria que a antropologia social está em posição conflitiva com a arte institucional e 

com a estética, por se tratar de uma disciplina não valorativa por princípio. Discordâncias 

à parte, ambos os projetos demonstraram explícita insatisfação com as aproximações até 

então vigentes entre a antropologia sociocultural e os estudos em arte, desdobrando-se 

em críticas ao modo como o Ocidente se relaciona com a produção material de povos 

situados além de suas margens – geopolíticas ou existenciais.   

Na introdução à coletânea The Traffic in Culture: Refiguring Art and 

Anthropology, publicada em 1995, os organizadores Marcus e Myers exploram as 

fronteiras e afinidades entre antropologia, arte, representação e cultura, partindo da 

premissa de que a antropologia da arte foi construída com base em práticas e conceitos 

estabelecidos por instituições ocidentais. As vanguardas artísticas e seus estudiosos, por 

sua vez, fizeram uso de categorias problemáticas da pesquisa antropológica, como as 

noções de “Outro exótico” ou “primitivo”. Assim, ao contrário de trabalhos anteriores, 

preocupados em apresentar (e representar) objetos primitivos para um público civilizado, 
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o volume se debruça sobre os processos que guiam o “mundo ocidental da arte”. 

Diferentemente de Gell, Marcus e Myers defendem que a antropologia não pode se abster 

de produzir juízos críticos, devendo unir esforços com o campo da arte na produção de 

uma permanente “crítica cultural”.  

Nessa perspectiva, são amplamente conhecidas as críticas de James Clifford 

(1988) à exposição "Primitivism" in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the 

Modern, ocorrida entre setembro de 1984 e janeiro de 1985 no Museu de Arte Moderna 

de Nova York (MoMA). Para esse crítico cultural e historiador da antropologia, ao 

destacar a influência primitivista sobre artistas do modernismo, as escolhas curatoriais da 

exposição, a cargo de William Rubin, relegaram os povos “primitivos” ao anonimato e a 

uma existência não historicizada. 

Primitive art in civilized places, livro de Sally Price publicado em 1989, segue a 

trilha aberta pela obra de Clifford (1988). Questionando a assimetria presente na 

circulação de bens incorporados pelos acervos museológicos das metrópoles, o trabalho 

de Price, assim como o dos demais autores vinculados à antropologia pós-moderna, 

constrói-se sobre bases declaradamente políticas, dando importantes contribuições para o 

aprofundamento das pesquisas sobre as práticas ocidentais de colecionismo.  

Na busca por explicitar os processos constitutivos da moderna noção de “cultura”, 

Clifford escreveria ainda um instigante ensaio examinando a atividade etnográfica 

produzida na França do entreguerras, através do que ele denomina como “surrealismo 

etnográfico” ([1988] 2014). Segundo aponta, o termo “surrealismo” deve ser entendido 

em seu sentido expandido, designando “uma estética que valoriza fragmentos, coleções 

curiosas, inesperadas justaposições – que funciona para provocar a manifestação de 

realidades extraordinárias com base nos domínios do erótico, do exótico e do 

inconsciente” (id. ibid.: 122).  

Dessa forma, suas preocupações não estavam limitadas ao grupo de André Breton 

e ao surrealismo estreitamente definido, mas buscaram cartografar o que ele considerou 

ser uma “sensibilidade moderna”, compartilhada por artistas e antropólogos nas décadas 

de 1920 e 1930 – época em que a etnografia acadêmica estava em vias de amadurecimento 

e se desenvolvia em intensa proximidade com as artes de vanguarda, em oposição à ordem 

cultural hegemônica.  

Essa orientação ou atitude em relação à ordem cultural a que me refiro 

não pode ser claramente definida. É mais apropriadamente chamada de 

modernista do que de moderna, considerando como seu problema – e 
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sua circustância – a fragmentação e a justaposição de valores culturais. 

Desse ponto de vista desencantado, ordens estáveis de significado 

coletivo aparecem como construídas, artificiais e, na verdade, 

frequentemente ideológicas ou repressivas. A espécie de normalidade 

ou senso comum em que se pode colecionar impérios em surtos de 

alheamento, ou vagar rotineiramente em guerras mundiais, é vista como 

uma realidade contestada que deve ser subvertida, parodiada e 

transgredida. Sugiro algumas razões para fazer essa conexão entre a 

atividade etnográfica e esse conjunto de atividades críticas, disposições 

usualmente associadas à vanguarda artística. Na França, 

particularmente, as modernas ciências humanas não perderam o contato 

com o mundo da literatura e da arte, e na “estufa” que é o meio cultural 

parisiense, nenhum campo de pesquisa social ou artística pode 

permancer por muito tempo indiferente às influências ou provocações 

de fora de suas fronteiras disciplinares. (Clifford 2014: 121 – 122)  

Para a vanguarda parinsiense, a África (e, em menor grau, a Oceania e a América) era 

fonte privilegiada de novas ideias e formas; reflexo, segundo Clifford, de mais um dos 

elementos da atitude etnográfica surrealista: “a crença de que o outro, seja ele acessível 

por meio dos sonhos, dos fetiches ou da mentalité primitive de Lévy-Bruhl, era um objeto 

crucial da pesquisa moderna” (id. ibid.: 124).  

Diante de uma realidade profundamente questionada, entrava em cena a defesa do 

relativismo cultural, com as sociedades “primitivas” sendo fonte de inspiração estética, 

cosmológica e até mesmo científica. A perspectiva etnográfica permitia um novo 

posicionamento frente a esse “outro”, que, segundo o programa modernista, deveria ser 

valorizado e tratado como um igual, deixando para trás as visões evolucionistas do século 

XIX. 

O termo etnografia, tal como o estou usando aqui, é diferente, 

evidentemente, da técnica de pesquisa empírica de uma ciência humana 

que na França foi chamada de etnologia, na Inglaterra, de antropologia 

social, e na América, de antropologia cultural. Estou me referindo a 

uma predisposição cultural mais geral, que atravessa a antropologia 

moderna e que esta ciência partilha com a arte e a escrita do século XX. 

O rótulo etnográfico sugere uma característica atitude de observação 

participante entre os artefatos de uma realidade cultural tornada 

estranha. Os surrealistas estavam intensamente interessados em mundos 

exóticos, entre os quais eles incluíam uma certa Paris. Sua atitude, 

embora comparável àquela do pesquisador no campo, que tenta tornar 

compreensível o não familiar, tendia a trabalhar no sentido inverso, 

fazendo o familiar se tornar estranho. O contraste é de fato gerado por 

um jogo contínuo entre o familiar e o estranho, do qual a etnografia e o 

surrealismo eram dois elementos. Este jogo é constituivo da moderna 
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situação cultural que estou tomando como base de meu estudo. (Clifford 

2014: 125) 

Segundo Clifford, o surrealismo seria uma espécie de “cúmplice secreto da etnografia” – 

para o bem ou para o mal – na descrição, na análise e na extensão das bases da expressão 

e do sentido do século XX.  E, para ele, as conexões entre a antropologia e a pesquisa em 

literatura e arte se fariam notar ao longo de todo o século. Seu trabalho, nesse sentido, 

seria apenas uma contribuição para uma área que demandaria maiores explorações.  

Lévi-Strauss, autor de obras que ajudaram a desestabilizar os alicerces da Razão 

ocidental, com incontornáveis contribuições não só para a antropologia, mas para as 

humanidades de maneira geral e também para as artes, foi apontado por Clifford como 

um grande tributário do legado surrealista: “Uma concepção implicitamente surrealista 

(‘antropológica’) da mente como uma fonte criativa, capaz de gerar toda a gama de 

expressões humanas [...] encontra talvez sua maior expressão programática no esprit 

humain estruturalista de Lévi-Strauss” (id. ibid.:161). 

 

Arte, agência e a aplicabilidade transcultural da categoria “estética” 

 

As questões teóricas que orientaram Alfred Gell, especialmente em suas reflexões sobre 

as relações entre antropologia e arte, são totalmente distintas daquelas encontradas nas 

formulações dos autores pós-modernos. Não à toa, Gell escreveu duras críticas ao 

trabalho de Sally Price, não por discordar de seus argumentos, mas por defender que tudo 

aquilo que se fizera antes dele em termos de antropologia da arte não era antropologia.   

Segundo Gell (2018), por teoria antropológica da arte se costumava entender, até 

então, o uso de teorias estéticas aplicadas à arte “antropológica” – ou seja, a produção 

artística de sociedades coloniais e pós-coloniais, antes chamada de “ arte primitiva” e, 

posteriormente, de “arte etnográfica”. Praticante do que se poderia chamar de 

“antropologia social clássica”, Gell realizou pesquisas de campo na Melanésia, região em 

que se produziu um sólido corpo de trabalhos etnográficos, com especial atenção para a 

relação entre pessoas e coisas, com objetos sendo pensados como extensões de pessoas e 

tendo papel de destaque na interação social. Por conta disso, o debate mobilizado por ele 

se desenvolveu a partir de questões principalmente etnográficas, embora suas propostas 

teóricas para a antropologia da arte não se restrinjam a sociedades não ocidentais. 

Num artigo produzido para o livro Anthropology, Art and Aesthetics, organizado 

por Jeremy Coote e Anthony Shelton em 1992, Gell defende que a antropologia social 
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deve desconfiar de qualquer juízo com pretensões universalistas, e por isso a disciplina é 

essencialmente “antiarte”. Como aponta Els Lagrou, a polêmica afirmação, “em estilo 

agonístico muito apreciado pelos intelectuais ingleses”, estava “preparando o campo para 

o esboço de uma proposta de abordagem totalmente nova do tema, e, para tanto, as 

abordagens anteriores precisavam ser derrubadas com veemência” (2007: 42). 

Uma das ideias apresentadas por Gell para resolver o conflito entre os pontos de 

vista antropológico e estético seria operar uma aproximação entre arte e magia, 

observando em ambos os fenômenos uma manifestação do encantamento da tecnologia.  

Para Gell, haveria na apreciação estética da arte uma inclinação a negar o aspecto 

tecnológico presente na produção de certos objetos, como no caso da proa da canoa usada 

em expedições de kula, sistema de troca realizado pelas populações das ilhas Trobriand. 

Assim, a técnica seria constantemente tomada como algo menor, em oposição à 

criatividade e aos valores que a arte supostamente carregaria. “Esta visão seria um 

subproduto do estatuto quase religioso que a arte detém, como que substituindo a religião 

numa sociedade laicizada pós-iluminista” (Lagrou 2003: 96). Por isso, Gell defende a 

proposta de pensarmos sobre arte em termos de “eficácia ritual” e “agência”.  

No artigo “Vogel’s Net: Traps as Artworks and Artworks as Traps” ([1996] 2001), 

Gell propõe um diálogo entre arte conceitual e produções artísticas não ocidentais. Seu 

ponto de partida é uma exposição em que a curadora e antropóloga Susan Vogel expôs 

uma rede de caça azande amarrada como uma obra de arte conceitual. O antropólogo 

então discute sobre as distinções entre artefatos considerados úteis, mas não 

necessariamente belos ou esteticamente interessantes, e objetos identificados como obras 

de arte, opondo-se ao filósofo da estética Arthur Danto, que defendia que os objetos 

devem ser tomados em função do modo como são designados pelo “mundo da arte”. O 

objetivo de Gell foi demonstrar como armadilhas para capturar animais podem ser 

exibidas como objetos artísticos, uma vez que contêm intenções complexas a respeito da 

relação entre humanos e animais, além de fornecerem um modelo do caçador e de como 

ele concebe sua presa. Gell conclui o artigo afirmando que a definição estética é 

totalmente insatisfatória para a prática antropológica, por se tratar de uma categoria 

essencialmente avaliativa. 

Em Art and Agency: An Anthropological Theory ([1998] 2018), obra póstuma em 

que sua perspectiva teórica é finalmente apresentada, Gell acaba caindo em certa 

contradição com seu argumento antiestética, uma vez que o juízo de gosto surge 

disfarçado de análise formal no capítulo sobre estilo. Suas preocupações nesse livro, no 
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entanto, voltam-se para outros obstáculos enfrentados pela antropologia da arte. Opondo-

se à ideia de tratar o fenômeno da arte como linguagem ou sistema de comunicação, Gell 

defende que uma abordagem centrada na “ação” é a análise de fato antropológica, porque, 

ao contrário da abordagem semiótica, está preocupada com o papel dos objetos no 

processo social, e não em interpretá-los “como se fossem textos”. Para Lagrou, 

[u]m dos autores visados pela crítica de Gell, sem no entanto ser citado, 

é evidentemente Geertz (1983), o último a propor antes de Gell um 

método geral de abordagem antropológica da arte. Poderíamos dizer, 

em defesa de Geertz, que para este autor os símbolos, e as artes 

enquanto sistemas simbólicos, agem tanto como modelos de ação 

quanto para a ação; ou seja, Geertz seria o primeiro a afirmar que 

símbolos não somente representam, mas transformam o mundo. 

Também para Lévi-Strauss, que trabalha com o modelo linguístico e 

enfatiza a qualidade comunicativa da arte, atos falam e palavras agem, 

sendo impossível separar ação, percepção e sentido. (Lagrou: 2003: 

100) 

Gell não estava convencido de que uma obra de arte possa “fazer parte de um código 

‘visual’ que serviria à comunicação de significados”, e, por conta disso, recusa 

“totalmente a ideia de que qualquer coisa, com exceção da própria linguagem, possui 

‘significado’ no sentido que se pretende atribuir ao termo” (2018, p. 30). Por isso, no 

lugar de comunicação simbólica, defende que melhor seria pôr ênfase em “agência, 

intenção, causalidade, resultado e transformação” (id. ibid.: 31, grifos do autor).  

Lagrou (2003) desconfia que as razões que levaram Gell a não ocupar tanto espaço 

combatendo a estética em Art and Agency não eram reflexo de algum tipo de mudança 

teórica, uma vez que seus argumentos aparecem reiterados na abertura do livro. É que em 

1993 havia ocorrido na Universidade de Manchester um importante debate a respeito da 

aplicabilidade transcultural da categoria “estética”, reforçando a necessidade de uma 

mudança metodológica na antropologia da arte.  

Ao longo do debate, Joanna Overing e Peter Gow apresentaram argumentos 

similares aos de Gell, sugerindo que a antropologia social abolisse o conceito de estética. 

Gow retomou pontos do livro A distinção, de Pierre Bourdieu, apontando a origem da 

estética ocidental na Crítica do Juízo de Kant e defendendo que a aplicação do julgamento 

estético representa um exercício de distinção social. Overing, tomando a sociedade Piaroa 

como exemplo etnográfico, defendeu que em contextos não ocidentais a apreciação do 

belo e da criatividade não recai sobre uma esfera específica, mas engloba todas as áreas 

de produção da sociabilidade.  
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O uso do conceito de estética foi defendido, no debate de Manchester, por 

antropólogos da arte como Jeremy Coote e Howard Morphy, com o argumento de que a 

apreciação de estímulos sensoriais é uma capacidade humana universal. Em votação da 

plateia, na sequência da discussão geral – que contou com a participação de Gell – sobre 

as posições em confronto, o conceito foi recusado enquanto instrumento de análise 

transcultural, e os defensores da estética, catedráticos da antropologia da arte, “voltam 

para casa de mãos vazias, com seu objeto de pesquisa declarado inexistente” (Lagrou 

2003: 99).  

Ao ler a transcrição do evento (cf. Ingold 1996: 249-293), é possível perceber que, 

ao não se definir previamente o que se compreendia por estética, cada dupla mobilizou o 

termo a seu modo, debatendo sobre perspectivas incongruentes. De minha parte, 

considero o debate sobre a aplicabilidade transcultural da categoria estética como um 

falso problema. Assim como considero um equívoco abrir mão da inspiração de 

disciplinas como a semiótica, a filosofia, a crítica literária, a história da arte, a psicanálise 

ou qualquer outra área de pesquisa ou prática.  

É inegável que, excessos à parte, as críticas de Gell e a sentença proferida no 

debate de Manchester movimentaram o campo da antropologia da arte. Mas acabaram 

produzindo também, por um lado, o afastamento de disciplinas que, historicamente, 

debruçaram-se com propriedade sobre os fenômenos da arte e da estética, e, por outro, 

estimularam um problemático abandono das contribuições teóricas guiadas por outras 

perspectivas antropológicas. Por isso, não é de se estranhar que, nos últimos anos, artistas 

e teóricos interessados em estética tenham encontrado maiores possibilidades de 

interlocução com antropólogos que não trabalham diretamente com o campo da arte. Em 

nossas paragens, o trabalho de Eduardo Viveiros de Castro sobre as corporalidades e 

cosmologias ameríndias é certamente o melhor exemplo.  

Há, em Art and Agency, inúmeras imprecisões conceituais e acusações não 

fundamentadas. Afinal, quem seriam os antropólogos que fazem pesquisas com o intuito 

de emitir julgamentos estéticos em torno do conceito de “belo”? Ou quantos filósofos e 

artistas relevantes ainda guiam – ou guiavam àquela altura – seus trabalhos pelas 

imposições da estética kantiana? Embora sejam bem-vindos os esforços de Gell para 

retirada da arte do aprisionamento representacional em que ela esteve confinada por tanto 

tempo, seria preciso reconhecer que muitos artistas, críticos e filósofos fizeram 

semelhantes esforços ao longo do século passado. No mais, ainda que o estruturalismo 

antropológico tenha sua gênese na inspiração linguística, só com extrema má-vontade 
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seria possível concluir que as análises estéticas de Lévi-Strauss são interpretações de 

objetos como se fossem textos, algo que, para um leigo, poderia sugerir uma simples 

interpretação semântica, algo extremamente distante das análises do autor. 

A verdadeira questão enfrentada por Gell me parece antes uma disputa pela 

própria noção do que seja antropologia. Não à toa ele afirma que “a elucidação dos 

sistemas estéticos não ocidentais” não constitui uma antropologia da arte, por ser um 

programa “exclusivamente cultural, e não social” – e, do seu ponto de vista, a 

antropologia “é uma disciplina das ciências sociais, e não das humanidades”. Gell admite 

“não ser fácil reconhecer essa distinção, mas ela implica que a ‘antropologia da arte’ se 

concentra no contexto social da produção, circulação e recepção da arte, e não na 

valoração de obras de arte específicas” (2018: 25-26), o que, em sua leitura, seria função 

da crítica.  

Para desenvolver uma teoria da arte claramente antropológica, não é 

suficiente “tomar emprestada” uma teoria da arte que já existe e aplicá-

la a um novo objeto; é necessário desenvolver uma nova variante das 

teorias antropológicas existentes e aplicá-la à arte. Não que eu esteja 

querendo ser mais original do que meus colegas que aplicaram teorias 

da arte já existentes a objetos exóticos; estou apenas tentando não ser 

original de uma nova maneira. As “teorias antropológicas existentes” 

não tratam de arte; elas tratam de relações de parentesco, da economia 

de subsistência, de gênero, religião e afins. Meu objetivo, dessa forma, 

é construir uma teoria sobre a arte que seja antropológica justamente 

porque se assemelha a essas outras teorias que podemos com segurança 

descrever como antropológicas. É claro que essa estratégia de imitação 

depende muito do que entendemos como antropologia, e de como 

compreendemos o modo como ela se distingue de suas disciplinas 

vizinhas. (Gell 2018: 27) 

Gell reconhece “que muitos antropólogos que seguem a tradição de Franz Boas e Alfred 

Louis Kroeber, entre os quais Price, consideram que o objeto da antropologia é a 

‘cultura’”. O problema, segundo ele, é que “a antropologia boasiana de modo geral reifica 

a cultura” (2008: 28). Ainda que ele tenha razão sobre o culturalismo presente entre 

alguns herdeiros desta tradição, entender a “produção, circulação e recepção da arte” 

através de uma perspectiva cultural, buscando elucidar o sistema de valores de um 

determinado grupo, não significa que o antropólogo produza ele próprio uma valoração 

das obras estudadas.  

Ainda assim, não se trata aqui de advogar para antropologia a função de descobrir 

quais “sistemas estéticos” são específicos de cada cultura. O problema é que ao definir a 
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antropologia como uma disciplina “social”, opondo-a às humanidades e ao que se 

convencionou chamar de “antropologia cultural”, Gell constrói seus argumentos sobre 

uma base extremamente frágil, que, apesar de sua relativa relevância epistemológica e 

política no período “clássico” da antropologia (entre o começo dos anos 1930 e o fim dos 

anos 1960), perdeu muito de sua pertinência desde ao menos a entrada de Lévi-Strauss na 

cena antropológica, trazendo uma perspectiva que relacionava a antropologia social, no 

estilo de Mauss e Durkheim, às contribuições fundamentais do pensamento de Boas e 

Lowie.  

Através de suas críticas, Gell se contrapõe a uma teoria da arte formulada por uma 

perspectiva burguesa e ocidental. A escolha de seus opositores, e dos clichês que eles 

carregam, faz com que seus argumentos pareçam justos e convincentes. Afinal, como 

argumentar a favor de uma categoria que tem como único propósito julgar e promover 

distinção? Ao escolher contra quem se insurgir, como na oposição a Danto, creio que os 

argumentos de Gell ignoraram gente demais, sobretudo quem estava pensando sobre arte 

e estética fora dos grandes centros de poder1, como pretendo demonstrar ao longo deste 

trabalho.  

Por tudo isso, não estou convencido de que os antropólogos que estudam arte 

necessitam a todo custo de uma teoria para chamar de sua, já que os rendimentos dos 

conceitos antropológicos – no sentido forte do termo –  não devem ser confinados em 

subáreas da disciplina, uma vez que atravessam as mais diferentes esferas da vida social. 

E, na contramão de muitos colegas, também não estou convencido de que Gell tenha 

criado a verdadeira teoria antropológica da arte, como ele mesmo apregoa. Penso que ele 

construiu análises sofisticadas que servem como ótimas inspirações de campo para 

diferentes regiões etnográficas, mas não como modelos que precisam ser seguidos sob o 

risco de não se estar fazendo antropologia. Sobretudo nos dias de hoje, em que uma 

razoável quantidade de artistas indígenas figura nas listas dos principais prêmios de arte 

do mundo, circulando por feiras e bienais e expondo seus trabalhos em renomadas 

instituições de arte; e, não raro, definindo o processo produtivo de suas práticas a partir 

de termos formulados no interior do “mundo da arte”. Diante disso, não há o que se fazer 

senão levar a sério o que esses artistas estão dizendo. 

 

Antropologia e arte: tecendo relações 

                                                           
1 O crítico brasileiro Mário Pedrosa faz afirmações semelhantes às de Gell, ainda na década de 1960 e 

partindo justamente da obra de Lévi-Strauss, como mostrarei no segundo capítulo. 
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Ao invés de delimitar fronteiras disciplinares, estou mais interessado em composições e 

agenciamentos. Como apontou Isabelle Stengers, “[a]lgumas pessoas adoram dividir e 

classificar, enquanto outras fazem pontes – tecem relações que transformam uma divisão 

em um contraste ativo, com poder de afetar, de produzir pensamento e sentimento” (2017: 

2). Por isso, sinto-me convocado neste trabalho a promover relações entre antropologia e 

arte, em estreito diálogo com as proposições de Hélio Oiticica. 

Para Tim Ingold, um dos grandes desafios da antropologia contemporânea será 

mudar as bases da ciência evolucionista. Para isto, precisará trabalhar com afinco na 

construção de pontes entre diferentes áreas do conhecimento e da experiência humana. 

Como num navio em alto-mar, o giro será lento. Mas, quando acontecer, a antropologia 

enfim redescobrirá sua unidade na riqueza e na indivisibilidade da experiência humana. 

“Esta antropologia, então, será ciência ou arte?”, questiona-se Ingold. 

Anteriormente, eu comparei o antropólogo a um caçador: um sonhador, 

um seguidor de formas de vida que aprende com a observação e entra 

na pele das coisas para conhecê-las por dentro. Sem dúvida o papel da 

arte é o mesmo: despertar nossos sentidos, permitindo que o 

conhecimento cresça de dentro do ser, no desenrolar da vida. Como o 

mais antropológico dos artistas, Paul Klee declarou em seu Credo 

criativo, de 1920: “A arte não reproduz o visível, mas torna visível”. A 

máxima de Klee se aplica com igual força à antropologia. Não se trata 

da arte ou da antropologia refletirem o mundo como em um espelho. 

Trata-se da sua inserção nas relações e nos processos que dão origem 

às coisas mundanas, de modo a trazê-las para o campo da nossa 

consciência. E, como a arte, a antropologia não precisa se comprometer 

apenas com a descrição e a análise das coisas como elas são. Ela 

também pode ser experimental e aberta à especulação. Certamente, o 

campo do antropólogo não é um laboratório e não é lugar para 

experiências, no sentido científico da montagem artificial de um cenário 

para testar uma hipótese preconcebida. Mas, como em qualquer 

momento da nossa vida cotidiana, nós podemos experimentar ao 

intervir nas coisas e seguir os desdobramentos de nossas intervenções. 

Trata-se de interrogar os outros, e o mundo, e esperar por suas respostas. 

[...] 

Mas o diálogo antropológico, assim concebido como uma arte da 

investigação, não precisa ser contraposto à ciência. Ao invés disso, ele 

aponta para uma maneira diferente de fazer ciência – mais modesta, 

humanizada e sustentável do que grande parte do que é considerado 

ciência nos dias de hoje. É uma forma que se integra ao mundo, ao invés 

de atribuir-se poderes exclusivos para explicá-lo. A antropologia não 

ambiciona nem reduzir todas as coisas a dados nem converter esses 
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dados em produtos, ou o que os formuladores de políticas científicas 

chamam de “resultados” [...]. Pois o que impulsiona os antropólogos, 

em última instância, não é a demanda por conhecimento, mas uma ética 

do cuidado. Não nos importamos com os outros tratando-os como 

objetos de investigação, atribuindo-lhes categorias e contextos, ou 

explicando-os. Nós nos importamos ao torná-los presentes, para que 

eles possam dialogar conosco e nós possamos aprender com eles. Essa 

é a maneira de construir um mundo onde haja lugar para todos. Nós só 

podemos construí-lo juntos. (Ingold 2019: 71-72) 

Diversos trabalhos se dedicaram a pensar diálogos entre antropologia e arte. Num 

exercício analítico bastante similar ao praticado por Clifford, George Stocking Jr. (1989) 

aponta aquilo que considera como o "motivo romântico da antropologia", uma espécie de 

sensibilidade etnográfica que, embora pareça ser mais fortemente expressa em momentos 

históricos particulares, como nos Estados Unidos da década de 1920, não seria peculiar a 

um único período histórico, já que o campo de manifestação dessa sensibilidade é 

recorrente e acompanha toda a história da disciplina. 

Como lembra Stocking Jr., na versão costumeira da mito-história da antropologia, 

três arquétipos iminentes formam seus “estágios evolutivos”: o etnógrafo amador, o 

antropólogo de gabinete e o pesquisador de campo com formação acadêmica. Ainda que 

Malinowski figure como o mais proeminente dos etnógrafos, o surgimento do trabalho de 

campo moderno foi um processo multifacetado para o qual contribuíram diferentes 

pesquisadores a partir da década de 1920. 

Tendo migrado da Alemanha para os Estados Unidos, Franz Boas – um notável 

herdeiro do romantismo alemão – conquistou imenso destaque no debate público, 

ajudando a estabelecer, junto com a primeira geração de seus alunos, a crítica do 

evolucionismo sociorracial através do conceito de “cultura”, em oposição à tão propagada 

ideia de “civilização”. A grande difusão de seu trabalho pode ser entendida como resposta 

ao terremoto moral que abalou os países ocidentais nos anos seguintes à Primeira Guerra 

Mundial, questionando fortemente os valores vitorianos. Sob influência de Boas, de quem 

fora aluno em Columbia, Gilberto Freyre rechaçou as doutrinas de branqueamento em 

voga no Brasil, defendendo, em Casa-Grande & Senzala (1933), que o desenvolvimento 

de um país não poderia ser influenciado por determinismo racial ou climático. 

Segundo Stocking Jr. (id. ibid.), “Cultura: autêntica e espúria”, artigo de Edward 

Sapir, foi um documento fundamental para a sensibilidade etnográfica da década de 1920 

no Estados Unidos. Para aqueles que buscavam uma cultura genuína, o período 

entreguerras foi de grande ebulição, um oásis de “modernismo cultural” no qual 
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intelectuais alienados pela cultura espúria poderiam descobrir novos modos estéticos e 

experimentar estilos de vida totalmente alternativos, e em profunda relação com as artes. 

Na antropologia social britânica, em que Boas teve pouca ou quase nenhuma influência, 

o conceito de cultura teve seu desenvolvimento prontamente interrompido, sendo 

substituído na década de 1930 pelo conceito de “estrutura social” de Radcliffe-Brown. 

Se o período posterior à Segunda Guerra faria ressurgir tendências mais 

universalistas na antropologia, com  a etnografia sendo praticada através de métodos mais 

rigorosos e sistemáticos, Stocking Jr. lembra, citando Eric Wolf, que a geração seguinte 

a essa se voltaria novamente contra a "repressão do motivo romântico na antropologia", 

levada a cabo pelas tendências cientificizadoras. Assim, a questão do relativismo seria 

reinscrita na agenda da discussão antropológica, sobretudo através dos trabalhos de 

Clifford Geertz e Elvin Hatch.  

Embora Stocking Jr. fuja de um pensamento delimitado por ciclos, ele se 

questiona se haveria na antropologia uma espécie de pêndulo que a guiaria entre distintas 

orientações. Como exemplo, relembra  a oposição feita por Boas entre os métodos do 

físico e os do cosmógrafo/historiador. Por um lado, o físico estuda fenômenos que têm 

certa unidade objetiva, investigando seus elementos separada e comparativamente e 

procurando estabelecer leis gerais. Por outro lado, o cosmógrafo/historiador insiste na 

validade de um estudo holístico de fenômenos complexos que têm uma unidade 

meramente subjetiva, cujos elementos parecem estar conectados apenas na mente do 

observador. Motivado pelo sentimento do humano em relação ao mundo, este segundo 

tipo de estudo exige do observador que penetre nos segredos mais íntimos do fenômeno, 

até que sua verdade possa ser apreendida. Mas, segundo Stocking Jr., Boas não propôs 

uma resolução das questões epistemológicas e metodológicas que separam o físico do 

cosmógrafo/historiador, concedendo validade para as duas abordagens, com cada uma 

delas  apontando para uma tendência fundamental da mente humana. 

 

Motivos românticos e sensibilidade barroca na antropologia contemporânea 

 

Em linha semelhante a de Stocking Jr., Luiz Fernando Dias Duarte (2004; 2012) defende 

que a cultura ocidental moderna se articula em torno da tensão entre um universalismo 

primordial, representado pelo “espírito científico”, e o seu constante contraponto 

“romântico”, responsável por criticá-lo e modulá- lo. A emergência das ciências humanas, 

em princípio concebidas sob a forma das Geisteswissenschaften (ciências do espírito), 
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seria um dos resultados dessa tensão, impondo uma concepção de realidade e de 

conhecimento muito distinta daquela que havia prevalecido na orientação universalista. 

Para o autor, temas como diferença, totalidade, singularidade, fluxo, pulsão, experiência 

e compreensão instigaram os fundadores das ciências humanas e continuam a operar na 

dinâmica do campo. 

A antropologia do Ocidente, enquanto projeto de conhecimento 

comparado da experiência humana, decorre de uma disposição em 

acolher a diferença e o holismo como foco e método de sua lide, em 

contraposição aos valores que norteiam a ciência iluminista, redutora 

da complexidade e potência dos fenômenos humanos. Porém, ao 

assumi-la, dirigindo-se para as fronteiras da alteridade, não faz senão 

atender justamente àquele mandato “romântico” interno ao Ocidente. 

(Duarte 2012: 448) 

Já Viveiros de Castro (2007b), evocando a “teoria das multiplicidades” de Deleuze e 

Guattari, acredita que ingressamos num mundo em que “jamais fomos modernos” (no 

sentido de Bruno Latour), o que fez emergir na antropologia contemporânea uma 

“concepção barroca” antes que romântica da complexidade, como “persuasivamente 

argumentou”, nas palavras de Viveiros de Castro, Chunglin Kwa (2002).  

Assim, a multiplicidade viria substituir as totalidades orgânicas e as associações 

atômicas “que pareciam esgotar as possibilidades à disposição dos antropólogos”, dando 

lugar a uma interpretação completamente diferente dos mega-conceitos emblemáticos da 

disciplina, “a ponto de torná-los, em um sentido não trivial, ‘teoricamente obsoletos’” (id. 

ibid:  99).   

Tenho que é preciso reavaliar a esquematização da história do 

pensamento ocidental recente, da antropologia em especial, em termos 

de uma combinação conflituosa (com dominância alternada) entre 

princípios românticos e iluministas. Essa estrutura de sabor quase 

mitológico (sensu Lévi-Strauss) pode ter tido um certo valor explicativo 

para, digamos, o primeiro século da disciplina, entre 1860 e 1970 (ou 

pelo menos esta é minha desculpa para ter lançado mão dela em um 

artigo de enciclopédia [...]. A partir dali, [...] a sensibilidade conceitual 

em questão, se ecoa alguma era prisca, é o barroco (ver, justamente, 

GD. Le pli. Leibniz et le baroque), não o romantismo. (Viveiros de 

Castro 2007b: 100, nota 40) 

Duarte vem argumentando que considera fundamental para a antropologia 

contemporânea “reconhecer uma verdadeira e profunda complexidade na cultura da qual 

emergiu e assumir sua relação privilegiada com uma das facetas cosmológicas que a 
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compõem” (2012: 418). Por isso, ele reúne num mesmo grupo todos aqueles que 

considera como opositores das concepções “redutora[s] da complexidade e potência dos 

fenômenos humanos” (id. ibid.: 448). Se essa é uma possibilidade de análise com altos 

rendimentos teóricos, como se pode notar através de seus textos, sobretudo no seminal 

“O paradoxo de Bergson”, creio que a inclusão do barroco, ao lado do romantismo, 

complementa e complexifica este quadro. Afinal, românticos e iluministas diferenciam-

se pouco, uma vez que suas posições podem ser aparentemente contrárias, mas 

complementam-se num fundo comum em que o relativismo não deixa de integrar o 

universalismo, apenas enfatiza suas variações. É que como apontou Roland Barthes, 

“num mundo clássico, a relatividade nunca é vertiginosa porque não é infinita; ela logo 

se detém no coração inalterável das coisas: é uma segurança, não uma perturbação” 

(Barthes apud Goldman 2014: 17).   

Penso ser necessário, para fins deste trabalho, seguir o recorte proposto por 

Viveiros de Castro. Em todo caso, tanto as concepções barrocas como as românticas 

corroboram um ponto fundamental: o de que ciência e arte compartilham formas de estar 

no mundo e de pensar sobre ele – logo, de produzir antropologias. Por isso, minha única 

discordância com a leitura de Duarte é que, conforme ele mesmo reconhece, em sua visão 

a capacidade de acesso à alteridade disponível para a antropologia é apenas aquela que 

pulsa internamente no Ocidente, “dialeticamente, hierarquicamente; englobada e 

englobante em relação ao iluminismo central de sua configuração” (2012: 429). O grande 

problema é que nós, que fazemos antropologia desde o lado “selvagem” do mundo, jamais 

fomos tão ocidentais assim – na dúvida, basta consultar o lado civilizado.  

Obviamente, esse “nós” tomado aqui de maneira coletivizante diz respeito a uma 

evidência sócio-histórica e não a uma essência, já que é possível escrever em favor da 

ordem e da maioria a partir de qualquer origem – e o contrário me parece igualmente 

verdadeiro. Que a antropologia descenda do Ocidente e de suas práticas de colonização, 

assim como de seu contraponto romântico, por certo ninguém poderia negar; mas como 

bem observou Márcio Goldman, em diálogo com Stengers, “o problema de uma herança 

não é o fato de a recebermos, mas o que fazemos com ela” (2014: 18).  

O encontro antropológico desemboca sempre em um problema de tradução. Se 

aquilo por meio do que se traduz são noções e conceitos da própria tradição do/a 

antropólogo/a, criados ou escolhidos entre os conceitos que apresentam alguma 

ressonância com o que se deseja traduzir, “[e]ssa tradução torna mais inteligível e 

potencializa aquilo que se traduz e, ao mesmo tempo, perturba e desestabiliza aquilo por 
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meio de que se traduz” (id. ibid.: 22). É justamente essa capacidade de desestabilização, 

intrínseca a toda boa prática antropológica, que se pode remeter a uma sensibilidade 

conceitual barroca. 

Será o barroco algo restrito a um momento histórico determinado, ou as 

convulsões barrocas reaparecem em formas transistóricas? A questão 

obceca os especialistas. Deleuze vê, com propriedade, traços barrocos 

em Mallarmé: “A dobra é sem dúvida a noção mais importante de 

Mallarmé, não somente a noção mas, antes, a operação, o ato operatório 

que faz dele um grande poeta barroco”. Estado de sensibilidade, estado 

de espírito coletivo que marca o clima, “caracteriza” uma época ou um 

foco, o barroco consistiria basicamente em certa operação de dobragem 

da matéria e da forma. Os torvelinhos da força, a dobra – esplendor 

claro-escuro – da forma. 

[...] 

Poética da desterritorialização, o barroco sempre choca e percorre um 

limite pré-concebido e sujeitante. Ao dessujeitar, dessubjetiva. É o 

desfazimento ou desprendimento dos místicos. Não é a poesia do eu, 

mas a aniquilação do eu. Libera o florilégio líquido (sempre fluente) 

dos versos da sujeição ao império romântico de um eu lírico. 

(Perlongher 1991: 13-14) 

O barroco religioso, arte da Contrarreforma, encontrou solo fértil na América Latina e no 

Caribe. Como rememora Édouard Glissant, “[q]uando o barroco atravessou os oceanos e 

chegou à América Latina, os anjos e as virgens tornaram-se negros, Jesus Cristo tornou-

se um índio” (2005: 55). Na literatura do Continente, a estética “neobarroca” se faria notar 

em larga profusão na segunda metade do século XX, alcançando notoriedade 

internacional com Lezama Lima, Alejo Carpentier e Severo Sarduy.  

Encruzilhada de culturas, mitos, línguas, tradições e estéticas, como sustenta 

Irlemar Chiampi (2010) – para quem todo debate sobre a modernidade latino-americana 

que não inclua o barroco é parcial e incompleto –, a América se mostrou não apenas um 

espaço privilegiado para a expansão colonial do barroco, como também para as 

reapropriações críticas operadas pela “arte da contra-conquista”, na qual Lezama Lima, 

contrapondo-se diretamente ao historicismo evolucionista e eurocêntrico hegeliano, 

situou a fundação do autêntico devir americano: um ser e não ser ainda.   

Sem solenidade, mas também sem euforia, Lezama pinta o seu 

americano como uma espécie de Caliban, irreverente, corrosivo, 

rebelde e devorador (e nisto, mais próximo ao antropófago em que 
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Oswald de Andrade metaforizou o modo de ser brasileiro). Nesse 

Caliban demoníaco de Lezama prevalecem, apesar das tempestades da 

história, o desejo do conhecimento ígneo e da liberdade absoluta. 

(Chiampi 1988: 32) 

Lezama reverteu a historiografia de corte nacionalista que fixava, com a independência 

dos países do continente americano, o nascimento da literatura e das artes no romantismo, 

afirmando que o barroco se realiza em plenitude no Novo Mundo, da vida cotidiana às 

mais elaboradas formas artísticas. Compartilhando da mesma visão, Haroldo de Campos 

([1989] 2011) resgatou a obra do poeta Gregório de Matos, atentando, como sugere o 

título de seu livro, para O sequestro do Barroco na Formação da literatura brasileira, 

em alusão ao estudo sistêmico de Antonio Candido sobre o período de formação da 

literatura nacional.  

Para Affonso Ávila (2011), as marcas antropológicas de uma origem comum e 

transnacional sob o signo da herança barroca, postas em relevo por Lezama ou por 

Octavio Paz em Sor Juana Ines de la Cruz o Las trampas de la fe, fazem incluir também 

o Brasil numa igual vertente de ascendência e fatalidade cultural. Assim como no 

neobarroco caribenho, nossa herança barroquista segue em curso, através de inúmeros 

desdobramentos.  

Como aponta Paulo Herkenhoff, ao escrutinar as heranças barrocas presentes na 

obra de Adriana Varejão, “o barroco marca presença no dito ‘projeto construtivo 

brasileiro’, sobretudo na obra de Lygia Clark, nas dobras leibnizianas da fita de Moebius, 

tão cara aos neoconcretos. Instaurou-se assim a devoração da forma racional e geométrica 

da malha moderna” (2001: 111-112). Como não lembrar também dos Parangolés de 

Oiticica ou das ultrabarrocas “instaurações de mundos” (cf. Rolnik 1997) levadas a cabo 

por Tunga, que tanta falta nos faz?! 

 

Ressonâncias entre antropologia e arte: o caso brasileiro 

 

Comparando-se com o contexto estadunidense ou francês, as ligações entre antropologia 

e arte são mais difíceis de serem cartografadas no caso brasileiro, uma vez que a 

institucionalização acadêmica ocorreu tardiamente por aqui, com a criação da primeira 

pós-graduação em antropologia social apenas em 1968 no Museu Nacional da UFRJ, 

seguida pela USP (1970), Unicamp (1971) e UNB (1972). 
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 Entretanto, desde o século XIX, intelectuais com notório destaque público 

acompanhavam a produção da antropologia internacional e eram influenciados por ela. O 

caso mais emblemático se deu em torno do movimento crítico da Escola do Recife, que 

instaurou uma virada antirromântica a partir de 1870.  Em termos de crítica literária, o 

movimento correspondeu no país à introdução do naturalismo, do evolucionismo e do 

cientificismo, tomando as noções de “raça” e “natureza” para dar fundamentos 

“objetivos” e “imparciais” ao estudo da literatura. A adoção desses modelos tornou 

possível a abordagem da literatura e da cultura de um ponto de vista histórico-social, 

atribuindo à crítica a missão de contribuir para construção da nacionalidade, algo que, 

segundo Roberto Ventura, “dava continuidade à tradição romântica, apesar de se opor à 

sua estética” (1991: 11). 

A “geração de 1870” rompeu com o pensamento religioso em prol de uma visão 

laica do mundo. Na Faculdade de Direito do Recife, Tobias Barreto e Sílvio Romero 

contestaram a teoria do direito natural, em que a ordem cósmica e social era concebida 

como sagrada e imutável. Na concepção histórica de Barreto e Romero, o direito deveria 

se adaptar à “evolução social”, o que tornava possível a crítica a uma sociedade amparada 

na monarquia e na escravidão.   

Diferentemente desses autores, o médico maranhense Nina Rodrigues, professor 

da Escola de Medicina da Bahia e hoje considerado o primeiro antropólogo brasileiro 

(sobretudo por conta do livro Africanos no Brasil), fazia oposição ao evolucionismo 

social. Adotando a criminologia italiana de Cesare Lombroso como modelo de análise, 

Rodrigues negava que a evolução fosse comum a toda humanidade, defendendo que, por 

conta da existência de diferenças ontológicas entre as raças, toda “mistura” geraria 

degradação e perversão. Segundo Ventura, 

[o] ideário antiabsolutista e antiescravista se difundiu, no último terço 

do século XIX, associado a concepções literárias e científicas de base 

naturalista. O naturalismo e o cientificismo tiveram, no Brasil, papel 

semelhante à Ilustração na Europa no século XVIII, ao trazer um saber 

secular e temporal, afastado das concepções religiosas. 

A literatura e a cultura brasileira se transformaram na segunda 

metade do século XIX com a recepção de modelos europeus, como a 

história natural e a etnologia, que forneceram instrumentos para a 

interpretação da natureza tropical e das raças e culturas brasileiras. 

Foi adaptada a “visão” de naturalistas, etnólogos e viajantes 

estrangeiros sobre o Brasil e a América do Sul. A etnologia assumiu 

configurações específicas, vinculadas ao racismo, cientificismo, 

positivismo, evolucionismo e naturalismo. Esses paradigmas foram 
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introduzidos, a partir de 1870, tendo como referência o debate 

romântico sobre os fundamentos da literatura e da cultura brasileira, em 

oposição ao passado colonial. (Ventura 1991: 12-13) 

 

Como analisa Sérgio Buarque de Holanda em Visão do paraíso, a imagem do Éden que 

se projetou sobre a América, em particular na colonização hispânica, presidiu um dos 

fatores de sua exploração pela Europa. Mas a filosofia da Ilustração reverteria essa 

imagem, formando um discurso sobre a natureza e o homem americanos sob o signo da 

negatividade e da falta. Uma notável exceção foi Jean-Jacques Rousseau, que fundou sua 

filosofia da história numa premissa invertida: a da superioridade do “homem natural” –

considerado por ele como “bom selvagem” – sobre o civilizado europeu, vítima da 

degradação histórica do Ocidente. Essa tensão entre imagens negativa e positiva 

desembocaria no debate sobre a inferioridade dos povos não brancos que marcou a cultura 

brasileira na segunda metade do século XIX, quando os estudos de Darwin eram lidos e 

discutidos no país. Debatia-se a origem das espécies, as leis da evolução e suas aplicações 

à cultura, à literatura e à sociedade brasileira. 

Durante o Segundo Reinado, a construção simbólica da Nação se apoiou na 

natureza exuberante do país e em seus “naturais”, com o Brasil sendo representado nas 

imagens e na literatura romântica por indígenas devidamente estilizados. Já as populações 

negras foram praticamente excluídas das representações oficiais, uma vez que o 

escravismo representava o oposto da imagem civilizada que o país procurava veicular.  

Em 1838, poucos anos após a Independência, fundou-se no Rio de Janeiro, então 

capital do país, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Com o intuito de criar uma 

História para o então novíssimo país, o Instituto deu lugar a um primeiro concurso, em 

que os participantes deveriam discorrer sobre a seguinte indagação: “Como se deve 

escrever a história do Brasil”. O naturalista bávaro Carl Friedrich von Martius foi o autor 

vencedor do concurso, com uma tese que introduzia critérios naturalistas de análise do 

meio e da raça na historiografia brasileira, publicada em 1845 no Jornal do Instituto.  

A imagem usada por von Martius para sustentar sua tese foi a de um rio caudaloso, 

que corresponderia à herança portuguesa presente entre nós. Esse mesmo rio deveria 

absorver os pequenos confluentes das demais raças. Tais critérios seriam retomados por 

Francisco Adolfo de Varnhagem em sua História geral do Brasil (1855) e por Sílvio 

Romero em História da literatura brasileira (1888), abraçando a ideia da Nação como 

unidade racial e cultural, resultante de um cruzamento de raças, que caminharia, pouco a 

pouco, para um progressivo branqueamento. 
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Com o fim da história natural e a introdução do conceito de evolução e 

progresso, deu-se uma “mutação” na cultura ocidental, a partir da qual 

surgiu a “era da história” a que se refere Michel Foucault em Les mots 

et les choses [As palavras e as coisas]. Dos limites do discurso histórico, 

nasceu a etnologia, que estuda as sociedades tidas como desprovidas de 

história e escrita. Dissolve-se a unidade da história – em que coexistiam, 

até então, história natural, moral e política – por meio da separação 

entre discurso histórico de tipo moderno (tendo por objeto sociedades 

históricas) e discurso etnológico (voltado para os grupos selvagens). Na 

divisão dos saberes, os povos selvagens foram excluídos do território 

do historiador, o que deu margem à formação de disciplinas, como a 

etnologia e a antropologia, que examinam as sociedades não ocidentais. 

Deu-se a separação entre a história do mundo civilizado, estendida às 

possessões ultramarinas, e a descrição etnológica de sociedades 

reduzidas ao estado selvagem e à ausência de história e escrita.  

 Mas a temporalização não eliminou tendências antitéticas de des-

historicização do saber, sobretudo quando se pensa na presença do 

positivismo no México e no Brasil. Apesar do fim da história natural, 

foram adotados modelos literários, filosóficos e científicos, como o 

positivismo e o evolucionismo, que procuraram restabelecer a antiga 

continuidade entre história e natureza, característica do pensamento 

clássico do século das Luzes. Houve, portanto, o renascimento de tal 

continuidade por meio do naturalismo, que reatualizou a história natural 

na segunda metade do século XIX, tanto na Europa, quanto na América 

Latina. (Ventura 1991: 28-29) 

Para Ventura, a incorporação da ideologia civilizatória e de teorias climáticas e raciais 

levou os intelectuais do País a estabelecer uma relação eurocêntrica com o meio local e a 

uma abordagem etnocêntrica das culturas populares. Se a etnologia esteve no centro da 

relação que a Razão ocidental estabeleceu com as culturas estrangeiras, no Brasil essas 

outras culturas não eram realidades externas às fronteiras nacionais, o que fez com que a 

etnologia e o naturalismo marcassem a crítica literária e a história social burguesas.  

A defasagem política e econômica entre a América do Norte e a sua 

contraparte latina levou ao recurso a causas geográficas e raciais, para 

dar conta do “atraso” do Brasil ou da América do Sul, o que prolongou 

a disputa do Novo Mundo na crítica literária brasileira do século XIX. 

A fascinação dos intelectuais brasileiros com aspectos da cultura 

metropolitana, como a teoria climática ou os relatos de viagem, mostra 

a identificação com o ponto de vista estrangeiro, em um imaginário 

“diálogo” com interlocutores europeus. Introduziu-se, na literatura e na 

crítica brasileira, uma visão exótica ou um olhar de fora, que trouxe 

uma imagem negativa da sociedade e da cultura local, expressa na 

oscilação entre ufanismo e cosmopolitismo, na tensão entre a ideologia 

civilizatória e o projeto nacionalista. 
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 A existência da literatura nacional trazia implícita a necessidade 

de tornar histórica a natureza americana, transformada em “pátria”. A 

orientação naturalista e etnológica dos críticos e historiadores, no 

Brasil, se relacionou à introdução tardia de pensamento evolutivo e 

dessacralizado, realizada não pela recepção da Ilustração europeia, mas 

com o movimento literário e científico da “geração de 1870”, em que 

Romero, Araripe, Veríssimo e Capistrano se engajaram na atualização 

filosófica e na crítica à monarquia e ao escravismo. (Ventura 1991: 41) 

Como se pode perceber, a construção da nacionalidade se dava através de um movimento 

entre identidade e diferença. Com todas as suas ambiguidades, a revolução modernista, 

ocorrida nas primeiras décadas do século XX, alteraria alguns dos termos deste debate. 

Se a Semana de Arte Moderna de 1922 foi o evento seminal de um período de 

efervescência renovadora, ela é apenas a mais midiática das expressões que pouco a 

pouco agitaram diferentes regiões do Brasil.  

No Rio de Janeiro, por exemplo, são notáveis as contribuições de autores 

anteriores ao período classificado como “modernismo”, entres eles Lima Barreto e 

Euclides da Cunha. Esse novo período seria marcado pela profusão de revistas 

programáticas e manifestos, com destaque para dois deles produzidos por Oswald de 

Andrade: Pau-Brasil e Manifesto Antropófago. Nas palavras de Walnice Nogueira 

Galvão, 

[o] ideário exigia que os brasileiros acatassem ao mesmo tempo o 

nacional e as vanguardas europeias, duplo anseio que Mário [de 

Andrade] expressou no verso “Sou um tupi tangendo um alaúde” e que 

Oswald ressemantizou no Antropofagismo. Num polo, os artistas vão 

redescobrir o Brasil, gestão que inclui uma excursão comboiando Blaise 

Cendrars às cidades barrocas de Minas Gerais, bem como as jornadas 

de Mário ao Nordeste e à Amazônia. No outro polo, o lema era 

“palavras em liberdade” e a dedicação à pesquisa estética, sem nenhuma 

espécie de limitação. (Galvão 2008: 14) 

Com a Crise de 1929, o projeto modernista brasileiro, que fora beneficiado pela 

prosperidade do café e por seus mecenas cafeicultores, sofreria mudanças. Afinal, como 

aponta Galvão, “[o] dinheiro não sobrava para financiar aventuras estéticas” (id. ibid.: 

16-17). Às vésperas da Segunda Guerra, a conjuntura internacional implicaria na 

radicalização dos intelectuais, à esquerda e à direita. No poder desde 1930, Getúlio 

Vargas instauraria o Estado Novo em 1937, com o país mergulhando em anos de ditadura.  

As produções modernistas foram muito além do campo da arte, influenciando 

autores na produção de ensaios que até hoje figuram em nossos cursos de pensamento 
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social brasileiro, como no caso de Gilberto Freyre com Casa-Grande & Senzala (1933), 

Caio Prado Jr. com Evolução política do Brasil (1933) e Sérgio Buarque de Holanda com 

Raízes do Brasil (1934).  

Na confluência entre antropologia e arte, Mário de Andrade, autor do magistral 

Macunaíma, esteve à frente do primeiro Departamento de Cultura do país, responsável 

por gestões etnográficas pioneiras, entre elas o financiamento de expedições a áreas 

indígenas feitas por Lévi-Strauss (que estava no Brasil como professor de sociologia da 

USP), cursos ministrados por Dina Lévi-Strauss e a Missão de Pesquisas Folclóricas no 

Nordeste. De maneira estendida, pode-se lembrar ainda das viagens de Raul Bopp pela 

Amazônia, que resultaram em Cobra Norato, considerado um dos poucos textos de timbre 

épico da literatura brasileira moderna, um marco da corrente antropofágica. 

Embora Oswald não tenha feito trabalho de campo como Mário, foi um grande 

conhecedor da literatura antropológica. É certo que os conceitos manejados por ele eram 

equivocados, como o de “matriarcado” presente nas obras de Morgan e Bachofen ou os 

argumentos freudianos de Totem e Tabu. Ainda assim, suas intuições poéticas permitiram 

a sedimentação de uma nova sensibilidade cultural. Ao retomar inspirações da obra de 

Montaigne e Rousseau, Oswald retirou o “primitivo” de sua posição essencialmente 

negativa atribuída pela razão ocidental.  

Suas contribuições filosóficas seriam reavaliadas, depois de longo período de 

ostracismo, pelos poetas concretos na década de 1950, e por Hélio Oiticica, José Celso 

Martinez Correia (com o Teatro Oficina) e pelos tropicalistas nas décadas de 1960 e 1970. 

Como narra Viveiros de Castro, contemporâneo dessa geração, 

[o] tropicalismo unia finalmente Vicente Celestino e John Cage, a 

cultura popular e a cultura erudita, passando estrategicamente pela 

cultura pop, que foi a grande bandeira deles. Tudo isso veio 

evidentemente da antropofagia oswaldiana, a reflexão meta-cultural 

mais original produzida na América Latina até hoje. A antropofagia foi 

a única contribuição realmente anti-colonialista que geramos [...]. Ela 

jogava os índios para o futuro e para o ecúmeno; não era uma teoria do 

nacionalismo, da volta às raízes, do indianismo. Era e é uma teoria 

realmente revolucionária...  

A antropofagia foi mal recebida por diversas razões. Primeiro 

porque Oswald de Andrade era um dândi afrancesado (o paradoxo faz 

parte da teoria...) que não possuía credenciais acadêmicas. Ele não fez 

trabalho de campo como Mário de Andrade, por exemplo. Mário de 

Andrade colheu música popular, cantigas, foi atrás de mitos, inventou 

todo um olhar sobre o Brasil. Mas o Oswald tinha um poder de fogo 
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retórico superior; sua inconsequência era visionária... Ele tinha um 

punch incomparável. Se Mário foi o grande inventariante da 

diversidade, Oswald foi o grande teórico da multiplicidade – coisa 

muito diferente. (Viveiros de Castro 2007: 168-169) 

A antropofagia oswaldiana inaugurou uma imaginação conceitual que atravessa os pontos 

que desejo conectar neste trabalho. Nesse sentido, a ligação difere dos Estados Unidos ou 

da França, em que artistas e antropólogos compartilhavam experiências e, não raro, 

alternavam-se em ambas as atividades. Por isso, a conexão antropofágica é antes 

diacrônica que sincrônica; uma ligação por certo ainda pouco explorada pela 

antropologia, já que poucos antropólogos perceberam as virtualidades contidas na obra 

de Oswald de Andrade.  

Algo que evidentemente não se pode atribuir a Viveiros de Castro, que vê sua 

teoria do perspectivismo ameríndio “como um conceito da mesma família política e 

poética que a antropofagia de Oswald de Andrade, isto é, como uma arma de combate 

contra a sujeição cultural da América Latina, índios e não índios confundidos, aos 

paradigmas europeus e cristãos. O perspectivismo é a retomada da antropofagia 

oswaldiana em novos termos” (2007: 129).  

Ao fazer seu trabalho de campo entre os Araweté, povo tupi-guarani amazônico, 

Viveiros de Castro encontrou aproximações com os Tupinambá da costa brasileira do 

tempo da Conquista. Assim como havia proposto Oswald, com base na literatura do 

século XVI, Viveiros de Castro demonstrou que mais do que uma refeição cerimonial, a 

antropofagia se insere no contexto de uma metafísica canibal que tem na alteridade seu 

valor primordial, permitindo que através de sua prática se experimente o ponto de vista 

do inimigo – daí a associação com a ideia de perspectivismo. As sugestões do antropólogo 

sobre a prática antropofágica foram exploradas em outros trabalhos fundamentais, entre 

eles o de Aparecida Vilaça (2017) e o de Renato Sztutman (2012). 

Eu acho que a grande contribuição dos concretos ao debate cultural no 

Brasil foi a redescoberta que fizeram de Oswald, em parte por via da 

aliança com o tropicalismo. Essa redescoberta me pareceria talvez até 

mais importante, no frigir dos ovos, que a teoria da poesia concreta 

enquanto tal. Mas não é possível separar uma coisa da outra. Afinal, o 

que os concretos nos legaram foi antes de tudo um paideuma rigoroso 

mas aberto, que transversalizou completamente os totemismos 

nacionalistas, colocando a arte brasileira em um campo estético 

poliglota e multívoco, sem hierarquias prévias ou extrínsecas.  

[...] 
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Porque havia uma série de conflitos, e de repente o tropicalismo chegou 

para resolver o problema de alguma maneira, porque ele fez a síntese. 

Não uma síntese conjuntiva, mas uma “síntese disjuntiva”, diria 

Deleuze: Vicente Celestino e John Cage. E essa é a resposta que a 

América Latina tem que dar para a alienação cultural, é a única proposta 

de contra-alienação plausível, a única teoria de libertação e autonomia 

culturais produzida na América Latina. Agora todo mundo está 

descobrindo que tem que hibridizar e mestiçar, que os Mutantes por 

exemplo são legais. Os Mutantes são hoje a vanguarda da vanguarda 

pop, valores disputados nos mercados discográficos mais antenados das 

estranjas... Do lado mais cabeça, agora o pessoal se tocou também, por 

exemplo, que Hélio Oiticica é um gênio. Mas é claro que é. A gente 

sabia disso... Demorou um pouco para a ficha cair. (Viveiros de Castro 

2007: 169-170)  

Se, para Tim Ingold, Paul Klee é o mais antropológico dos artistas, creio poder-se afirmar 

algo de natureza semelhante sobre Oiticica, como tentarei demonstrar nas páginas que 

seguem, em conexão com os desdobramentos da antropologia contemporânea. Uma 

antropologia que, como a caracteriza Sztutman, tem como base a ideia de que, “antes de 

buscar uma reflexão sobre o outro, é preciso buscar a reflexão do outro e, então, 

experimentarmo-nos outros, sabendo que tais posições – eu e outro, sujeito e objeto, 

humano e não humano – são instáveis, precárias e podem ser intercambiadas” (2007: 14). 

Para fins metodológicos desta dissertação, organizei a pesquisa em torno de um 

período específico da trajetória de Oiticica: o momento mais diretamente ligado à sua 

imersão no morro da Mangueira – esse grande labirinto que lhe ensinaria que “da 

adversidade vivemos”. Afinal, se a proposta deste trabalho é operar uma aproximação 

entre antropologia e arte, e, como famosamente afirmou Tim Ingold, anthropology is 

philosophy with the people in, vejo o período como aquele que oferece maiores 

possibilidades de conexões rizomáticas com a nossa disciplina, embora certamente não 

seja o único.  

 No capítulo 1, traço um panorama do que foi o projeto construtivo na arte 

brasileira e de como se deu sua transformação, através do neoconcretismo e de seus 

desdobramentos posteriores. Apresento os nomes mais destacados do período, assim 

como os principais pontos que estavam em debate, entre eles: relações entre razão e 

sensibilidade, racionalismo e intuição, diferença entre criação e expressão, uso ou não da 

intuição no processo criativo, dentre outros. Já adianto que estou mais interessado nas 
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questões que estes debates suscitam do que em oferecer soluções para cada uma delas, 

embora encontre em Oiticica respostas muito estimulantes. 

 No capítulo 2, tento demonstrar como os debates mencionados no capítulo anterior 

estavam ancorados, por um lado, numa ontologia naturalista, e, por outro, produzindo 

uma subversão de categorias fundamentais para o pensamento ocidental moderno. 

Argumento que para entender os caminhos percorridos por Hélio Oiticica é preciso 

observar detidamente as singularidades do concretismo praticado no Rio de Janeiro, 

atentando para a importância das ideias do crítico de arte Mário Pedrosa na formação de 

uma geração de jovens artistas. Proponho, então, uma leitura da trajetória intelectual de 

Pedrosa que o aproxima das questões presentes no estruturalismo de Lévi-Strauss.  

Na sequência, ao refazer a trajetória de Hélio Oiticica e Lygia Clark, defendo que 

uma grande reviravolta estava sendo produzida por eles, com a passagem ao corpo e a 

descoberta da imanência. No caso de Oiticica, isto se deu a partir do contato com a favela 

da Mangueira e com o samba. Do encontro entre um pensamento plástico de matriz 

construtiva e uma manifestação cultural afro-brasileira surgiu o Parangolé. Após refazer 

os caminhos do projeto construtivo brasileiro, afirmo ser necessário conhecer as filosofias 

“nativas” para entender as mudanças de orientação no pensamento do artista. Minha 

hipótese é que as pesquisas de Oiticica (e também as de Clark) estavam em profunda 

sintonia com a efervescência que faria emergir os mais interessantes rumos que tomaram 

as humanidades desde então, em especial através do pós-estruturalismo e dos debates pós-

coloniais. 

No capítulo 3, apresento, a partir de um texto de Hélio Oiticica preparado para a 

mostra Nova Objetividade Brasileira (1967), os principais pontos da vanguarda do país, 

que, naquela altura, começava a apresentar uma posição declaradamente contracultural. 

Foi nessa exposição que Oiticica apresentou pela primeira vez a obra Tropicália. Nela, o 

problema da imagem é apresentado num contexto considerado por ele como tipicamente 

brasileiro. Demonstro como o objetivo da obra era acentuar uma nova linguagem estética, 

numa proposta ambiciosa que visava fazer frente à imagética internacional. Sob o tópico 

da vontade construtiva geral, Oiticica apresenta com Tropicália uma proposta de 

atualização da antropofagia de Oswald de Andrade, considerada por ele como o primeiro 

sinal de uma vontade construtiva na cultura brasileira. 

Na sequência, defendo que os ecos libertários atravessam toda a trajetória do 

artista, política e ontologicamente. Uma das manifestações mais explícitas de sua ética 

anarquista, influenciada pelas experiências vividas nas ruas do Rio de Janeiro, encontra-
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se em seu Bólide em homenagem a Manoel Moreira, o Cara de Cavalo, amigo assassinado 

pela polícia. A história de Cara de Cavalo foi convertida numa espécie de lenda carioca. 

Argumento então que a leitura de Oiticica sobre a questão da “marginalidade” me parece 

ecoar uma radicalidade ainda dissonante dentro do quadro contemporâneo das ciências 

sociais, mas que seu espírito intempestivo se potencializa ao ser conectado com a 

antropologia política do americanista Pierre Clastres. E aqui, mais uma vez, aponto que 

o artista e teórico estava em profunda conexão com aquele momento de efervescência e 

generosidade do pensamento que tomou conta do final dos anos 1960, já que, no período, 

o encontro das pesquisas dos teóricos interacionistas com as teorias marxistas e 

anarquistas fez emergir o campo da criminologia crítica. 

Na parte final do capítulo, exponho como o golpe empresarial-militar de 1964 

produziu uma crise no campo cultural brasileiro, levando artistas e teóricos a uma revisão 

de seus projetos. O período foi marcado por uma extraordinária proliferação de 

manifestações artísticas, mas também por muitos embates no campo das esquerdas. Se 

havia uma unanimidade de que era preciso fazer oposição à ditadura, as propostas e ações 

eram totalmente distintas nos modos de articulação. Com a promulgação do AI-5, em 

dezembro de 1968, os anos 1970 tiveram início sob o signo da derrota, pondo abaixo todo 

clima de efervescência. Ainda assim, a nova sensibilidade cultural que emergia explorava 

possibilidades experimentais na arte e nos comportamentos, movida por um desejo de 

transmutação total da vida. Para concluir, tomo partido da contracultura e de sua 

“subjetividade antropofágica”, demonstrando como o desejo por uma nova sensibilidade 

através do experimentalismo disparou uma busca por novos comportamentos, livres de 

qualquer forma de opressão e condicionamento. 

Se eu conseguir defender que olhando para o campo das artes é possível encontrar 

experiências e racionalidades que atravessam diferentes áreas de nossa sociedade, então 

eu terei alcançado meu objetivo, a saber: demonstrar como cultura é sociedade2. Isto é, 

então eu terei demonstrado que em domínios particulares se pode encontrar o que está 

replicado alhures. Mais do que isso, eu terei evidenciado que em certos domínios da vida 

social se encontram ideias e práticas que resistem à reificação das relações sociais, 

                                                           
2 A afirmação, assim como sua decorrente explicação, está numa entrevista de Marilyn Strathern a Viveiros 

de Castro e Carlos Fausto. Nela, a autora explicita seus objetivos ao estudar o parentesco na Inglaterra. 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131999000200007> 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131999000200007
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criando uma multiplicidade de formas de vida que se opõem aos aparelhos de captura do 

Estado, do Mercado e da Razão colonial.  

Assim como Viveiros de Castro, estou convencido de que Hélio Oiticica e alguns 

dos artistas e críticos de sua geração protagonizaram um dos mais fascinantes momentos 

da produção intelectual e estética de nosso país, produzindo um saber-prazer que, assim 

como a antropofagia oswaldiana e o perspectivismo ameríndio, construiu-se a favor de 

nossa gente. Creio que as obras de Oiticica, assim como seus textos e intervenções críticas 

e poéticas, fizeram passar linhas de fuga por entre as paredes da prisão em que parte 

considerável das ciências sociais ainda se encontra encerrada.  
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CAPÍTULO 1: A PASSAGEM DO CONCRETO AO NEOCONCRETO 

 

Hélio Oiticica? É o conjunto de uma obra, um homem, um artista, uma 

forma de viver. Tudo conjuntamente. Estar com Oiticica é apreender 

um viver especificamente dele, com todos os desdobramentos 

emergentes de sua personalidade, com toda a riqueza de suas vivências 

passadas e presentes. É estar alerta-aberto, em disponibilidade de alto 

teor de criatividade permanente. É uma maneira de falar desenvolvendo 

o pensamento através do som da própria voz. É gostar de se ouvir. É 

fragmentar a palavra escrita, joycianamente ou oswaldianamente, com 

achados de agudeza assustadora. É ter a possibilidade de equacionar por 

via sensorial (não verbal) a problemática de seu lugar-tempo, assumir 

uma determinada posição diante dos fatos que ocorrem, uma posição 

radical através da projeção de sua autoexpressão, em que se utilizam 

amplamente os sentidos. (Amaral [1973] 2013: 215) 

Hélio Oiticica é, incontestavelmente, o grande nome da arte contemporânea brasileira, ao 

lado de Lygia Clark. Não existe balanço sobre a arte produzida no país nas últimas 

décadas que não tenha sua figura como elemento central. Seu trabalho se destaca por um 

elevado nível experimental, através da participação ativa do “espectador”. Além disso, 

suas proposições foram acompanhadas por complexas elaborações teóricas, em que 

construiu um vigoroso pensamento sobre o sujeito em sua relação com o mundo. 

 Nascido em 26 de julho de 1937, no Rio de Janeiro, Oiticica foi o primeiro filho 

do casal Ângela Santos Oiticica e José Oiticica Filho, um dos mais importantes fotógrafos 

brasileiros de sua geração, além de engenheiro, professor de matemática e entomólogo. 

Hélio teve dois irmãos: César, nascido em 1939, e Cláudio, nascido em 1941. Durante a 

infância, ao invés de frequentarem uma escola tradicional, as crianças tiveram aulas em 

casa, com os pais. A formação intelectual de Oiticica foi fortemente influenciada por seu 

avô José Oiticica, importante filólogo, escritor, professor e um grande líder anarquista, 

editor do jornal Ação Direta.  

Em 1947, seu pai ganha uma bolsa da Fundação Guggenheim e a família se muda 

para Washington D.C., retornando ao Rio apenas em 1950. Em 1954, Hélio e o irmão 

César começam seus estudos de pintura com Ivan Serpa, no Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro. Entre 1956 e 1957, as obras de Oiticica circulam por diversas exposições, 

entre elas a Exposição Nacional de Arte Concreta, ocorrida em São Paulo e no Rio. Em 

1959, Ferreira Gullar e Lygia Clark o convidam para participar do grupo neoconcreto, 

integrando mostras realizadas em Salvador e São Paulo. Em 1960, ano em que começa a 

trabalhar como auxiliar técnico do pai na área de entomologia do Museu Nacional, 
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participa da II Exposição Neoconcreta e da Konkrete Kunst, em Zurique, organizada por 

Max Bill.   

Em 1964, ano de início da ditadura empresarial-militar brasileira e também da morte 

de seu pai, Hélio é levado pelo escultor Jackson Ribeiro à Escola de Samba Estação 

Primeira de Mangueira, onde acaba se tornando passista. Envolve-se com a comunidade 

da favela e dessa experiência cria os Parangolés: tendas, estandartes, bandeiras e capas 

de vestir que unem elementos como cor, dança, poesia e música, revelando plenamente 

suas cores, formas, texturas e mensagens a partir do movimento dos corpos daqueles que 

os vestem. Nas palavras de Oiticica, o Parangolé seria uma "antiarte por excelência", 

criação em que ele radicaliza sua proposta de transformar o sujeito passivo da 

contemplação em sujeito ativo da participação. Em 1965, ao adentrar a mostra Opinião 

65 com passistas da Mangueira vestindo os Parangolés, o artista e seus acompanhantes 

são impedidos de permanecerem no MAM-RJ. Inconformado, Hélio e os amigos fazem 

a apresentação do lado de fora, no jardim.  

Em 1966, ele cria o Bólide B33 caixa 18 - Homenagem a Cara de Cavalo, em 

memória do amigo assassinado pela polícia carioca. Em 1967, Oiticica expõe a obra 

Tropicália, um de seus Penetráveis mais notáveis, na exposição Nova Objetividade 

Brasileira, no MAM – RJ. Em 1968, realiza no Aterro do Flamengo a manifestação 

coletiva Apocalipopótese. No mesmo ano, sua bandeira Seja marginal, seja herói é 

apreendida pela Polícia Federal durante um show de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os 

Mutantes na boate Sucata, provocando a interdição do espetáculo.  

Em 1969, ele apresenta Éden numa exposição individual na Whitechapel Gallery, 

em Londres, curada por Guy Brett e batizada pelo artista de Whitechapel Experience. Em 

1970, Hélio participa da exposição Information, no MoMA, em que desenvolve seus 

Ninhos. No mesmo ano, ganha uma bolsa da Fundação Guggenheim e se muda para Nova 

York. Em 1973, cria o conceito de Quasi-cinema e inicia a série Cosmococa, em parceria 

com Neville d’Almeida.  

Hélio regressa ao Brasil em 1978, dando sequência à pesquisa de integração entre 

arte e vida em eventos como Mitos Vadios, Caju-Kleemania e Esquenta pr'o Carnaval 

(esse último na Mangueira). Em 23 de março de 1980, Hélio Oiticica sofre um acidente 

vascular cerebral, morrendo sete dias depois na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.  

Em 1981, é criado o Projeto Hélio Oiticica, dirigido por Luciano Figueiredo, Lygia 

Pape e Waly Salomão, destinado a preservar e divulgar a obra do artista. Em 1996, a 

Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro funda o Centro de Artes Hélio Oiticica. 



40 
 

A partir dos anos 1990, com o reconhecimento internacional, multiplicam-se as 

exposições de sua obra no Brasil e no exterior. Em 2009, um incêndio na residência de 

César Oiticica destrói grande parte do acervo do artista. 

 

1.1 Projeto construtivo na arte brasileira 

 

O despontar de uma tendência construtiva na arte brasileira remete diretamente à década 

de 1950, em estreita relação com os primeiros núcleos abstratos surgidos no Rio de 

Janeiro e em São Paulo em fins da década anterior. A movimentação em torno dessa nova 

cena logo provocou reações extremadas por parte de seus opositores, sobretudo entre os 

remanescentes do modernismo das décadas de 1920 e 1930, como Emiliano Di Cavalcanti 

e Candido Portinari. Num texto publicado em 1948, Di Cavalcanti deixa claro o seu 

posicionamento – nada amigável – sobre o abstracionismo então nascente no país: 

O que acho, porém vital é fugir do Abstracionismo. A obra de arte dos 

abstracionistas tipo Kandinsky, Klee, Mondrian, Arp, Calder é uma 

especialização estéril. Esses artistas constroem um mundozinho 

ampliado, perdido em cada fragmento das coisas reais: são visões 

monstruosas de resíduos amebianos ou atômicos revelados por 

microscópio de cérebros doentios. (Di Cavalcanti apud Cocchiarale e 

Geiger 2004: 11) 

Segundo Di Cavalcanti, o abstracionismo afastava a obra de arte da realidade, 

submetendo teoria e criação a um subjetivismo hermético que levava o artista ao 

desespero de uma solidão irreparável, “onde nenhum outro homem pode encontrar a 

sombra de um semelhante pois é uma arte humanamente inconsequente” (id. ibid.: 11). 

Por isso, considerava ser fundamental combater, moral e filosoficamente, o “anarquismo 

modernista”. 

A minha crítica ao anarquismo modernista é de aspecto moral e 

filosófico, não me demoro na análise das concepções técnicas da pintura 

ou da escultura e muito menos da arquitetura. É evidente que esses 

aspectos técnicos são a exteriorização do estado de espírito dos artistas 

dominados por uma concepção estética, e essa estética decorre de uma 

concepção social da vida. (Di Cavalcanti apud Cocchiarale e Geiger 

2004: 11-12) 

Como apontam Fernando Cocchiarale e Anna Bella Geiger ([1987] 2004), no momento 

em que o país se organizava politicamente após o Estado Novo, estavam em jogo não 
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apenas divergências plásticas, mas sobretudo o compromisso do intelectual brasileiro, em 

especial o intelectual de esquerda, com a sociedade da qual fazia parte. Daí suas escolhas 

estéticas serem percebidas como decorrência de sua ideologia e de sua concepção social 

da vida. “O deslocamento do território proposto pretende neutralizar a ameaça anunciada 

pela ruptura estética contida no Abstracionismo, atacando-o em um lugar que não é o que 

este constitui como questão” (id. ibid.: 12).  

Em seu estudo pioneiro sobre o neoconcretismo, Ronaldo Brito ([1985] 1999) 

aponta que os artistas figurativos respondiam a uma necessidade ideológica que seguia 

na busca da identidade nacional e de um projeto de “brasilidade”, e, por isso, mantinham-

se presos ao esquema tradicional da representação. A significação presente em seus 

trabalhos permitia explorá-los através de discursos sociais e instrumentalizá-los na luta 

ideológica. “A leitura que Portinari, por exemplo, fazia dos cubistas e de Picasso era 

anedótica apenas, não alcançava as operações pelas quais se estavam rompendo os 

esquemas formais dominantes” (id. ibid.: 13).   

Entretanto, o declarado compromisso social dos artistas figurativos não foi 

suficiente para assegurar-lhes lugar cativo na vanguarda. A abstração foi deixando de ser 

domínio de praticantes isolados e ganhou amparo institucional, como no caso da 

exposição Do figurativismo ao abstracionismo, ocorrida em 1949 no recém-inaugurado 

Museu de Arte Moderna de São Paulo. Dessa forma, o movimento de arte abstrata 

conquistou seu espaço na vida artística brasileira, alterando o eixo do debate para dentro 

dos limites da própria abstração.  

No manifesto do grupo paulista Ruptura (in Amaral 1977: 69) – assinado por 

Lothar Charoux, Geraldo de Barros, Kazmer Féjer, Leopoldo Haar, Luiz Sacilotto, Anatol 

Wladyslaw e pelo porta-voz do grupo Waldemar Cordeiro –, lançado em 1952  na 

exposição que marca o início oficial da arte concreta no Brasil, no MAM-SP, estavam 

apontados os verdadeiros alvos da nova oposição: “os que criam formas novas de 

princípios velhos”, ou seja, aqueles que se guiam pelo naturalismo renascentista, com a 

representação das três dimensões do mundo construída sobre as duas do plano; “todas as 

variedades e hibridações do naturalismo”; “o naturalismo ‘errado’ das crianças, dos 

loucos, dos ‘primitivos’, dos expressionistas, dos surrealistas etc.”; “o não figurativismo 

hedonista, produto do gosto gratuito, que busca a mera excitação do prazer ou do 

desprazer”.  

Àqueles que criavam formas novas manejando princípios velhos, os signatários 

do manifesto opuseram os que estavam criando formas novas de princípios novos. Seria 
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“o novo”, segundo eles, “todas as experiências que tendem à renovação dos valores 

essenciais da arte visual (espaço-tempo, movimento e matéria)”; “a intuição artística 

dotada de princípios claros e inteligentes e de grandes possibilidades de desenvolvimento 

prático”; “conferir à arte um lugar definido no quadro do trabalho espiritual 

contemporâneo, considerando-a um meio de conhecimento deduzível de conceitos, 

situando-a acima da opinião, exigindo para o seu juízo conhecimento prévio”. Ainda 

segundo o manifesto, uma vez que a arte moderna não era sinônimo de ignorância, seus 

signatários eram necessariamente contra a ignorância. 

Sentindo-se como a primeira vanguarda brasileira, o grupo marca 

posição contra todas as principais tendências da arte do país, 

entendidas, pela primeira vez, do ponto de vista plástico-formal e não a 

partir de questões extra-artísticas como a brasilidade, o regionalismo ou 

o realismo social. O caráter generalizado da ruptura porém não deve ser 

tomado ao pé da letra. Não se pode perder de vista que o problema para 

eles reside, precisamente, nas “formas novas de princípios velhos” e aí, 

talvez, possamos definir como alvo primeiro da estratégia da ruptura 

concretista o “não figurativismo hedonista”, quer dizer, uma abstração 

que segundo o grupo não deveria ser considerada pois não se definia 

racionalmente. (Cocchiarale e Geiger 2004: 13) 

A defesa do abstracionismo marca uma primeira tentativa das vanguardas em romper com 

a ideia de representação, pois, nas palavras do artista e anarquista russo Kazimir 

Malevitch (in Amaral 1977: 32), “[a] representação de um objeto (isto é, o objeto 

enquanto razão de ser da representação) é uma coisa que, em si, nada tem a ver com arte”. 

A partir da negação de experiências anteriores, Malevitch (grande referência para 

Oiticica, ao lado de Piet Mondrian) cria o suprematismo, movimento que buscou se 

dissociar da mimesis através da “supremacia da pura sensibilidade da arte”. Afinal, “[d]o 

ponto de vista dos suprematistas, as aparências exteriores da natureza não apresentam 

nenhum interesse: essencial é a sensibilidade em si mesma, independentemente do meio 

em que teve origem” (id. ibid.). 

Na visão de Malevitch, “[a] arte do passado que, ao menos por seu aspecto 

exterior, estava a serviço da religião e do Estado, despertará na arte pura (não aplicada) 

do suprematismo para uma nova vida e para construir um mundo novo, o mundo da 

sensibilidade” (id. ibid.). Por isso, se em 1913 ele expôs um quadro com um quadrado 

negro sobre um fundo branco, sendo deplorado pela crítica e pelo público sob lamentos 

de que tudo aquilo que amavam havia se perdido (“estamos num deserto, diante de nós 
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há um quadrado preto sobre um fundo branco!”), em 1918, ele chegaria ao célebre Branco 

sobre branco, limite da linguagem pictórica. Segundo Malevitch, 

A escalada ao cume da arte não figurativa é difícil e atormentada..., mas 

ainda assim satisfatória. As coisas habituais vão recuando pouco a 

pouco, a cada passo que se dá os objetos afundam um pouco mais na 

distância, até que, finalmente, o mundo das noções habituais – tudo o 

que amamos e a que ligamos nossa vida – se apaga completamente.  

Basta de imagens da realidade, basta de representações ideais – 

nada mais que o deserto! 

Mas esse deserto está pleno do espírito da sensibilidade 

inobjetiva, que penetra tudo. 

Mas eu fui tomado de uma espécie de timidez e hesitei até a 

angústia ao ter de abandonar o “mundo da vontade e da representação” 

no qual tinha vivido e criado e em cuja autenticidade acreditava. 

Mas o sentimento de satisfação que experimentava com a 

liberação do objeto me levou cada vez mais longe no deserto, até aquele 

ponto onde nenhuma coisa de autêntico subsiste a não ser a 

sensibilidade – e é assim que a sensibilidade se torna a substância 

mesma da vida. 

O quadrado que tinha exposto não era um quadrado vazio, mas 

a sensibilidade da ausência do objeto. 

Reconheci que o objeto e a representação eram tomados como 

sendo idênticos à sensibilidade e compreendi a mentira do mundo da 

vontade e da representação. 

A garrafa de leite será então o símbolo do leite? 

O suprematismo é a redescoberta da arte que, no curso dos 

tempos, tornou-se invisível devido ao amontoamento dos objetos. 

(Malevitch in Amaral 1977: 34) 

 

A luta travada contra a representação naturalista não foi uma particularidade do 

suprematismo russo, estando presente em diversas tendências do abstracionismo surgidas 

em países como França, Alemanha e Holanda. Por volta de 1920 surgiu na Rússia a noção 

de “construtivismo”, em torno do debate sobre a forma e o significado da sociedade que 

a revolução pretendia construir.  

O termo construtivismo fazia referência ainda ao fato de que as obras escultóricas 

não mais seriam moldadas numa peça à parte, mas erigidas diretamente no espaço, como 

na construção de pontes e outras obras públicas. Usada atualmente para denominar toda 

vertente de abstração geométrica, a noção de construtivismo, como resumem Cocchiarale 

e Geigger, 

 

[r]ecobria inicialmente os movimentos da vanguarda geométrica russa 

como o Suprematismo de Malevitch, o Produtivismo de Tatlin, 
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Rodchenko e Stepanova, o Realismo de Gabo e de Pevsner, o Proun de 

Lissitzky etc. Estendendo-se ao Ocidente passa a denominar também 

todos os movimentos geométricos da vanguarda como, por exemplo, o 

neoplasticismo de Mondrian e van Doesburg, o Concretismo, 

Neoconcretismo etc. Abrange também os movimentos que relacionam 

as questões da arte geométrica aos problemas da arquitetura moderna e 

da produção industrial sediados na Bauhaus, fundada em 1919, na 

Alemanha, além dos institutos Inchuk e Vchutemas, surgidos nos 

primeiros anos da revolução russa e extintos na década de 1930, e, 

posteriormente a Escola Superior da Forma, em Ulm. (Cocchiarale e 

Geiger 2004: 15, nota 16). 

Rompendo com o espaço visual centrado na perspectiva herdada do Renascimento, os 

artistas passam a buscar outra ordem de organização formal, sobretudo a partir de 

Cézanne e dos cubistas. Apesar de diversas tendências do abstracionismo terem se 

aproximado de experimentações subjetivas, como no caso do suprematismo de Malevitch, 

o início da vertente geométrica ganhou força internacional através da defesa de uma 

conceitualização lógica da arte, integrada à Ciência e à Civilização na busca pelo domínio 

da natureza e pela racionalização dos processos sociais. 

O exemplo mais característico da questão construtiva na primeira metade do 

século XX foi certamente a Bauhaus, que, desde a sua fundação na República de Weimar, 

em 1919, até seu fechamento com a ascensão do nazismo, em 1933, propôs-se a fundar 

uma estética da civilização que ordenaria todas as práticas sociais. Entretanto, ao não se 

levar em conta o que significava a participação artística em sociedades capitalistas, o 

sonho do design revelou-se como resultado de um raciocínio pequeno-burguês, e, por 

isso, artistas “[f]oram assimilados pelo sistema enquanto agentes mecânicos da repartição 

do espaço social em níveis de consumo, em mundos tangenciais que manipulam o desejo 

das classes segundo o imperativo da ascensão” (Brito 1999: 21).  

Para Brito, tal anseio racionalista pode ser entendido como um desdobramento do 

positivismo, uma vez que a tentativa de integração da arte na produção social refletia o 

desejo de atribuir-lhe tarefa positiva na construção da nova sociedade tecnológica. A arte 

abstrata surgia então como uma afirmação de total autonomia intelectual diante da 

realidade empírica, e para isso seria preciso transformá-la em saber prático, com aplicação 

não subordinada à vida cotidiana, mas antes servindo de modelo para a construção social. 

Ao contrário do dadaísmo e do surrealismo (respostas outras à mesma 

crise), os movimentos de extração construtiva operaram sempre e 

necessariamente no sentido de uma integração funcional da arte na 

sociedade. A sua intervenção é de natureza didática; como todas as 
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forças liberais, acreditam na Educação com e maiúsculo – seu esforço 

mais constante é no sentido de estetizar o ambiente social, educar 

esteticamente as massas. Imediatamente após o seu surgimento, esses 

movimentos assumiram mesmo um caráter quase messiânico: traziam 

a nova ordem plástica adequada à nova harmonia social. Falavam para 

o novo mundo, para o novo homem. Não é difícil imaginá-los, enfim, 

como representantes estéticos da utopia capitalista, conselho cultural de 

um sólido e liberal governo social-democrata.  

[...] De um modo geral, desloca-se a posição “romântica” do 

artista, pensado agora não mais como ser inspirado, restrito ao âmbito 

mítico da “criação”, e sim como produtor social especializado. O artista 

passa a ser um produtor estético (ainda estético...), com autoridade 

delegada pela coletividade. 

Momento, como dissemos, positivista. (Brito 1999: 15) 

Na análise de Brito, entre os artistas construtivos dos países capitalistas, o trabalho de arte 

foi pensado como inserção social sob duas formas: de modo especulativo e sublimante 

e/ou visando uma integração considerada por ele como quase acrítica. Ou seja: ou se 

tomava posição segundo as bases alienadas do estatuto da arte (impostas mais ou menos 

com a Revolução Francesa) ou se tomava lugar na indústria. A primeira opção 

comprometia o projeto construtivo como modelo para construção social; a segunda 

oferecia o risco de integração às fileiras do sistema, com o artista sendo transformado em 

agente modernizador da Ordem. Ainda que reconheça o esquematismo de sua análise, o 

autor considera que ela é capaz de captar algo sobre o qual não restam dúvidas: “[d]e uma 

maneira ou de outra, os projetos construtivos ocidentais estão identificados com uma 

posição política específica: a social-democracia” (id. ibid., p. 18).  

Desenvolvendo-se num contexto radicalmente diferente, o construtivismo 

soviético deslocou a questão central para a política, propondo a incorporação da teoria do 

materialismo histórico no estudo da arte. Por isso, seu primeiro desafio seria a erradicação 

da atividade especulativa no trabalho de arte, resgatando-a dos domínios da burguesia e 

transferindo-a para o terreno da Revolução. Tomando o pressuposto construtivo da 

inteligibilidade universal do trabalho plástico, os soviéticos deveriam lutar para 

transformar a arte num instrumento social ao alcance de todos. 

Segundo Alexei Gan, figura-chave no desenvolvimento do construtivismo após a 

Revolução Russa, uma vez que a arte estava indissoluvelmente ligada à teologia, à 

metafísica e à mística, caberia aos marxistas se esforçarem “para explicar cientificamente 

a morte da arte e formular os novos fenômenos do trabalho artístico no novo ambiente 
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histórico” (Gan apud Brito 1999: 23), criando assim uma ciência da história do 

desenvolvimento formal da arte.  

Entretanto, como o pensamento construtivo abarcou uma grande quantidade de 

projetos estéticos, elaborados sob enorme diversidade sociocultural, é fundamental 

atentarmos para as especificidades destes projetos, já que a variação nas posições estatais 

em face da arte foi um fator determinante no desenvolvimento de muitos artistas e grupos. 

Assim, torna-se necessário evitar uma indiferenciação apressada entre arte construtivista 

e arte concreta, apagando suas nuances. Foi num texto publicado no número de introdução 

da revista Art Concret, editada pelo grupo de mesmo nome em 1930, em Paris, que o 

termo “arte concreta” apareceu pela primeira vez, apontando o que seria a base da pintura 

concreta. 

Dizemos:  

1.° A arte é universal. 

2.° A obra de arte deve ser inteiramente concebida e formada pelo 

espírito antes de sua execução. Ela não deve receber nada dos dados 

formais da natureza, nem da sensualidade, nem da sentimentalidade. 

Queremos excluir o lirismo, o dramatismo, o simbolismo etc. 

3.° O quadro deve ser inteiramente construído com elementos 

puramente plásticos, isto é, planos e cores. Um elemento pictural só 

significa a “si próprio” e, consequentemente, o quadro não tem outra 

significação que “ele mesmo”. 

4.° A construção do quadro, assim como seus elementos, deve 

ser simples e controlável visualmente. 

5.° A técnica deve ser mecânica, isto é, exata, anti-

impressionista. 

6.° Esforço pela clareza absoluta. (Doesburg in Amaral 1977: 42) 

 

Complementando o trecho – assinado por Carlsund, Doesburg, Hélion, Tutundjian e 

Wantz –, vinham as explicações oferecidas por Theo van Doesburg (na mesma edição da 

revista): “Pintura concreta e não abstrata pois que nada é mais concreto, mais real, que 

uma linha, uma cor, uma superfície. Numa tela, uma mulher, uma árvore, ou uma vaca 

são elementos concretos? Não.” Segundo o artista, uma mulher, uma árvore ou uma vaca 

só são elementos concretos no “estado natural”, mas nunca no estado de pintura, em que 

são abstratos, ilusórios, vagos e especulativos, “ao passo que um plano é um plano, uma 

linha é uma linha; nem mais, nem menos”. Por isso, para os concretos, a arte não seria 

uma criação dos dedos – e nem dos nervos – uma vez que a emoção, o sentimento ou a 

sensibilidade nunca haviam impulsionado uma obra de arte à perfeição, “[s]omente o 

pensamento (intelecto) com uma velocidade sem dúvida superior à da luz, cria” (id. ibid.). 
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Recusando-se a integrar uma ampla tendência abstracionista cujo único elemento 

agregador seria a recusa da representação naturalista, o grupo em torno da Art Concret 

organizou a revista e fundou uma exposição própria. A época que se iniciava, afirmou 

van Doesburg, era a época da certeza, da perfeição – época em que tudo seria mensurável, 

“mesmo o espírito com suas 199 dimensões”. Assim, a “evolução da pintura” seria 

marcada por uma “busca intelectual do verdadeiro pela cultura da ótica”, pois, “[f]ora 

daquilo que é criado pelo pensamento só há o barroco, o fauvismo, o animalismo, o 

sensualismo, o sentimentalismo, e este hiperbarroquismo confesso da debilidade: a 

fantasia”. (id. ibid.: 44, grifos meus). 

Em pintura nada é verdadeiro a não ser a cor. A cor é uma energia 

constante, determinada por oposição com uma outra cor. A cor é a 

matéria-prima da pintura; ela não significa senão a si própria. 

A pintura é um meio de realizar oticamente o pensamento: cada 

quadro é um pensamento-cor. 

A construção, em relação com a superfície própria do quadro, ou 

em relação com o espaço criado pelas cores, é controlável pelo olho. 

A construção difere completamente do arranjo (decoração), e da 

composição, segundo o gosto. 

A maior parte dos pintores trabalham à maneira dos pasteleiros e 

das modistas. Ao contrário, nós trabalhamos com os dados das 

matemáticas (euclidianas e não euclidianas) e da ciência, isto é, com 

meios intelectuais. 

Com o humanismo, em arte, justificaram-se muitas bobagens. 

Se não se consegue traçar uma linha reta a mão livre, toma-se a 

régua. (...) A obra de arte assim concebida realiza a clareza que será a 

base de uma nova cultura. (Doesburg in Amaral 1977: 44) 

Na leitura dos concretos, uma arte abstrata guardaria vestígios simbólicos da 

representação do mundo, já que um processo de abstração implica necessariamente um 

universo a ser abstraído, mantendo-se – mesmo que conceitualmente – conectado a ele. 

Justamente por isso, o mais concreto numa pintura seriam seus elementos formais – uma 

linha, uma cor, uma superfície –, com cada quadro operando como um pensamento-cor 

que daria bases para uma nova cultura. Dessa forma, pode-se apontar o surgimento da 

arte concreta como uma radicalização da racionalidade construtiva, num esforço para 

libertá-la totalmente do exercício intuitivo.  

Na avaliação de Cocchiarale e Geiger, a crítica concretista, considerada por eles 

como hiperbólica, pretendia “situar definitivamente o âmbito de uma arte em ruptura com 

a representação, não apenas no nível das aparências visíveis do mundo, como também de 

toda e qualquer forma de representação, seja ela expressão da subjetividade do artista, ou 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo347/abstracionismo
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qualquer outra” (2004: 15). Os concretistas do Grupo Ruptura retomaram o rigor teórico 

destas ideias, em diálogo com postulados que encontravam precedentes nas pesquisas dos 

artistas reunidos em torno da revista De Stijl, do qual fizeram parte Mondrian e também 

van Doesburg. 

O grupo holandês De Stijl propunha criar um idioma plástico universal, através 

de um rigor formal que ignorasse as particularidades da aparência da forma e da cor 

naturais, buscando sua expressão na linha reta e na cor primária. O neoplasticismo de 

Mondrian, movendo-se em torno da harmonia do universo e da descoberta de suas leis, 

buscou também uma ruptura cromática, opondo-se à ideia da cor natural resultante do 

claro-escuro renascentista, em que os tons e meios-tons produziam o efeito de 

tridimensionalidade na pintura. A proposta de uma cor pura seria encontrável na cor 

primária claramente definida, sem meios-tons ou texturas. “A afinidade entre o 

vocabulário cromático elementar do Neoplasticismo e o do Concretismo é plena, sendo 

que o último considera também possível o uso das cores complementares entendidas, se 

usadas atonalmente, como cores não naturalistas” (id. ibid.: 16). 

Brito considera que apesar do inegável avanço em relação à crítica da metafísica 

decadente do expressionismo, o grupo De Stijl não conseguiu escapar da metafísica, 

mantendo-se no âmbito do mesmo humanismo expressionista, apenas saindo de sua 

posição inicial para ingressar numa ordem calcada em delírios simétricos, guiados por um 

olhar paternalista sobre a sociedade.  

Não deixa de ser revelador que todos os postulados do grupo De Stijl 

fossem adequados a uma sociedade paternalista e autoritária: a negação 

da subjetividade – tomada apenas e tão somente como terreno do 

confuso e do informal – a ênfase na ordem horizontal/vertical (o 

rompimento de van Doesburg com Mondrian ocorreu em função da 

opção do primeiro por introduzir em seus trabalhos a diagonal...), a 

busca de um idioma universal, a grande Forma que estaria além das 

especificidades locais etc. 

Não se trata de negar a contribuição de um artista como Mondrian 

para o processo de rompimento dos esquemas formais dominantes e, 

consequentemente, do estatuto vigente da arte na sociedade, mas de 

situar a área de funcionamento transformada de seu dispositivo e a 

margem em que se manteve preso às estruturas estabelecidas. (Brito 

1999: 19) 

Com a morte de van Doesburg, no ano seguinte de sua formulação das ideias do 

concretismo, o movimento foi impulsionado internacionalmente pelo suíço Max Bill, 

espalhando-se pela América Latina logo após a Segunda Guerra, sobretudo na Argentina 
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e, posteriormente, no Brasil. Aprofundando as ideias de van Doesburg, Bill reformulou o 

princípio da arte concreta, como se pode ver num breve texto publicado em 1936 (cf. 

Amaral 1977: 48). No entanto, é em outro texto de Bill (“O pensamento matemático na 

arte de nosso tempo” [id. ibid.: 50]), publicado pela primeira vez em 1949, que estão as 

bases teóricas da arte concreta que influenciariam os artistas brasileiros, em especial os 

paulistas. Nele, Bill reconhece a contribuição pioneira de Kandinsky ao liberar os meios 

expressivos da pintura, mas considera Mondrian como aquele quem deu “o passo 

decisivo”, separando-se do que até então se entendia como arte.  

Ao mesmo tempo que a Europa e os Estados Unidos caminhavam rumo ao 

informalismo, o Brasil e a Argentina adotavam a tradição construtiva como seu projeto 

de vanguarda, em estreita ligação com o desenvolvimento cultural da América Latina 

entre 1940 e 1960, período de forte surto industrial na região. Como sabemos, a entrada 

tardia do Brasil na “Modernidade” serviu como apelo para que se abraçasse um ponto de 

vista orientado pela ideologia do desenvolvimento e do progresso.  

A relação artística entre os vizinhos Brasil e Argentina se desenvolvia nas Bienais 

de São Paulo, que trouxeram também artistas geométricos de outras regiões da América 

Latina, e no diálogo entre o crítico argentino Romero Brest e o brasileiro Mário Pedrosa, 

um dos grandes estimuladores do abstracionismo no país. Deve-se lembrar ainda da 

importância internacional do artista argentino Tomás Maldonado, um dos autores do 

Manifesto Invencionista, publicado em 1946 na revista Arte Concreto-Invención (Buenos 

Aires), afirmando que a arte concreta habituava o homem a uma relação direta com as 

coisas, e não com as ficções das coisas: “‘Matar a ótica’, disseram os surrealistas, os 

últimos moicanos da representação. EXALTAR A ÓTICA, dizemos nós. O fundamental: 

rodear o homem de coisas reais e não de fantasmas” (cf. Amaral 1977: 61). Na década de 

1950, Maldonado seria convidado para dar aula na Escola Superior da Forma, em Ulm, 

onde Max Bill era diretor (cargo que Maldonado assumiria na década seguinte).  

Bill defendia que a matemática é o meio mais eficaz para o conhecimento da 

realidade objetiva, e, por isso, uma obra plástica deve ser ordenada pela geometria e pela 

clareza da forma. O prêmio dado pela Bienal de São Paulo (1951) à sua obra Unidade 

tripartida foi um dos indícios da calorosa recepção dos postulados concretistas no Brasil. 

Feita de aço, a escultura é uma fita metálica que começa e termina em si mesma, formando 

um resplandecente infinito. 

Para Brito (1999), a concepção de política cultural que vigorava em Ulm, e no 

concretismo suíço de modo geral, estava baseada numa racionalidade programática que 
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pensava a cultura como atividade específica e de desenvolvimento autônomo, e que, no 

entanto, exigia uma centralização por parte do próprio Estado, envolvendo sempre e 

necessariamente um aspecto institucional. O campo de significados produzidos por estas 

práticas implicava uma coletividade homogênea, sem conflitividade social. Por isso, optar 

pela arte concreta no início dos anos 1950 significava incorporar uma estratégia cultural 

universalista, em que não existiam classes sociais, somente a humanidade caminhando 

evolutivamente em seu progresso civilizacional.  

Há uma determinada ideia do social – ideia weberiana, quem sabe – 

implícita na arte concreta –, ela se pretende fonte de informação social 

pura, atingindo a coletividade mais ou menos indistintamente. Não se 

postula, por exemplo, um campo ideológico em que essas informações 

entrassem em contato com outras diversas, derivadas de interesses 

outros. A luta cultural é uma luta linear, voltada apenas contra o passado 

da própria cultura e que se passa exclusivamente no terreno das ideias 

puras e dos esquemas formais puros. O recalque é óbvio: em tudo isso 

onde está a luta ideológica, esta que se pode observar e acompanhar 

diariamente nos meios de comunicação de massa, nos chamados 

costumes, na sexualidade, na produção de arte também? (Brito 1999: 

39) 

Os artistas concretos aliavam manipulação inventiva das formas e equacionamento de 

dados, como numa pesquisa científica. Recebiam influências da organização cibernética, 

explorando sistematicamente a forma seriada e o tempo como movimento mecânico. 

Propondo um jogo perceptivo óptico-sensorial que fosse significativo em si mesmo e 

renovasse a possibilidade de comunicação, eles se interessavam por mensagens e 

processos informacionais esvaziados de uma análise conteudística.  

As formas seriadas eram trabalhadas na construção de um modelo objetivo 

matemático, que poderia ser reproduzido através de um programa combinatório que 

dispensasse até mesmo a presença de seu criador, pois, se toda obra de arte possui uma 

base racional, então deve ser um meio de conhecimento dedutível de conceitos. Apesar 

dessas e de outras mudanças introduzidas no campo da arte, Brito avalia que o 

concretismo permaneceu dentro da ordem estética forjada pelo Ocidente. 

O trabalho concreto permanecia mensagem – mensagem estética: ele se 

realiza no interior da estética como estava constituída historicamente no 

Ocidente, e o seu desejo não era forçar esses limites. Tanto que ignora 

politicamente a inserção social da arte e limita-se, como observamos, a 

uma tentativa (comum à tradição construtiva) de estender a prática 

artística aos diversos setores da produção industrial. Contra o artista 
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maldito do surrealismo e do dadaísmo, contra o artista político, o 

concretismo propõe o artista informador visual, o designer superior, 

submisso de certo modo às leis estruturais que regem a prática estética 

da sociedade burguesa. Os resultados efetivos da produção concreta – 

seus quadros, esculturas e objetos – estavam destinados a produzir 

efeitos nos estritos limites da criação formal, e o choque possível de sua 

inserção somente poderia ocorrer neste plano: a luta pela boa forma, 

pela democratização da forma, pela racionalização do ambiente. É claro 

que isso representa de certa maneira uma inserção política, na medida 

em que todo ato social é também político. Mas de que espécie de 

política? Esta é a questão. (Brito 1999: 43-44) 

A apreensão do espaço informada pela teoria da gestalt dava bases intelectuais para as 

formulações concretas, numa espécie de engenharia dos processos comunicacionais. Daí 

a recusa do grupo paulista, mais radical na defesa da ortodoxia concretista, de um uso 

expressivo da cor, que poderia guardar resquícios subjetivos que levariam o espectador a 

uma contemplação psicologizante. A cor não poderia se constituir como um valor 

autônomo, mas deveria funcionar apenas como elemento divisor do espaço. Eliminavam-

se, assim, as experimentações ligadas à fenomenologia, com a participação sensorial do 

espectador se dando nos limites da semiótica.  

Não se deve concluir, com isto, que todos os artistas concretos entendiam o 

trabalho de arte como uma rígida formalização de dados científicos. Por isso, na leitura 

de Brito (da qual tenho pleno acordo), a vontade de estetizar a ordem racional foi muito 

melhor realizada nas obras do concretismo suíço do que em sua versão brasileira, já que 

a espécie de totalidade concreta que caracterizava o trabalho de Bill resultou de uma 

convivência cotidiana com a formalização matemática e com a tradição construtiva. Note-

se, aliás, que os próprios argumentos do artista parecem sugerir uma aproximação da 

matemática bem menos ortodoxa do que aquela apregoada por seus discípulos brasileiros.  

Creio que é possível desenvolver uma arte de ampla base matemática. 

Não ignoro a onda de protestos que tal enunciado pode levantar. Em 

geral, declara-se que a arte não tem nada que ver com a matemática, 

que esta é árida, antiestética, pura questão do pensamento, alheia 

totalmente à arte. Para a arte seria somente importante o sentimento; o 

pensamento, contraproducente. Mas o certo é que nenhuma das duas 

concepções é justa, porque a arte precisa, ao mesmo tempo, do 

sentimento e do pensamento. Um velho exemplo, nunca 

suficientemente citado, temo-lo em Johan Sebastian Bach que com a 

matéria som e meios matemáticos, cria construções perfeitas, e em cuja 

biblioteca encontraríamos, certamente, junto às escrituras teológicas, 
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textos de matemática; numa época em que esta havia deixado de ser 

utilizada. 

É necessário repetir sempre, mesmo quando a insistência possa 

parecer pueril, que o pensamento é um dos traços fundamentais do ser 

humano. O pensamento possibilita a ordenação dos valores 

sentimentais e torna possível a criação da obra de arte. O elemento de 

toda obra plástica é a geometria, relação de posições sobre o plano e no 

espaço. (Bill in Amaral 1977: 52) 

Brito considera que a adesão às tendências construtivas por parte de alguns artistas 

brasileiros representa um projeto até certo ponto messiânico, envolvendo uma sequência 

de fatos que parecem sugerir um esforço desmedido na superação do subdesenvolvimento 

do país. Atitudes que, segundo o crítico, denunciam uma postura colonizada de submissão 

aos padrões sociais dominantes.  

Não por acaso, é claro, escolhe-se como paradigma o rarefeito e 

paradoxalmente delirante racionalismo germânico – nota-se nesse gesto 

o desejo de ascender à realidade social de capitalismo desenvolvido 

desses países e de suas teorias destinadas em última análise a preservar 

essa situação. As vanguardas construtivas na América Latina 

respondem a este ambíguo desejo: ascender ao mundo desenvolvido 

para dele tentar se emancipar. Há um infantilismo nessa posição, um 

desejo de vingança neurótico: atingir o poder do pai para, em seguida, 

repudiá-lo. (Brito 1999: 

 51) 

 

1.2 Neoconcretismo e a transformação do projeto construtivo  

 

Em torno do crítico Mário Pedrosa circularam nomes essenciais para entendermos os 

desdobramentos do abstracionismo geométrico no Rio de Janeiro. Recém-chegado do 

exílio nos Estados Unidos, imposto pela ditadura do Estado Novo, Pedrosa e suas ideias 

sobre as relações entre arte e a psicologia da gestalt – que seriam apresentadas em 1949 

na tese Da natureza afetiva da forma na obra de arte – influenciaram os jovens Ivan 

Serpa, Abraham Palatnik e Almir Mavignier, artistas que formaram o primeiro núcleo 

concreto na cidade. 

No Rio, assim como em São Paulo, o projeto fundamentado no universalismo das 

formas concretas concorria com o programa modernista orientado para a construção 

nacional. Mas, como veremos, o Rio de Janeiro conserva algumas particularidades 

fundamentais nesse processo, uma vez que, como defende Glaucia Villas Bôas (2008), a 
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implementação do concretismo na cidade não ocorreu como simples desdobramento das 

vanguardas estrangeiras, mas resultou de um conjunto de práticas e relações sociais que 

se opunham ao academicismo e ao modernismo figurativo.  

Por isso, Villas Bôas questiona os marcos convencionais de origem do movimento 

no Brasil, em geral atribuídos ao prêmio concedido a Max Bill na I Bienal de São Paulo 

(1951) e ao manifesto do Grupo Ruptura. Sua defesa se sustenta no argumento de que 

para compreender o surgimento do concretismo no Rio de Janeiro é preciso retomar a 

história do Ateliê do Engenho de Dentro, que entre 1946 e 1951 reuniu artistas, críticos 

de arte, médicos e pacientes do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II. 

A experiência do ateliê deslocou o eixo da crítica de arte, fazendo da relação entre 

arte e loucura o centro do debate sobre o processo criativo. O Ateliê do Engenho de 

Dentro foi criado em setembro de 1946 pelo então jovem artista Almir Mavignier, que 

trabalhava no Centro Psiquiátrico para se sustentar e à noite estudava pintura, e pela 

médica psiquiátrica Nise da Silveira, sendo integrado ao Setor de Terapêutica 

Ocupacional e Recreação dirigido por ela.   

No ateliê, revistas de arte eram totalmente proibidas, para que não houvesse 

nenhuma influência de pintores famosos. Tal orientação se dava não apenas pela 

concepção de que o artista deveria buscar em si mesmo suas fontes de inspiração, mas 

atendendo também ao direcionamento de Nise da Silveira para preservar as imagens 

mentais configuradas pelos esquizofrênicos.  

Nenhum deles poderia prever as consequências daquela decisão 

obstinada que engendrou uma parceria rara, cujo resultado está inscrito 

no campo da ciência e da psiquiatria, assim como no das artes plásticas. 

[...] O ateliê reunia e separava o artista e a médica, cujos interesses pelo 

trabalho artístico dos internos, desde o início, se revelaram distintos: 

para Nise da Silveira, importavam os problemas científicos e 

terapêuticos suscitados pelas obras produzidas pelos doentes, para 

Mavignier, o seu valor artístico. (Villas Bôas 2008: 201) 

No ateliê, além das obras plásticas, criavam-se vínculos e relações de afetividade. 

Segundo Villas Bôas (2008), Mario Pedrosa costumava lembrar que, no II Congresso 

Internacional de Psiquiatria, ocorrido em 1957 em Zurique, o psiquiatra Carl Gustav Jung 

comentara que em algumas daquelas obras ele percebia planos e uma harmonia de formas 

e de cores pouco comuns na pintura de esquizofrênicos. Em seguida, Jung teria 

perguntado sobre o ambiente onde eles pintavam, supondo que trabalhassem cercados de 

simpatia e por pessoas que não tinham “medo do inconsciente” (id. ibid, p. 203). 
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À frente da empreitada, Mavignier se esforçava para retirar as pinturas do 

anonimato, e para tanto convidava os amigos para conhecerem o local. Em 1947, ocorreu 

a primeira mostra fora dos muros do Centro Psiquiátrico, com 245 pinturas sendo 

expostas na galeria do Ministério da Educação e Cultura (MEC), no Centro da cidade. 

Numa das visitas ao prédio do MEC, Mavignier conheceu Mário Pedrosa, que logo se 

juntou aos artistas do ateliê e se tornou um entusiasta das ideias de Nise da Silveira.  

Pedrosa se interessou pelo trabalho dos internos porque via neles equivalências 

com suas teses sobre a perspectiva da percepção na criação artística, em relação direta 

com as lições da psicologia da forma. O crítico “discutia a universalidade da organização 

da ‘boa forma’, considerando que a intuição e as estruturas inatas próprias de todo e 

qualquer indivíduo possibilitavam a percepção da boa forma, que se fazia expressar em 

obras objetivamente construídas” (id. ibid, p. 204). 

A entrada dos artistas do ateliê no universo das artes plásticas instaurou um 

acirrado debate sobre os limites entre normalidade e anormalidade, arte e razão, 

academicismo e experimentação etc. Além disso, entraram em pauta questões em torno 

da autoria e do estatuto do artista. Como atesta Villas Bôas, a razão parecia não ser “mais 

suficiente para fundamentar o juízo artístico, desde que a psicanálise, a crítica 

bergsoniana e o surrealismo se difundiram nos meios intelectuais no século XX. Era 

preciso ter mais modéstia diante do mistério das obras expostas” (id. ibid.: 207).  

Nise considerava que os críticos de arte se mostravam bem mais atentos ao 

fenômeno que os psiquiatras brasileiros, que, em geral, recusavam o valor artístico dos 

trabalhos em questão. Entretanto, houve resistência também por parte de certa crítica, 

como no caso de Quirino Campofiorito, que considerava que entre “doentes” não havia 

atribuição de sentido e muito menos a intenção de criar uma obra de arte. Argumento 

similar ao dos artistas do Grupo Ruptura, que lutavam contra “o naturalismo ‘errado’ dos 

loucos”. Uma das críticas mais interessantes a Campofiorito foi escrita pelo crítico e poeta 

Ferreira Gullar, num texto publicado em 20 de abril de 1958 no Suplemento Dominical 

do Jornal do Brasil (o que demonstra que o debate se estendeu ao longo da década).  

Ora, admitir que obra de arte só pode ser feita por pessoas integradas 

no contexto da civilização ocidental me parece voltar ao preconceito 

intelectualista e racionalista, que desconhecia a validez das culturas 

primitivas e orientais. Em nome desse preconceito, a arte pré-helênica 

e a pré-renascentista eram consideradas um estágio inferior de 

expressão e, ainda em nome dele, foram arrasadas as culturas dos povos 

“selvagens” que a Europa “descobriu” no século XVI: exemplo disso 
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foi a destruição da civilização asteca pelos espanhóis. Uma das grandes 

conquistas de nosso século – talvez a mais importante de todas – foi o 

reconhecimento da validez de todas as formas de cultura que diferem 

da nossa e, dentro dessa mesma visão cultural, o reconhecimento de 

toda forma de expressão individual ou coletiva. É evidente que uma tal 

posição implica um conceito inteiramente novo de arte e, qualquer que 

seja esse novo conceito até hoje ainda não formulado, não poderá 

sobrepor certos esquemas culturais a outros. Mas essa nova posição não 

foi tomada ao acaso. Não se ignora a importância da descoberta da 

escultura negra para o Cubismo, um dos movimentos fundamentais da 

arte de nossos dias, ou a contribuição das pesquisas antropológicas no 

setor da linguagem, dos mitos e das artes ditas primitivas, para a 

renovação do pensamento contemporâneo na filosofia e na estética. 

(Gullar 2015: 44) 

Pedrosa acreditava que desde o advento da pintura moderna havia uma incompreensão a 

respeito da concepção da obra de arte. Em sua visão, a criação artística deveria estar 

relacionada com a imaginação, a intuição e com a sensibilidade. Por isso, as 

experimentações seriam fundamentais para que cada um aprenda com suas próprias 

emoções e expresse formas privilegiadas capazes de transmitir modos de sentir e 

imaginar. Estas formas teriam força intelectual por serem capazes de organizar a intuição, 

mas, na visão do crítico, elas não deveriam ser consideradas como expressão de um 

projeto intelectual consciente.  

Pedrosa construía sua teoria sobre o inconsciente com base em suas reflexões 

sobre a gestalt, que aprofundara no período de exílio em Washington e em Nova York, 

assim como através de suas relações com críticos e artistas nos Estados Unidos e na 

Europa.  Por isso, “respondia à insistência dos seus colegas críticos de arte ressaltando a 

precariedade dos limites entre normalidade e anormalidade psíquica” (Villas Bôas 2008: 

208).  

Ao historicizar as relações em torno do Ateliê do Engenho de Dentro, Villas Bôas 

demonstra que Mavignier, Palatnik e Serpa abandonaram a pintura figurativa nos anos 

em que se reuniam no ateliê e na casa de Pedrosa. Em depoimentos, cartas e entrevistas, 

Mavignier e Palatnik confirmam que a perplexidade diante da pintura dos esquizofrênicos 

e os ensinamentos de Pedrosa foram responsáveis pela adesão à nova estética. Nos 

encontros em sua casa, Pedrosa discutia com os jovens os manuscritos de sua tese, que 

seria apresentada em 1949. Pouco a pouco, todos se convenciam de que “o conteúdo de 

uma forma se encontra no seu próprio caráter e não em sua associação com a natureza”, 
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e, por isso, “[n]ão buscavam abstrair formas da natureza, mas procuravam pôr no mundo 

formas concretas” (id. ibid.: 212). 

Com a criação do Museu de Imagens do Inconsciente, projeto de Nise da Silveira 

inaugurado em 1952, estabeleceu-se um outro tipo de relação com as obras dos internos, 

tornando-as material para análise das teses de Jung sobre o inconsciente coletivo, e para 

o combate aos métodos de tortura utilizados no tratamento psiquiátrico.  “Se, de um lado, 

o museu garantiu a reflexão e a pesquisa médica e psiquiátrica, de outro, silenciou a voz 

artística dos internos que conviveram no ateliê de 1946 a 1951” (id. ibid.: 216). 

Em 1954, sob a liderança de Ivan Serpa, os artistas cariocas do Grupo Frente 

abriram sua primeira exposição, na galeria de arte do Instituto Brasil-Estados Unidos 

(IBEU).3 Com obras que trabalhavam sobretudo no registro da abstração geométrica, o 

grupo não se caracterizava por uma posição única, tendo como ponto de intersecção a 

rejeição à pintura figurativa de cunho nacionalista. Enquanto o Grupo Ruptura de São 

Paulo, surgido em 1952, procurava atrelar sua prática aos problemas teóricos 

desenvolvidos por Bill e pela Escola de Ulm, os artistas cariocas apresentaram grande 

autonomia desde o início, sendo criticados pelos paulistas por sua má compreensão dos 

princípios concretistas. 

O texto de apresentação da primeira exposição do Grupo Frente foi escrito por 

Ferreira Gullar. Nascido em 1930 em São Luís, capital do Maranhão, Gullar se mudou 

para a cidade do Rio em 1951. A amizade desenvolvida com Pedrosa foi um fator 

fundamental para sua futura carreira como crítico, permitindo que o jovem estabelecesse 

sólidas relações com o meio de arte carioca. Gullar estreou como crítico no Suplemento 

Dominical do Jornal do Brasil, em outubro de 1956, permanecendo no cargo – que 

acumulou com o de editor da seção de artes – até meados de 1961, quando se mudou por 

um breve período para Brasília, para atuar na fundação cultural da cidade. Como crítico, 

em paralelo aos textos fundamentais sobre o concretismo e o neoconcretismo, Gullar 

resenhou importantes exposições, debateu sobre questões referentes à arte moderna, 

analisou a política cultural, questionou posições do governo em relação ao campo das 

artes e estabeleceu importantes debates críticos sobre as relações entre arte, ciência e 

tecnologia. Como narra Renato Rodrigues da Silva,  

                                                           
3 Participaram da mostra os artistas Aluísio Carvão, Carlos Val, Décio Vieira, João José da Silva Costa, 

Lygia Clark, Lygia Pape e Vicent Ibberson, quase todos alunos ou ex-alunos de Serpa, que também 

participou da exposição como artista. 
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[a] atuação crítica de Gullar no SDJB ocorreu num momento em que o 

Brasil mostrava-se impressionantemente moderno. Alicerçado no plano 

desenvolvimentista de Juscelino Kubitscheck, nosso país alçava voos 

inimagináveis, construindo Brasília em menos de cinco anos – de fato, 

a publicação do SDJB acompanhou as fases de concurso de projetos, 

planejamento, execução e inauguração da nova capital, sinalizando-as 

com a discussão sempre retomada da noção de “síntese das artes”. No 

campo das artes visuais, estávamos consolidando um sistema de museus 

modernos e organizando uma feira internacional de arte, a Bienal de 

São Paulo, que conseguiu questionar a proeminência da Bienal de 

Veneza no circuito internacional, impondo a nossa cultura artística, de 

um momento para outro. No final da década de 1950, portanto, 

tínhamos o que mostrar aos numerosos críticos estrangeiros que 

aportavam aqui, pois nossos artistas de vanguarda desenvolviam uma 

produção inovadora. (Silva 2015: 12-13) 

Uma maior liberdade em relação às teorias concretas tornou-se ainda mais evidente na 

segunda exposição do Grupo Frente, realizada em 1955 no MAM-RJ e apresentada por 

texto de Pedrosa. Nele, o crítico afirmava que o grupo estava recebendo adesão de 

personalidades ainda jovens por estar aberto ao futuro, ou seja, para as novas gerações 

ainda em formação. O mais promissor, em suas palavras, era o fato de que o grupo não 

era “uma panelinha fechada, nem muito menos uma academia onde se ensinam e se 

aprendem regrinhas e receitas para fazer Abstracionismo, Concretismo, Expressionismo, 

Futurismo, Cubismo, realismos e neorrealismos e outros ismos” (Pedrosa in Cocchiarale 

e Geiger: 231). 

 Se, num primeiro momento, Gullar ofereceu as páginas do jornal aos artistas e 

poetas concretos, as divergências entre os grupos fizeram-no rever sua posição4. Em 10 

de fevereiro de 1957, ele publica o artigo “Pintura concreta”, defendendo que, por ser 

simbólica, a arte não trata de questões racionalmente definíveis. Portanto, obras de arte 

não podem ser tomadas por sua ligação imediata com o real. Segundo Gullar, a arte 

concreta havia varrido dos quadros e da cultura aquilo que aludia à velha linguagem 

pictórica, fundada nos aspectos exteriores da natureza. Mas ela o fez, escreve ele, 

justamente para “recuperar a natureza”. Tal como defendida por Gullar, a pintura concreta 

                                                           
4 Como escritor, Gullar chamou atenção na cena literária brasileira com seu segundo livro de poemas, A 

luta corporal, publicado em 1954. Alguns dos poemas desintegravam a sintaxe e mostravam preocupação 

com a disposição gráfica do verso na página. Com o livro, despertou interesse nos poetas concretos Haroldo 

e Augusto de Campos e Décio Pignatari, de quem se aproximou por um breve período. Em junho de 1957, 

Gullar publicou no SDJB o artigo “Poesia concreta: experiência intuitiva”, escrito por ele, Oliveira Bastos 

e Reynaldo Jardim, rompendo relações com a ala paulista da poesia concreta. Num outro texto, de 15 de 

setembro de 1957, Gullar escreve que “[o] poeta Augusto de Campos devia curar-se dessa mania de ver a 

linguagem não como organismo vivo que ela é, mas como peças lógicas, montáveis e desmontáveis” (2015: 

104). 
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significava, do ponto de vista pictórico, a ruptura com toda uma linguagem visual, com 

sua sintaxe e seus símbolos. E, do ponto de vista cultural, um esforço para construir, para 

a percepção, um mundo simbólico equivalente ao que vinha sendo construído pelo 

conhecimento teórico e científico, mas jamais uma ilustração destes conceitos. 

Nenhuma pessoa entregue a uma concepção mais ou menos literária das 

coisas pode realmente perceber a mensagem de um artista concreto. 

Para que essas pequenas formas que se juntam e se desligam? Que quer 

dizer uma tela vazia com alguns traços de cor? Perguntará. Para uma tal 

pessoa as formas, as cores, e o espaço não existem senão como formas 

de objetos, cores de objetos, distância entre objetos. Essa pessoa vive 

no mundo dos objetos, o que equivale dizer, vive anterior a todas as 

descobertas fundamentais da ciência moderna. Para a ciência que 

construiu a bomba atômica, os aviões a jato, as bombas de cobalto para 

o câncer e tantas outras coisas que compõem a nossa realidade 

cotidiana, os objetos e o espaço são uma coisa só; trata-se de dois 

estados da energia. Uma nova concepção do objeto vem à tona: 

desaparece a antiga visão de um corpo fechado, onde o espaço não 

penetrava. Agora, a relação entre o objeto e o espaço é tão íntima que 

seria impossível determinar onde um começa e o outro acaba; qual está 

dentro, qual está fora. Quando se tem isso em mente, quando se sabe 

também que a cor deixou de ser, para a ciência de hoje, um simples 

detalhe do objeto, mas um valor em si, independente, um modo do real, 

os pequenos quadros e escultura concretos ganham expressão, e olhá-

los é já um convívio com a intimidade da natureza. 

 De uma coisa precisamos nos convencer: o mundo estereotipado 

que trazemos no fundo da retina já nenhuma ligação mantém com a 

atualidade cultural de nossa época. As árvores, as pedras, o mar que 

olhamos diariamente são como a luz de estrelas extintas, que 

continuamos a ver muito tempo depois de sua morte. Mas já nos 

colégios as crianças começam a aprender as novas noções da física, da 

química, da genética, e em breve a parede de cinza que é a realidade 

visual da grande maioria ruirá para sempre e em seu lugar se erguerá a 

nova paisagem do mundo. Como será essa paisagem é muito difícil de 

imaginar, mas é certo que ela começa a nascer nos quadros desses 

artistas que romperam com – desculpem o trocadilho – a natureza 

morta. (Gullar 2015: 73-74) 

Na sequência, Gullar publica dois outros textos, um no dia 17 de fevereiro e outro no dia 

24 do mesmo mês, analisando a remontagem da I Exposição Nacional de Arte Concreta 

na cidade do Rio. Em ambos, argumenta que, embora situados numa mesma área de 

pesquisa, os trabalhos de seus colegas cariocas apresentam um caráter intuitivo e 

expressivo, em oposição ao racionalismo do grupo paulista. “Os cariocas têm em comum 
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uma preocupação pictórica, de cor e matéria, que não há nos paulistas, muito mais 

preocupados com a dinâmica visual, com explorações temporais do espaço” (2015: 77).  

Sobre Waldemar Cordeiro, escreve: “o problema formal é, nos dois quadros que 

expõe, sem interesse. Parece que o pintor se colocou fora demais do trabalho criativo, isto 

é, ele parece ter chegado àquelas formas por um caminho de simples raciocínio”. Ou 

ainda: “nos quadros de Cordeiro, o fundo não tem qualquer função [...]. O fundo é usado, 

como nos desenhos industriais, para o simples apoio da linha, não se estabelecendo entre 

os dois um diálogo, uma inter-relação fecunda” (id. ibid.: 79). 

Em abril de 1957, Cordeiro responde com o texto “Teoria e prática do concretismo 

carioca”, na revista Arquitetura e decoração. Para Cordeiro, os artistas cariocas não 

haviam dado “o salto qualitativo que possibilite situar o problema da arte de vanguarda 

em termos diretos” (cf. Cocchiarale e Geiger 2004: 225). Eles não podiam ser 

considerados concretos uma vez que ignoravam a noção de que o objeto artístico é um 

exercício de concreção racional guiado por leis claras e inteligíveis. Rebatendo o 

argumento de Gullar de que a arte seria uma atividade simbólica, defende que a 

racionalidade da obra de arte é o fundamento de sua objetividade, e nessa objetividade se 

realiza seu conteúdo histórico-cultural. 

Nós escolhemos o caminho inverso ao de Gullar: não tentaremos levar 

o real para a cultura, mas a cultura para o real. 

Há uma identidade substancial entre as ideias de Gullar e as obras 

dos concretistas do Rio. A problemática surrada do neoplasticismo, 

reduzida a um esquema primário e ortodoxo de fundo-e-figura, sem 

rigor estrutural e – principalmente – sem rigor cromático, serve de apoio 

e cabide ao lirismo expressivo, que se dilui, sem meta precisa, nos 

meandros do labirinto da arte abstrata. Veja-se Ivan Serpa, para se ter 

uma ideia do grau de desnorteamento dos nossos colegas cariocas. Até 

marrom há nesses quadros. (Cordeiro in Cocchiarale e Geiger 2004: 

226) 

Gullar, por sua vez, responde às críticas de Cordeiro no artigo “Pintura: expressão 

simbólica”, publicado em 14 de julho de 1957. Nele, diz que Cordeiro “andou jogando-

se contra moinhos de ventos...”, já que afirmar que uma obra de arte não trata de questões 

racionalmente definíveis não implica dizer que ela não possa ser racionalmente definível. 

Assim como dizer que as formas da arte não podem ser tomadas por sua ligação direta 

com o real não implica afirmar que a arte não tenha ligação direta com o real.  

Numa coisa, porém, Cordeiro tem toda a razão: não concordo com o 

seu modo de “conceber a arte e suas relações”. Para mim, como escrevi 
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naquele artigo [“Pintura concreta”], a arte é simbólica não no sentido 

em que se diz “simbólica”, por exemplo, a linguagem da heráldica, mas 

num sentido mais complexo e profundo: “no sentido de forças, em que 

cada uma delas produz e postula um mundo em si mesmo”, como o 

define Cassirer5. Essa definição, longe de subestimar a importância da 

forma na obra de arte, lhe atribui papel fundamental e reconhece na 

experiência perceptiva o verdadeiro apoio da imaginação criadora. 

(Gullar 2015: 99-100) 

Para Gullar, a realidade da pintura estaria na dependência que ela tem do “espaço virtual” 

(termo tomado de Susanne Langer), que, participando de um campo simbólico específico, 

funda sua própria realidade. Por isso, um quadro só se converte num objeto puro e 

simples, numa coisa, quando nos livramos de sua potência simbolizante e o encaramos 

desligado de nossa experiência. “Ao invés de criar um mundo que o repele e no qual ele 

se ignora [...] creio que o artista quer, através de sua arte, estender o seu domínio sobre o 

real e fazer dele o lugar do homem” (2015: 106). 

No dia 2 de outubro de 1958, a propósito da exposição conjunta de Lygia Clark, 

Franz Weissmann e Lothar Charoux, ocorre um debate sobre arte concreta na Galeria das 

Folhas, em São Paulo. Além de Clark e Charoux, a mesa contou com a participação de 

Theon Spanudis, Mário Schenberg, Décio Pignatari, Cordeiro e Gullar. 

O debate segue o roteiro de praxe entre os presentes: relações entre razão e 

sensibilidade, racionalismo e intuição, diferença entre criação e expressão, uso ou não 

uso da intuição no processo criativo etc. Clark afirma usar a intuição em sua obra, o que 

não a impede de objetivar o resultado de um trabalho; Pignatari responde que o artista 

concreto usa a intuição, mas não a espontaneidade. Clark então assegura o caráter 

expressivo de sua pintura. Na sequência, Haroldo de Campos se levanta e afirma ser 

preciso distinguir entre duas categorias de signo: o signo que é signo de alguma coisa e o 

signo que é signo de si mesmo. Gullar então argumenta que a distinção semiótica é 

perfeitamente válida no campo das linguagens discursivas, mas nenhum sentido possui 

dentro da linguagem simbólico-formal da arte. Por fim, os argumentos de Lygia Clark 

sobre seus quadros explicitam a cisão que já se mostrava incontornável.6 

                                                           
5 Gullar se refere aqui ao Cassirer de Mito e linguagem, livro em que o autor defende que a arte, a linguagem 

e a ciência se tornam símbolos, não de um real existente, mas cada uma delas gera o seu próprio mundo 

significativo. 
6 “Chegou a vez de Lygia Clark falar sobre seus trabalhos. Disse a artista que a sua pintura, tomando a 

superfície como suporte abstrato, difere da pintura concreta, que trabalha com formas seriadas, e que desse 

modo oferece uma composição dentro do espaço. Em seu caso – esclarece Clark – já a composição não se 

faz sobre um espaço a priori. O espaço é criado simultaneamente com o quadro, com a superfície. O 

espectador, em lugar de ler as formas uma a uma para alcançar o conjunto do quadro, é levado a olhar 
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Em 19 de março de 1959, Gullar e mais seis artistas7 inauguram a I Exposição 

Neoconcreta, no MAM – RJ, rompendo definitivamente com os concretistas paulistas. 

Conforme esclarecia o Manifesto Neoconcreto (escrito por Gullar e assinado pelos 

artistas), publicado no catálogo da exposição, a expressão “neoconcreto” assinalava uma 

nova fase da arte não figurativa geométrica, um rompimento com a “perigosa exacerbação 

racionalista” da arte concreta.   

Entretanto, segundo o manifesto (Gullar 2015: 143-148), a arte neoconcreta 

deveria se desenvolver sem abandonar o vocabulário geométrico do construtivismo e seu 

rigor formal. O que entrava em cena era a abertura para um novo espaço expressivo, a 

fim de combater um mecanicismo que impedia a expressão de realidades humanas mais 

complexas. “De nada nos servirá ver em Mondrian”, escreve Gullar, “o destrutor da 

superfície, do plano e da linha, se não atentarmos para o novo espaço que essa destruição 

construiu” (id. ibid.: 144). Logo, seria preciso fazer uma reinterpretação do 

neoplasticismo, do construtivismo e de todos os movimentos afins, dando prevalência à 

obra em lugar dos programas teóricos, muitas vezes superados pelas conquistas de 

expressão dos próprios autores dos textos. 

Os artistas neoconcretos consideravam obsoletas as teorias que até ali tentaram 

explicar a arte concreta, e decidiram por uma renovação mais condizente com o que 

pretendiam fazer, desligando-se inteiramente do que consideravam como pretensões 

mecânico-imitativas. Essa posição seria igualmente válida para a poesia neoconcreta, que 

afirmava o poema como um ser temporal, com a linguagem se abrindo em duração. E, 

“ao contrário do concretismo racionalista, que toma a palavra como objeto e a transforma 

em mero sinal ótico, a poesia neoconcreta devolve-a à sua condição de ‘verbo’[...]. Na 

poesia neoconcreta a linguagem não escorre, dura” (id. ibid.: 148). 

Um ponto importante do Manifesto Neoconcreto faz referência à insuficiência da 

gestalt para definir e compreender a complexidade de uma obra de arte. Para os 

neoconcretos, não se tratava de negar a validez das leis gestaltianas no campo da 

experiência perceptiva, mas de apontar suas limitações. Baseando-se nos estudos de 

Maurice Merleau-Ponty8, Gullar considerava que a limitação da gestalt estava na 

                                                           
menos e ver mais, estabelecendo-se uma comunicação, por assim dizer, orgânica, infravisual, 

fenomenológica, entre a obra e o espectador.” (Gullar 2015: 127) 
7 Lygia Clark, pintura; Lygia Pape, gravura; Franz Weissmann, escultura; Amilcar de Castro, escultura; 

Reynaldo Jardim, prosa e poesia; Theon Spanidius, poesia; e Ferreira Gullar, poesia. 
8As obras de Merleau-Ponty referenciadas por Gullar são A estrutura do comportamento e Fenomenologia 

da percepção. 
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interpretação que os teóricos da forma davam às experiências e testes que realizavam, 

pois não saberiam extrair as consequências filosóficas de suas descobertas científicas9.  

Por fim, o Manifesto informava que os participantes da I Exposição Neoconcreta 

não constituíam um “grupo” e nem eram ligados por princípios dogmáticos. A afinidade 

evidente de suas pesquisas era o que os aproximava e reunia. Logo, estariam juntos 

enquanto durasse tal afinidade. Em novembro de 1959, uma nova exposição dos artistas 

neoconcretos foi inaugurada em Salvador. Aos artistas anteriores juntaram-se outros seis, 

entre eles Hélio Oiticica10.  

Em dezembro de 1959, Gullar publica um de seus textos mais conhecidos: “Teoria 

do não-objeto” (id. ibid.: 157-162). Segundo essa teoria, “não-objeto” seria um objeto 

especial em que se pretende realizar a síntese de experiências sensoriais e mentais: “um 

corpo transparente ao conhecimento fenomenológico, integralmente perceptível, que se 

rende à percepção sem deixar resto. Uma pura aparência” (id. ibid.: 157). Criado a partir 

de um trabalho de Lygia Clark, o conceito dialogava ainda com obras de Amilcar de 

Castro, Franz Weissmann, Aluísio Carvão, Décio Vieira, Hélio Oiticica, dentre outros, e 

tentava dar coerência ao processo que os conduzia a criar obras que não mais cabiam na 

classificação usual de pintura, escultura ou poesia. 

Para Brito (1999), com Merleau-Ponty – o principal teórico das manobras 

anticoncretas de Gullar – vinha não apenas a fenomenologia, mas também um certo 

existencialismo, já que o neoconcretismo repunha a humanidade de volta ao mundo, 

pretendendo pensar a arte enquanto totalidade. “Passou-se da semiótica saxônica (Peirce) 

e da teoria da infomação (Norbert Wiener) para uma filosofia mais especulativa (Merleau-

Ponty e Susanne Langer)” (id. ibid.: 55).  

Daí o retorno das intenções expressivas ao centro do trabalho de arte, resgatando-

se a noção de subjetividade contra o privilégio da objetividade concreta. “Talvez não seja 

absurdo adivinhar no neoconcretismo um nietzschianismo (afinal o Gullar de A luta 

corporal e as tradições familiares anarquistas de Oiticica estavam perto de Nietzsche) que 

seria por certo exótico no interior do racionalismo construtivo” (id. ibid.: 81). Dessa 

forma, Brito entende que o neoconcretismo representou a um só tempo o vértice da 

consciência construtiva no Brasil e sua explosão.  

                                                           
9 Para ler uma crítica ao reducionismo que Gullar faz da gestalt (ou ao menos de como ela foi apresentada 

na pioneira tese de Pedrosa), ver Martins 2016.  
10 Os outros são Aluísio Carvão, Dionísio del Santo, Carlos Fernando Fortes de Almeida, Cláudio Melo e 

Souza e Willys de Castro. 
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É claro que, numa certa medida, o neoconcretismo deve ser sempre 

estudado como o par do concretismo na ação das ideologias 

construtivas no Brasil. Mas é preciso não esquecê-lo como o ponto de 

rompimento dessas ideologias, nem reduzi-lo a seu aspecto de 

continuidade, recalcando o que talvez seja o seu principal interesse: o 

de ser uma produção da crise do projeto construtivo, um pensamento 

da crise, da impossibilidade do ambiente cultural brasileiro seguir o 

sonho construtivo, a utopia reformista, a “estetização” do meio 

industrial contemporâneo. O neoconcretismo estava inicialmente preso 

a esse esquema, fora de dúvida. Mas, objetivamente, pôs em ação e 

manipulou elementos que extravasavam e denunciavam suas 

limitações, seu formalismo e seu esteticismo. Mais do que os postulados 

da estética construtiva, o neoconcretismo rompeu com o próprio 

estatuto que essa concepção reservava ao trabalho de arte e à sua 

inscrição social. Implicitamente, ao superar os limites do projeto 

construtivo, ele permitiu a inserção da arte no campo ideológico, no 

campo da discussão da cultura como produção social. (Brito 1999: 94-

95) 

Brito considera que o “grupo” neoconcreto encontrou saída em duas vertentes amplas. A 

primeira ala, composta por Willys de Castro, Franz Weissmann, Hércules Barsotti, 

Aluísio Carvão e até certo ponto Amilcar de Castro, aspirava a representar o vértice da 

tradição construtiva, sensibilizando o trabalho da arte, mas conservando sua 

especificidade. Na segunda, estavam aqueles que, conscientemente ou não, trabalhavam 

de modo a romper os postulados construtivistas no sentido de colocar em xeque o estatuto 

da arte vigente. Nela, estavam presentes Lygia Clark, Lygia Pape e Hélio Oiticica. 

 

1.3  O sentido de construtividade em Oiticica 

 

Sonia Salzstein (2011) considera que resta por ser feita uma reflexão mais sistemática 

sobre o legado do neoconcretismo na arte brasileira, indo além das obras que orbitaram o 

movimento entre os anos 1957 e 1960, quando este se dilui. Salzstein sugere que um 

caminho para o reexame do legado do neoconcretismo seja interrogar o uso recorrente 

dos termos “construção” e “construtivo” no ambiente artístico do país entre o final dos 

anos 1950 e meados da década de 1960, uma vez que não se pode negligenciar a distância 

entre a forma como o termo era utilizado na produção artística internacional e como ele 

aparece enunciado, de maneira inteiramente nova, em muitos dos escritos de Gullar e 

Oiticica. Afinal, para os neoconcretos, seria necessário operar uma revisão das 

vanguardas construtivas, e o fato de estarem situados num país jovem e sem tradição 
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consolidada, na periferia do circuito internacional, parecia facilitar a tarefa de renovação. 

Por isso, em Oiticica, o senso de construtividade estava diretamente ligado à necessidade 

de desfazer o que ele diagnosticou como uma relação de dependência cultural.  

Ao começar a estudar pintura com Ivan Serpa, em 1954, Oiticica inicia seu 

trabalho em meio ao turbulento processo que nos anos seguintes lançaria as bases da arte 

contemporânea no Brasil. Iniciado no rigor construtivo, logo experimenta a crise da 

pintura junto ao grupo neoconcreto. Sua passagem pelo problema do objeto, abandonando 

o suporte e saltando para o ambiente, é um processo rápido e consequente. 

Durante o período de contato com o Grupo Frente, Oiticica dá início a uma série de 

guaches sobre cartão denominada de Metaesquemas. Nestas pinturas geométricas, ele 

apresenta suas primeiras reflexões sobre o conflito entre o espaço pictórico e o espaço 

extra-pictórico. Já é possível perceber ali germes das preocupações com movimentos e 

fluxos que marcariam os desdobramentos das pesquisas seguintes. Nos Metaesquemas, a 

saturação homogênea da cor abala a estabilidade geométrica da forma. Há todo um ritmo 

que parece dissociar a forma do suporte, de modo que a percepção parece assistir à 

liberação da cor no espaço.  

Em 1959, o artista é convidado por Ferreira Gullar e Lygia Clark para participar do 

grupo neoconcreto. À essa altura, seu projeto começa a tomar novas formas com os 

Bilaterais, chapas monocromáticas de fina espessura, pintadas com têmpera ou óleo e 

suspensas por fio de nylon. Na sequência, produz os Relevos espaciais, fazendo a pintura 

abandonar a bidimensionalidade. Nessa série, as placas possuem dobras, planos e espaços 

vazios entre uma e outra, com a cor sendo o elemento estrutural da obra.  

Com Invenções, o artista trabalha a luminosidade da cor, através de placas de 

madeira pintadas nas cores branca, vermelha, laranja ou amarela, instaladas com alguns 

centímetros de afastamento da parede. Pintada em direções variadas, a obra enfatiza a 

dependência da cor em sua relação com a luz, com a pintura monocromática adquirindo 

nuances de cor.  

No Natal de 1959, o jovem Oiticica transcreve em seu diário o que considera como 

"palavras proféticas em Mondrian”: 

“O que está claro é que não há escapatória para o artista não figurativo; 

ele tem que permanecer dentro de seu campo e, como consequência, 

caminhar em direção à sua arte. Esta consequência nos leva, num futuro 

talvez remoto, em direção ao fim da arte como uma coisa separada do 

ambiente que nos circunda, o qual é a própria realidade plástica 

presente. Mas este fim é ao mesmo tempo um novo começo. A arte não 
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apenas continuará, mas realizar-se-á mais e mais. Pela unificação da 

arquitetura, escultura e pintura, uma nova realidade plástica será criada. 

A pintura e a escultura não se manifestarão como objetos separados, 

nem em forma de ‘arte muralista’ ou ‘arte aplicada’, mas, sendo 

puramente construtivas, ajudarão na criação de ambiente não 

meramente utilitário ou racional, mas também puro e completo em sua 

beleza.” (Mondrian apud Oiticica 1986: 17) 

No início da década de 1960, Oiticica inicia seus Núcleos, variedade de placas de cor que 

se organizam tridimensionalmente, permitindo a visão da obra no espaço e no tempo. O 

deslocamento entre as placas faz com que o espectador integre a experiência, absorvendo 

o desdobramento da cor que pulsa de seu estado estático para duração. O espectador gira 

a sua volta, penetrando seu campo de ação, uma vez que a visão estática da obra, 

observada de um ponto fixo, não é capaz de revelar sua totalidade.  

Segundo o artista, a experiência dos Núcleos não seria importante apenas no 

sentido psicológico de um movimento interior, mas em sua realização existencial, no mais 

alto sentido da palavra. “Quero, pois, por esse sentido da cor exprimir uma vivência, 

digamos assim, que não me é possível de outra maneira. Dir-se-ia estética?, existencial 

criativa?, sei lá! Como se queira” (1986: 41). Dessa forma, Oiticica liberta a cor para o 

espaço. 

Em 15 de janeiro de 1961, ele escreve em seu diário uma única frase, enigmática: 

“ASPIRO AO GRANDE LABIRINTO” (id. ibid.: 26).  Em 16 de fevereiro, retoma suas 

anotações sobre Mondrian, escrevendo um longo texto em que decreta definitivamente a 

era do fim do quadro. 

Já não tenho dúvidas que a era do fim do quadro está definitivamente 

inaugurada. Para mim a dialética que envolve o problema da pintura 

avançou, juntamente com as experiências (as obras), no sentido da 

transformada pintura quadro em outra coisa (para mim o não objeto), 

que já não é mais possível aceitar o desenvolvimento “dentro do 

quadro”, o quadro já se saturou. Longe de ser a “morte da pintura”, é a 

sua salvação, pois a morte mesmo seria a continuação do quadro como 

tal, e como “suporte” da “pintura”. [...] Na verdade a desintegração do 

quadro ainda é a continuação da desintegração da figura, à procura de 

uma arte não naturalista, não objetiva. Há um ano e dois meses, 

praticamente, achei palavras de Mondrian que profetizavam a missão 

do artista não objetivo. Dizia ele que o artista não objetivo, que quisesse 

uma arte verdadeiramente não naturalista, deveria levar seu intento até 

as últimas consequências; dizia também que a solução não seria o mural 

nem a arte aplicada, mas algo expressivo, que seria como “a beleza da 
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vida”, algo que não podia definir, pois ainda não existia. Foi um profeta 

genial. (Oiticica 1986: 26-27) 

Em 13 de agosto de 1961, ele escreve que todas as vezes que procurava situar a posição 

estética de seu desenvolvimento, chegava “à conclusão de que não é só um 

desenvolvimento individual muito forte e pessoal, como completa um contexto histórico 

e cria um movimento, junto a outros artistas. É uma necessidade de grupo ativa”.  

Aparecia-lhe então sua relação com a obra de Lygia Clark, “que entre nós é o que de mais 

universal existe no campo das artes plásticas” (1986: 33).  

A diluição estrutural da pintura que prenunciava o salto para o espaço e para a 

participação provinham da influência das pesquisas de Clark, que, segundo ele, percebera 

a relação fundamental de Mondrian com o espaço. Compreendendo o sentido das grandes 

intuições do pintor como algo vivo, a necessidade de quebra da moldura na obra de Lygia 

Clark não teria sido uma necessidade pensada, mas consequência de uma necessidade 

altamente ética e estética, estabelecendo uma relação com Mondrian semelhante à do 

cubismo com Cézanne. 

Com a criação dos Penetráveis, cujo mais famoso seria Tropicália, a relação entre 

a “estrutura-cor” e o espectador se dá numa integração completa, com este se 

transformando em “descobridor da obra” (id. ibid.: 53). A criação dos Penetráveis 

permitiu a invenção do que Oiticica chamou de “projetos”, pensados para serem 

construídos ao ar livre. Em 28 de agosto de 1961, ele anota que passou os primeiros meses 

do ano fazendo a maqueta de um jardim, o Projeto Cães de Caça, composto por cinco de 

seus Penetráveis, pelo Poema Enterrado de Ferreira Gullar e pelo Teatro Integral de 

Reynaldo Jardim. O projeto tomara a forma de um grande labirinto com três saídas. Além 

das obras que iriam compor o projeto, haveria ainda um espaço para serem realizados 

concertos musicais ao ar livre. 

O desenvolvimento da participação ganha novos contornos com suas primeiras 

estruturas manuseáveis, os Bólides, que ele chama também de “transobjetos”, “estruturas 

de inspeção” ou “estruturas transcendentais imanentes”. Com eles, Oiticica põe o 

espectador em contato com diferentes artefatos como caixas (de madeira, vidro, cimento 

ou plástico), sacos (de plástico ou de pano), latas e bacias que abrigam materiais (terra, 

areia, carvão, brita, anilina, água, conchas etc.) para serem manipulados. Os Bólides 

proporcionam experiências táteis em materiais que exaltam a cor em estado pigmentar. 

Como veremos no próximo capítulo, o grande salto virá a partir de seu contato com a 

Mangueira, quando ele radicaliza o projeto construtivo da arte contemporânea. 
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Como analisa Martins (2010), uma reversão no sentido de “construtivo” foi posta 

em operação através de Hélio Oiticica. Primeiro ele foi capaz de se situar como a 

continuação e o ápice de um projeto construtivo anterior: o de Mondrian. Em seguida, 

efetuou uma mudança que permitiu que seus procedimentos se libertassem dos limites da 

pintura. Definidos por ele como construtivos, esses procedimentos foram sendo 

reimplantados estrategicamente em relação às práticas anteriores. Foi nesse sentido que 

Oiticica resgatou – e reinventou – a ideia de construtividade, levando-a ao domínio da 

história num movimento retroativo. 

Em um ensaio de 1962, Oiticica define o que considera como “construtivo”, 

apontando que Mário Pedrosa fora o primeiro a sugerir que sua proposta versava sobre 

um “novo construtivismo” – o que o artista considerou ser uma denominação ideal e 

importante para a consideração dos “problemas universais” que desembocavam entre eles 

através dos múltiplos e sucessivos desenvolvimentos da arte contemporânea. Mesmo 

abominando termos como “neos” “novos” etc., que poderiam sugerir uma relação direta 

com certos “ismos” do passado da arte moderna, ele resolveu considerar a proposta por 

entender que se tornara inadiável uma reconsideração do termo “construtivismo” ou “arte 

construtiva” dentro das novas pesquisas em todo o mundo.  

Seria pretensioso querer considerar, como o fazem teóricos e críticos 

puramente formalistas, como construtivo somente as obras que 

descendem dos Movimentos Construtivista, Suprematista e 

Neoplasticista, ou seja, a chamada “arte geométrica”, termo horrível e 

deplorável tal a superficialidade [da] formulação que o gerou, que 

indica claramente o seu sentido formalista. Já os mais claros procuram 

substituir “arte geométrica” por “arte construtiva”, que, creio eu, poderá 

abranger uma tendência mais ampla na arte contemporânea, indicando 

não uma relação formal de ideias e soluções, mas uma técnica estrutural 

desse panorama. Construtivo seria uma aspiração visível em toda a arte 

moderna, que aparece onde não esperam os formalistas, incapazes que 

são de fugir às simples considerações formais. (Oiticica 1986: 54-55) 

Partindo dessa leitura, Oiticica cria um significado e uma pertinência histórica para o uso 

do termo. Isso fica ainda mais evidente quando ele começa a citar os artistas que 

considerava cruciais à luz de sua renovação do conceito: Kandinsky, Malevitch, 

Mondrian, Pevsner, Gabo, Klee, Arp, Schwitters, Calder, Boccioni, Brancusi, Picasso, 

Bill, Pollock, Clark, Delaunay, Fontana, Albers, dentre outros.  

Martins (id. ibid.) defende que a proposta não deve ser entendida como jogada 

retórica ou exibição vulgar de historicismo, mas aponta para o aspecto ético-político de 
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sua renovação. Ao invés de um movimento no interior da história da arte, Oiticica passa 

a defender o sentido de construtivo como uma operação cultural. Sob o tópico da 

“vontade construtiva geral”, o artista apresenta, em 1967, sua atualização da antropofagia 

de Oswald de Andrade, considerada por ele como o primeiro sinal de uma vontade 

construtiva na cultura brasileira. Daí a perspicaz defesa de Martins de que o sentido de 

construtivo, como fora definido por Oiticica em 1962, já continha as sementes da 

recuperação antropofágica posterior – como se a antropofagia estivesse desde sempre 

incorporada ao projeto construtivo brasileiro.  
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Hélio Oiticica, Grupo Frente, 1956 

 

 

 

 Hélio Oiticica, Metaesquema, série “Secos” N. 27, 1956 
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Hélio Oiticica, Metaesquema, 1958 

 

 

 

Hélio Oiticica, Metaesquema, 1958 
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Hélio Oiticica, Monocromáticos, série “Invenções”, 1959 

 

 

 

 

Hélio Oiticica, Bilaterais, 1959 
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Hélio Oiticica, Relevo espacial, 1960 

 

 

Hélio Oiticica, Relevo espacial, 1960 



73 
 

 

 

 

Lygia Clark, Quebra da moldura, 1954 

 

 

Lygia Clark, Descoberta da linha orgânica, 1954 
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CAPÍTULO 2 – PENSAMENTO FLEXÍVEL, CORPO SELVAGEM 

 

No capítulo anterior, tracei um panorama dos principais debates que agitaram as 

vanguardas construtivas na primeira metade do século XX, e apontei alguns dos caminhos 

dessa tendência na arte brasileira. Estou ciente de que, à primeira vista, estes debates 

podem não fazer muito sentido para um cientista social. Afinal, o que se poderia aprender 

com artistas que rompem parcerias de trabalho pela introdução de uma linha diagonal ou 

em textos que apontam para o absurdo de se usar marrom num quadro? No entanto, é 

preciso notar que por trás de um aparente debate técnico estavam em marcha disputas 

existenciais complexas, que remontam aos primórdios da filosofia ocidental. 

  Conforme estudamos em nossos cursos de introdução à filosofia, Platão operou 

uma espécie de síntese entre as ideias de dois filósofos pré-socráticos, Parmênides de 

Eleia e Heráclito de Éfeso. A filosofia de Parmênides definiu “o ser” como infinito, 

imutável e sempre idêntico a si mesmo: o ser é, e não pode não ser. Nessa filosofia, toda 

sensação de movimento captada pelos sentidos é tratada como ilusória, pois se as coisas 

de fato mudassem, deixariam de ser o que são. Portanto, conhecer é conhecer aquilo que 

nunca muda. Heráclito, por sua vez, defendeu a ideia de um mundo contínuo e em 

constante movimento, em que nada poderia permanecer idêntico a si mesmo. Parmênides, 

filósofo da identidade, do mesmo. Heráclito, filósofo da diferença, do outro.  

A saída encontrada por Platão foi a defesa de “dois mundos”: no mundo das ideias 

não existem mudanças – logo, um mundo perfeito; no mundo dos sentidos, tudo é efêmero 

–  logo, um mundo de ilusões. É por isso que na filosofia platônica o Homem é um ente 

dual, dividido entre uma alma e seu corpo. Lócus dos sentidos, o corpo é incapaz de 

alcançar o verdadeiro conhecimento, só acessado pela razão.  

Com a expansão do cristianismo a partir da Idade Média, noções compartilhadas 

pelo pensamento grego e pela filosofia cristã – como unidade, precisão e estabilidade – 

tornaram-se dominantes e estiveram na base da ontologia naturalista desenvolvida pela 

modernidade ocidental. Sob influência das religiões monoteístas e das filosofias 

monísticas, conceitos físicos e matemáticos que ambicionaram definir a racionalidade 

humana foram formulados a partir de axiomas morais, sobretudo aqueles relacionados ao 

tempo e ao espaço. A consequência, sabemos bem: toda diferença passou a ser lida pelo 

signo da falta e da inferioridade. 

Do Renascimento, passando pela Revolução Científica e chegando ao Iluminismo 

– o século da filosofia –, a Razão (ocidental) tornou-se antropocêntrica, e o cogito 
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cartesiano foi transformado em imperativo. Com a Revolução Francesa e a Revolução 

Industrial inglesa, a partir do século XVIII uma nova escala de valores começou a tomar 

conta do mundo, marcando o triunfo da indústria capitalista e da sociedade burguesa. 

Como apontou Dias Duarte (2004; 2012), a cultura ocidental moderna foi-se articulando 

em torno da tensão entre seu universalismo primordial, representado pelo “espírito 

científico”, e seus constantes contrapontos “românticos”. 

 Trabalhos fundamentais para as ciências humanas foram escritos durante a 

segunda metade do século XIX, como os de Charles Darwin e Karl Marx. Foi nessa época 

também que a filosofia positiva se consolidou, e a antropologia foi fundada pelos 

trabalhos de três autores clássicos do pensamento evolucionista: Lewis Henry Morgan, 

Edward Burnett Tylor e James George Frazer. Um autor cuja grande relevância se faria 

notar no século seguinte foi o filósofo Friedrich Nietzsche, figura-chave na obra de 

Oswald de Andrade, no pensamento de Hélio Oiticica e no pós-estruturalismo francês. 

Em fins do século XIX, teve início uma nova fase da dominação colonial europeia, 

produzindo uma grande expansão imperialista. Ao mesmo tempo, a Europa assistia a uma 

onda de efervescência cultural e artística, com o despontar das primeiras vanguardas 

modernistas e a criação da psicanálise por Sigmund Freud. Na passagem para o século 

XX, Émile Durkheim conformaria uma sociologia de postura radicalmente dual, com o 

Indivíduo cindido entre corpo e alma e apresentado em oposição à Sociedade.  

No mesmo período, Henri Bergson, outra referência fundamental para Oiticica e 

para o pós-estruturalismo, publicou alguns de seus mais importantes trabalhos, retomando 

de maneira inovadora a antiga questão do tempo. Bergson constatou que o pensamento 

científico não conseguia explicar a realidade por operar um congelamento conceitual do 

tempo. Propondo uma diferenciação entre intelecto e intuição, o filósofo defendeu que só 

o tempo físico é capaz de ser mensurado, uma vez que o tempo vivido é inalcançável 

pelos aferidores científicos.  

Em 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial, estendendo-se até 1918. A saída 

da Guerra promoveu mudanças cruciais em diferentes áreas do pensamento (como narrei, 

de maneira resumida, na introdução deste trabalho). A modernidade ocidental, com sua 

referência identitária e uma crença dogmática na estabilidade, sofria assim um forte abalo.  

Em 1922, Bergson e Albert Einstein participaram de uma conferência no Collège 

de France, em Paris. Bergson, que havia analisado meticulosamente a teoria de Einstein 

para escrever Durée et simultanéité, à propos de la théorie d'Einstein, questionou se não 

seria o caso de ir além da teoria da relatividade, buscando o significado filosófico dos 



76 
 

conceitos que ela introduzia. De maneira extremamente concisa, o físico lhe respondeu 

duvidando da existência de um tempo filosófico, mas apontando para a existência de um 

tempo psicológico, diferente do tempo objetivo da física.  

Se hoje há cientistas que reconhecem as limitações epistemológicas do veredito 

de Einstein, a contribuição das vanguardas artísticas para a complexificação destas – e de 

diversas outras – questões não deve ser desconsiderada. Nesse sentido, penso que Brito 

(1999) está correto ao apontar os limites teóricos e existenciais das tendências 

construtivas que emergiram como afirmação da crença no progresso e da racionalidade 

ocidental. Ao fazerem uma releitura da história da arte, estes artistas e teóricos foram 

incapazes de lidar com os problemas apresentados por outras vanguardas.  

Por meio do surrealismo, as tendências construtivas recalcaram o 

pensamento de Freud. Ficaram à margem do radical deslocamento do 

sujeito cartesiano trazido pela psicanálise, presos à antiga concepção 

racionalista do século XIX. Se de certo modo os surrealistas leram mal 

Freud – “romantizaram” Freud –, os construtivos não chegaram a ele. 

(Brito 1999: 27). 

O construtivismo ortodoxo retomou a busca por um mundo perfeito, tendo como guia o 

roteiro de subjetivação produzido pela modernidade liberal. Paradoxalmente, considerou 

que seria preciso extirpar toda sobra de subjetividade de suas obras. Portanto, não é de se 

estranhar que o projeto construtivo tenha se realizado sob a égide do universo platônico 

das formas puras importadas da matemática – disciplina considerada no Ocidente como 

a única capaz de expressar a realidade tal como ela é. Lembremos mais uma vez da 

afirmação de van Doesburg, que, às vésperas da ascensão do nazismo, previa o início de 

uma época de certeza e perfeição, uma época em que tudo seria mensurável, “mesmo o 

espírito com suas 199 dimensões” (in Amaral 1977: 44). 

Por tudo isso, se quisermos entender os (des)caminhos percorridos por Hélio 

Oiticica, teremos que observar detidamente as singularidades do concretismo praticado 

no Rio de Janeiro, atentando para a importância das ideias de Mário Pedrosa na formação 

de uma geração de jovens artistas, como atesta o próprio Oiticica. 

Pedrosa é o grande crítico, e entre nós o mais autorizado em relação às 

criações de vanguarda, sendo sua posição a mais ideal para julgá-las, 

pelo fato de ser esta não sectária e não dogmática, fugindo ao mesmo 

tempo do ecletismo pelo seu caráter objetivo e coerente, procurando 

sempre um nível universal de consideração para a abordagem dos 

problemas relativos à criação artística. Sua visão no que se refere às 

novas tendências é apuradíssima e suas ideias propiciam um porvir mais 
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otimista para a arte de vanguarda em geral. Por que ser pessimista, 

como o fazem muitos, diante dos testemunhos desses artistas? Não são 

eles somente representantes da grande arte deste século, ou grandes 

individualistas, mas abrem os caminhos mais positivos e variados a que 

aspira toda a sensibilidade do homem moderno, ou seja, os de 

transformar a própria vivência existencial, o próprio cotidiano, em 

expressão, uma aspiração que se poderia chamar de mágica tal a 

transmutação que visa operar no modo de ser humano, e da qual estão 

por certo afastadas quaisquer teorias de ordem naturalista. (Oiticica 

1986: 62-63) 

Ao contrário dos construtivistas, Pedrosa dialogou profundamente com o pensamento de 

Freud e com as propostas do surrealismo11. Embora guardasse diferenças com essa 

vanguarda e tivesse críticas à psicanálise, poderíamos questionar se, assim como em Lévi-

Strauss, sua busca pela universalidade das formas não seria também herdeira de uma 

“concepção implicitamente surrealista (‘antropológica’) da mente como uma fonte 

criativa, capaz de gerar toda a gama de expressões humanas” (Clifford 2014: 161).   

Como narra Otília Arantes (2004), Pedrosa entrou em contato com os surrealistas 

quando foi a Paris para um casamento familiar, em 1928, especialmente com Pierre 

Naville, com quem já se correspondia, e também com Louis Aragon e André Breton, de 

quem se manteve próximo por toda a vida.  Num texto notavelmente profético publicado 

em 1967, Pedrosa defende que, malgrado os acentos por vezes patéticos para o gosto 

contemporâneo, a crítica surrealista permanecia válida, assim como sua ética e sua 

estética.  

No domínio da criação e das reações subjetivas das jovens gerações, as 

suas preocupações e pesquisas foram, no fundo, retomadas, embora sob 

outras formas menos românticas ou ingenuamente arrogantes e mais 

práticas e numa escala muito maior e coletiva. Se do lado da 

transformação social há ainda muito e muito que fazer, do lado das 

transformações no comportamento humano nada ainda foi feito. Mas 

aqui as reações são já muito mais espontâneas e traduzem a revolta em 

marcha da juventude do mundo. (Pedrosa 1975: 183) 

Desde a década de 1920, Pedrosa fora um dedicado militante comunista. Na crítica de 

artes plásticas, estreou com uma defesa da arte dita proletária, escrevendo um famoso 

ensaio marxista sobre as gravuras de Käthe Kollwitz, em 1933. Pedrosa exerceu a crítica 

de arte por quase cinquenta anos, sem nunca abandonar a militância política. Ligado ao 

                                                           
11 Além disso, Benjamin Péret, um dos mais importantes poetas surrealistas franceses, foi casado com a 

irmã de Mary Houston, esposa de Pedrosa. 
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pensamento de Leon Trótski, recusou alinhar-se às posições do II Congresso 

Internacional de Escritores Revolucionários em Karkov, ocorrido em 1930, que levaram 

às conclusões do Congresso de 1934 sobre o realismo socialista.  

Se, por um breve momento, Pedrosa defendeu uma arte funcional e utilitária, 

prontamente passou a considerar o aspecto social da arte como resultado do poder 

comunicativo da forma, acreditando, como aponta Arantes, que a luta pela libertação da 

humanidade “passa pela preservação e ampliação daquele mínimo de iniciativa de que ela 

pode dispor na sociedade capitalista, ou seja, daquelas possibilidades que lhe sobram de 

‘exercício experimental da liberdade’” (Arantes 2004: 15). 

Ainda que não fosse um defensor da estética tecnológica que ocorria na Europa, 

Pedrosa acreditava que a revolução modernista havia se esgotado, e a crítica de arte 

precisava se renovar para acompanhar as mudanças do pós-Guerra. “Tendo viajado pelo 

mundo todo, [...] era com naturalidade que Mário Pedrosa podia cotejar estilos e 

tendências provenientes de todos os quadrantes, e sobretudo colocar em perspectiva 

internacional a experiência artística brasileira”. Desssa forma, “dirigia-se ao grande 

público leitor de jornal e conseguia falar à imaginação de todo brasileiro bem formado” 

(id. ibid.: 21).   

Arantes acredita ser possível eleger 1944 como o ano da total conversão de 

Pedrosa ao abstracionismo, durante a primeira grande mostra de Alexander Calder nos 

Estados Unidos, no MoMA. Ao escrever sobre o artista, Pedrosa defendeu a necessidade 

de manter-se alguma distância do processo de modernização social, caso contrário a arte 

acabaria perdendo sua capacidade de anunciar um novo mundo. Ajustando o ideal 

moderno de autonomia da arte com o utopismo vanguardista, o crítico acreditava que uma 

nova arquitetura do pensamento estava surgindo, na esteira da descoberta, no início do 

século XX, de uma arte “primitiva” de estrutura forte, muito mais viva e ligada a ritos e 

ritmos. E a obra de Calder parecia confirmar suas impressões.  

É preciso também ressaltar que, na visão de Mário Pedrosa, o 

naturalismo não é outro do formalismo: justamente toda arte ocidental, 

desde a Grécia, teria sido “naturalista” na medida em que as formas 

foram arrancadas à vida por um processo civilizatório dominado pelo 

intelecto que acabou por reduzi-las a meras apresentações; o 

formalismo seria apenas a consequência natural desse processo. 

Portanto, nada esteve mais longe de sua crítica do que a defesa da 

“racionalidade” moderna ocidental, ou da redução da arte a uma mera 

combinatória de elementos agenciados pela razão científica. 



79 
 

 Foi sem dúvida o que o fez, mesmo tendo tomado, desde a 

primeira hora, a defesa da arte concreta, ir se afastando 

progressivamente do grupo paulista e rejeitar toda sujeição da arte ao 

design e à informação. Sabidamente, mentor das vanguardas cariocas, 

foi Mário Pedrosa o responsável, ao menos em parte, pela direção que 

tomaram. Acredito que se o neoconcretismo pôde, em 1959, fazer a 

crítica ao objetivismo e racionalismo do movimento dos anos 50, é 

porque já se achava bastante distante de certos exageros deste. (Arantes 

2004: 65) 

Pedrosa deslocou a dualidade contéudo-forma para o par subjetividade-objetividade, 

tentando resolver a dicotomia entre inteligência e sensibilidade. Ainda que externasse 

simpatia pela sabedoria espiritualista professada pelos abstratos informais, sobretudo por 

Kandinsky, entendia que era preciso ir além dos sentimentos pessoais e da expressão 

subjetiva, buscando as leis universais da experiência estética. Por isso, retomou o 

interesse que tinha pela gestalt quando, na década de 1920, estudara filosofia na 

Universidade de Berlim.  

Em Da natureza afetiva da forma na obra de arte, Pedrosa afirma que a “boa 

forma” designa uma homologia entre processos biológicos e físicos, tornando inócua a 

oposição tradicional entre sujeito e objeto. Segundo Arantes (2004: 73), o texto recebeu 

na Revue d’Esthétique um comentário altamente elogioso de Étienne Souriau, filósofo 

que exerceu grande influência na obra de Deleuze.  Defendida em 1951 no concurso para 

a cátedra de História da Arte e Estética da Faculdade Nacional de Arquitetura, a tese 

acabou classificada em segundo lugar, só sendo publicada trinta anos depois.  

Diferentemente dos que viam nos povos “primitivos” uma potência expressiva 

desenfreada, o interesse de Pedrosa pela arte africana e pré-colombiana estava baseado 

na leitura de que nas estatuetas e máscaras era possível vislumbrar outras formas de 

organização do pensamento, acentuando mais o desenho do que a reprodução literal e 

apresentando qualidades e efeitos que a escultura ocidental havia perdido, amarrada às 

exigências de representação naturalista da estatutária clássica. No caso da produção 

artística dos pacientes do hospital psiquiátrico, Pedrosa acreditava que a distância de uma 

individualidade autorreferente poderia permitir a manifestação de uma força plasmadora 

de linguagem própria. Ou seja: a boa forma da obra de arte, fruto do inconsciente, 

transmitir-se-ia através do artista, ao invés de ser criada conscientemente por ele. 

Em consequência de seu ininterrupto processo de pesquisa, Pedrosa foi pouco a 

pouco notando as limitações da gestalt para dar conta do caráter simbólico da arte. Em 

“Forma e personalidade”, artigo de 1951, ele nuançou alguns destes pontos, afirmando a 
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natureza simbólica da arte e comparando-a à capacidade de fabulação do pensamento 

mágico. Em seguida, aproximou-se das teorias de Ernst Cassirer sobre a função 

simbolizadora do espírito. 

Ao relativizar o objetivismo da Gestalt, [Pedrosa] acaba se alinhando 

também, num certo sentido, ao transcendentalismo das filosofias 

neokantianas. Sem renegar de todo sua tese, parece compartilhar a 

posição de Cassirer, quando considera que as leis gestálticas concernem 

apenas ao curso das representações, mas não tornam inteligíveis “as 

figuras e as formas originais que produzem, em se agenciando, as 

representações e a unidade de ‘sentido’ que se estabelece entre elas”.  

[...]  Seu propósito [de Cassirer] é antes de mais nada explicar a 

instauração pelo espírito de significações novas: os diferentes produtos 

da cultura, originados justamente da tentativa de transformar o mundo 

passivo da simples impressão, em que o espírito parece inicialmente 

fechado, em mundo de pura expressão. (Arantes 2004: 79 [a citação de 

Cassirer encontra-se em A filosofia das formas simbólicas]) 

Ainda que tenha adotado conceitos da fenomenologia para explicar o caráter das formas 

estéticas, Pedrosa não chegou a desenvolver uma crítica completa à gestalt. No entanto, 

segundo Arantes, foi por indicação dele que os neonconcretos adotaram, no final da 

década de 1950, a autoridade da Fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty para 

marcar, através da simbólica do corpo, uma radical divergência com o cartesianismo 

concretista.  

Entretanto, se bem entendo o uso da fenomenologia no Manifesto Neoconcreto, 

cuja importância na história da arte brasileira só se compara a do Manifesto Antropófago, 

creio que ao invocar uma nova sensorialidade para afirmar uma visão orgânica da obra 

de arte, a presença do corpo defendida por Gullar opera uma inversão praticamente 

automática, transferindo para o corpo tudo aquilo que antes era atributo do espírito (ou da 

razão). A passagem ao corpo me parece de fato ocorrer nos desdobramentos das 

pesquisas de Lygia Clark e Hélio Oiticica, indo muito além de uma proposta participativa 

que seria capaz de devolver “o mundo” ao “sujeito”.  

Segundo Lygia Pape12, seria equivocado ver Merleau-Ponty como norteador até 

mesmo da produção neoconcreta, uma vez que sua filosofia aparece para o grupo durante 

a finalização das obras para a primeira exposição, como um aporte contextualizador de 

                                                           
12 Por motivos de tempo e espaço, não abordarei as notáveis contribuições de Lygia Pape para o tema da 

corporalidade, mas gostaria de registrar aqui minha imensa admiração pela artista.  
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uma produção até então nunca vista, carregada de novidades e invenções (cf. Rivera 2014: 

204-205).  

 Para Suely Rolnik (1999), embora a fenomenologia de Merleau-Ponty e Susanne 

Langer tenha orientado Gullar nos direcionamentos do neoconcretismo, a ideia de vida 

que permeia a obra e muitos dos textos de Lygia Clark dificilmente pode ser apreendida 

em sua radicalidade se nos mantivermos restritos no âmbito desta filosofia. Por isso, 

Rolnik propõe uma aproximação entre o pensamento de Clark e o pós-estruturalismo de 

Gilles Deleuze. Estou totalmente de acordo com a proposta, e creio ser possível estendê-

la também a Oiticica. 

A concepção de vitalismo introduzida por Gilles Deleuze pode nos 

auxiliar a avançar nessa apreensão. A rigor, em se tratando da 

fenomenologia, não se pode sequer falar em vitalismo, mas apenas de 

uma superação do idealismo, na direção do mundo. A fenomenologia 

convoca o pensamento a aproximar-se das coisas (o “ser no mundo” de 

Merleau-Ponty), mas ainda mantém algo como um sujeito, diante dos 

objetos do mundo, ou uma intencionalidade, seja ela da consciência ou 

do corpo. Merleau-Ponty vai além da noção de corpo orgânico, 

desenvolvendo a noção de “corpo próprio”, já sugerida em Husserl. 

Para o filósofo, quando se contempla a dança de um bailarino, por 

exemplo, a dança que se vê não é de seu corpo orgânico, mas de seu 

corpo próprio, tomado pela forma simbólica da musicalidade. Já para 

Gilles Deleuze, há de se levar em conta não apenas o enlevo do corpo 

próprio, mas um plano de forças, vibrações, intensidades, em que se 

criam o que o autor chama de “Corpos sem Órgãos”, que não são dela, 

bailarina, nem de quem a olha, mas ocorrem “entre” os dois, onde 

devires se desencadeiam. A noção de vida em Deleuze situa-se mais na 

linhagem de Espinosa, Nietzsche e Bergson: a vida como criacionismo, 

gênese permanente do mundo, produtividade. É o próprio plano de 

imanência absoluto. A principal ideia dessa concepção de vitalismo é 

que a vida é a constante resolução de problemas face as resistências que 

ela encontra em sua diferenciação. Distingue-se dos vitalismos 

evolucionista e mecanicista que, marcados pela ideia de necessidade e 

finalidade, ignoram a criatividade da vida impulsionada pela urgência 

de enfrentar os obstáculos que se contrapõem à sua expansão. (Rolnik 

1999: 8) 

Em maio de 1959, Lygia Clark escreve em seu diário uma carta a Mondrian. Nela, 

expressa sua imensa admiração pelo “amigo”, dizendo-se continuadora de seu trabalho. 

Clark confessa o desejo de deixar o grupo neoconcreto, pois a identificação profunda que 

havia no momento em que o grupo se formara não existia mais. A tomada de consciência 

de uma realidade nova fora esquecida pela maioria dos participantes, que desejavam 
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imprimir um sentido menor ao grupo, numa tentativa de dar continuidade superficial ao 

movimento.  

Agora, velho, simpático mestre, diga-me com toda franqueza: meu 

desejo é deixar o grupo e continuar fiel a esta minha convicção, 

respeitando a mim mesma, embora mais só que ontem e hoje, eu serei 

amanhã, pois as pessoas que se aproximaram um dia, há bem pouco 

tempo, se afastam desorientadas sem enfrentarem a dureza de estar só 

num só pensamento, sem resguardar o sentido maior, ético, de morrer 

amanhã, sozinha mas fiel a uma ideia. (Clark 2006: 49) 

Antes mesmo do período neoconcreto, Clark e Oiticica já demonstravam em suas obras 

uma total desconfiança em relação ao primado metafísico atribuído ao plano. Num texto 

de 1960, Clark defende que o plano foi uma concepção “criada pelo homem como uma 

manifestação prática para satisfazer suas necessidades de equilíbrio”. O quadrado, por 

sua vez, “foi a criação de ordem abstrata que veio através do elemento plano. O plano, 

sendo a espessura do espaço, deu ao homem todo um conceito racional e falso da sua 

própria realidade” (Clark apud Martins 2014: 53).  

Num inspirado diálogo com Jacques Lacan, Martins (id.) aponta que a oposição 

ao plano expressa uma atitude notadamente antiegomórfica diante das coisas do mundo, 

uma investida contra a confirmação especular das expectativas do “eu”. 

É a imagem de seu corpo que é o princípio de toda unidade que [o 

homem] percebe nos objetos. Ora, desta própria imagem, ele só percebe 

a unidade do lado de fora, e de maneira antecipada. Devido a essa 

relação dupla que tem consigo mesmo, é sempre ao redor da sombra 

errante do seu próprio eu que vão se estruturando todos os objetos do 

seu mundo. Terão todos um caráter fundamentalmente antropomórfico, 

podemos até dizer egomórfico. É nessa percepção que é evocada para o 

homem, a todo instante, sua unidade ideal, que, como tal, nunca é 

atingida e que a todo instante lhe escapa. (Lacan apud Martins 2014: 

52) 

Durante o neoconcretismo, as distâncias entre sujeito (espectador) e objeto (obra de arte) 

são encurtadas. Com seus Casulos, Clark estende o plano da parede para o espaço, através 

de placas de metal dobradas que formam um objeto no limiar entre a bi e a 

tridimensionalidade. Na sequência, cria uma das manifestações artísticas mais 

importantes da segunda metade do século XX: a série dos Bichos, construções metálicas 

que se articulam por meio de dobradiças e mudam de forma através da manipulação. 
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Evidenciando a interdependência entre sujeito e objeto em termos alternantes, o Bicho 

convida o espectador a se mover – e perceber-se movendo – no espaço. 

Em seus escritos do período neoconcreto, Oiticica parece entender o espaço como 

algo existente em si mesmo, “racional por excelência, provém da inteligência e não da 

intuição (Bergson)” (1986: 16). Portanto, na arte não representativa, o tempo deveria ser 

o fator determinante da criação. Daí a necessidade de ir além de Mondrian, que, segundo 

Oiticica, tocou o ponto crucial da transformação, mas não foi capaz de ultrapassá-lo por 

não incluir o tempo em suas obras.  

Inspirado por suas leituras de Bergson, Oiticica tentava integrar duração aos seus 

trabalhos, através de registros cromáticos e espaciais. Nos Núcleos, construídos com 

placas pintadas com cores quentes que pendem do alto, o espectador é convidado a girar 

no entorno da obra para ter sua visão completa. 

Assim, para Oiticica, o tempo como elemento ativo, duração, implica o 

fim da representação e, com ela, da contemplação. No espaço 

“representativo”, a tela funciona como janela; o tempo, aí, é linear, 

movimento entre figuras. Quando, porém, o plano da tela é ativado, o 

tempo, como duração, lança-se no dinamismo das áreas de cor, que 

agem como focos de energia. Na medida em que o observador é 

chamado, de alguma forma, a intervir na produção desse dinamismo, 

esse tempo ganha “vitalidade” e “significação”. E, para Oiticica, é esse 

envolvimento dos indivíduos com o “tempo da obra” que reata o fio 

estancado das experiências dos mestres construtivistas. (Favaretto 

2015: 79) 

Em 1963 (período pós-neoconcretismo), o artista dá início à sua série de Bólides, pondo 

o espectador em contato com diferentes artefatos para serem manipulados. Nesse 

momento da pesquisa, o comportamento criador já demonstra ser mais importante do que 

a própria criação das obras, fundindo nelas ideia e objeto. 

Segundo Oiticica, os Bólides foram o “ovo” de seus futuros projetos ambientais: 

“são parte do processo irreversível que é o programa que se instaurou com o fim do 

quadro/escultura: o fim das artes chamadas plásticas que se formaram a partir do 

Renascimento” (apud Favaretto 2015: 97). Por isso, considerava os Bólides como objetos 

por excelência da vanguarda brasileira, totalmente inseridos no novo momento da arte 

que emergia. 

A criação de “objetos”, de coisas etc., é mais ligada ao comportamento 

criador do que a outra coisa qualquer: o giro dialético se dá nesse campo 

mais do que no das transformaçoes estruturais: o problema do 
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comportamento criador, de como encarar a criação, do ato criador como 

tal etc., importa muito mais. Já o urinol de Duchamp, ou os objets 

trouvés surrealistas, de caráter poético, é certo, mostravam essa 

mudança mais na atitude do artista do que na preocupação esteticista de 

transformar alguma estrutura. A liberdade crescente das manifestações 

da criação humana começa a exigir novas estruturas, novos objetos, de 

modo cada vez mais direto: nascem as apropriações de objetos, objetos 

metafóricos, objetos estruturais, objetos que pedem manipulação etc. O 

interesse se volta para a ação no ambiente, dentro do qual os objetos 

existem como sinais, mas não mais simplesmente como “obras”: e esse 

caráter de sinal vai sendo absorvido e transformado também no decorrer 

das experiências, pois é agora “ação” ou um “exercício para um 

comportamento” que passa a importar: a obra de arte criada, o objeto 

de arte, é uma questão superada, uma fase que passou: de sinal para a 

ação no ambiente, passa a condição de elemento: é a nova fase do puro 

exercício vital, onde o artista é propósito de atividades criadoras: o 

objeto é a descoberta do mundo a cada instante. (Oiticica apud 

Favaretto 2015: 96-97) 

A proposta dos Bólides instaurou o “estado de invenção” no programa de Oiticica, 

adquirindo significado importante por manifestar um novo equilíbrio entre o visual e o 

sensorial. “É o momento do programa em que se expõe com máxima intensidade a 

experimentação de Oiticica, empenhada na renovação da arte construtiva e na sua 

superação” (Favaretto 2015: 98).  

Segundo o artista, ao fazer uso de materiais pré-fabricados, como no caso das 

cubas de vidro, ele não procurava uma poética transposta do objeto em si, pois, para a 

percepção da obra, o que lhe interessava era o fenômeno total, e não suas partes isoladas. 

“Não é o ‘objeto’ cuba e o ‘objeto’ pigmento-cor, mas a ‘obra’ que já não é o objeto no 

que possuía de conhecido, mas uma relação que torna o que era conhecido num novo 

conhecimento...” (1986: 66). 

Ainda em 1963, Lygia Clark faz uma descoberta fundamental. Através de 

sucessivos cortes numa fita de Moebius, uma superfície topológica não orientável na qual 

o extremo de um dos lados continua no avesso do outro, ela nota algo que lhe desconcerta. 

Tal experiência permite uma abertura na maneira de ver e sentir o espaço: mais do que a 

descontinuidade geométrica das formas, o ato evidencia a continuidade topológica das 

forças. Antinomias como antes e depois, frente e verso, dentro e fora, acima e abaixo, 

esquerda e direita são torcidas na experiência do ato. O espaço, pertencendo ao tempo, 

passa a ser entendido como contínuamente metamorfoseado pela ação, numa experiência 

de total imanência. 
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Essa outra maneira de ver e de sentir lhe dá, portanto, acesso à 

experiência de um espaço que não precede o ato, mas dele decorre e 

que, sendo assim, tampouco pode ser dissociado do tempo. Em síntese: 

vivido dessa perspectiva, o espaço surgiria dos devires das formas que 

vão sendo criadas na superfície topológica da tira, produtos das ações 

de cortá-la. 

 A revelação deixa Lygia Clark perplexa e a leva a converter essa 

experiência numa proposição artística, para a qual ela escolhe o nome 

Caminhando. Ela consiste em oferecer ao público tiras de papel, 

tesouras e cola, junto com instruções de uso breves e simples, com uma 

só ressalva: a cada vez que se reencontre um ponto que se escolhera 

anteriormente para perfurar a superfície, este deve ser evitado para 

prosseguir recortando. (Rolnik 2018: 42) 

Lygia Clark disponibiliza materiais para que cada participante monte sua própria fita de 

Moebius, fazendo uma torção na tira de papel e colando uma das extremidades no avesso 

da outra. Ao seguir sua orientação e escolher um novo ponto para prosseguir com o corte 

no sentido longitudinal, uma diferença é produzida no espaço que se cria. “A forma irá se 

multiplicando numa variação contínua, que somente se esgota quando já não resta 

superfície alguma para recortar. A obra se efetua na repetição do ato criador de diferença 

e nele se encerra” (Rolnik 2018: 44). 

Caso a ressalva não seja levada a sério e se volte a cortar a partir de um ponto já 

perfurado, a tira deixa de ser uma superfície topológica, resultando na reprodução de sua 

forma inicial, idêntica a si mesma. “Nesse tipo de corte o ato é estéril, não produz obra: 

o acontecimento de criação de uma diferença na qual a obra como tal se plasmaria” (id. 

ibid.: 47). 

Partindo destas percepções, Clark explora o espaço topológico para pensar a 

constituição da subjetividade humana, através de uma profunda subversão da 

representação espacial. Segundo a artista, a experiência lhe deixava dentro de uma espécie 

de vazio: “a iminência do ato, o abandono da transferência ao objeto, a própria dissolução 

do conceito de obra e de artista, tudo isso provocava em mim uma grande crise a qual, 

inconscientemente, eu já estava buscando há muito tempo” (apud Rivera 2014: 36).  

Ao longo do circuito pela superfície topológica, tudo se passa como se o mesmo e 

o outro trocassem ininterruptamente de lugar. Caminhante, Lygia Clark descobre que a 

formação da subjetividade não identitária é um itinerário interior fora de si. O 

descentramento que a experiência anuncia, em ressonância com a psicanálise da época13, 

                                                           
13 Lygia Clark passa a trabalhar com a fita de Moebius apenas um ano depois de Lacan utilizá-la em seu 

seminário, muito provavelmente sem ter acesso à essa informação. 
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põe o próprio sujeito em crise, convocando-o a despertar de sua alienação especular. Tal 

como o Bicho, o sujeito já não tem uma fisionomia estática que lhe dê forma e segurança.  

Com Caminhando, a obra de arte passa a ser entendida por Clark como o próprio 

ato de criação, e sua fruição é um processo experiencial que demanda do participante ir 

além dos limites do conhecido ou pré-concebido. Na ação, o tempo se espacializa e o 

espaço se temporaliza. A obra deixa de ser uma realização no espaço para ser no espaço, 

transformando uma virtualidade em empreendimento concreto. 

Não é de se estranhar que a representação do espaço seja contígua à 

questão do sujeito, e torne-se legítimo objeto de estudo da psicanálise. 

A configuração espacial que tomamos por “natural” é profundamente 

influenciada pela configuração sistematizada das leis da perspectiva 

que data do Renascimento, e tem seu organizador fundamental no 

gérmen do sujeito moderno: o olho central que guia a geometria 

descritiva. Fixo e autônomo, por trás deste olho ao qual o mundo se dá 

a ver sem falhas não deixa de se perfilar ainda Deus, garantia suprema 

da partilha bem organizada entre entes e objetos. A tal estabilidade do 

sujeito em sua relação com o mundo, capaz de gerar imagens 

apaziguadoras e fiéis à realidade, opõe-se à posição instável, móvel e 

angustiante do sujeito que, dividido, barrado, não tem mais “casa”. 

(Rivera 2008: 222) 

Se uma grande reviravolta estava sendo produzida no pensamento, Clark e Oiticica não 

demonstravam ter medo da instabilidade – o que, como se pode notar, nunca significou 

abrir mão do rigor construtivo. Ambos entendiam que a experiência da vida é sempre 

precária e incompleta, e apenas uma imersão profunda no caos poderia permitir a 

produção de novos rumos na sensibilidade contemporânea. A forma como os dois 

enfrentaram problemas complexos, herdados de séculos de ontologia naturalista, já seria 

suficiente para que pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento se interessassem 

por suas obras, permitindo-se afetar pelo estranhamento provocado por elas. 

Após Caminhando, as investigações de Lygia Clark se desdobram em profundo 

diálogo com a clínica psicanalítica, voltando-se mais tarde para estudos sobre a 

“estruturação do self”, termo que toma emprestado de Donald Winnicott. Oiticica, por 

sua vez, joga-se no imprevisível espaço do mundo, em busca de sua própria descoberta 

da imanência. Nos dois casos, buscou-se romper com o regime identitário por meio de 

uma abertura ao estranho, lidando com o desassossego das experiências através da 

afirmação do potencial de criação na existência pessoal e coletiva. 
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Eu sempre achei muito importante essa coisa de estranhamento. Na 

realidade, a maioria dos artistas, principalmente artistas plásticos, têm 

medo do estranhamento, eles se perdem quando começam a ter medo 

do estranhamento e começam a fazer objetos para serem colocados num 

ambiente e fazem esforços para eles não causarem estranhamento. 

(Oiticica apud Favaretto 2015: 98-99) 

Mário Pedrosa mostrou-se totalmente aberto às mudanças propostas por Lygia Clark e 

Hélio Oiticica. Seus textos do período evidenciam a enorme influência recebida, 

buscando novos meios e teorias para escrever sobre tudo aquilo que ocorria ao seu redor. 

Ferreira Gullar, por sua vez, abandonou a proximidade com as práticas vanguardistas para 

se envolver com os Centros Populares de Cultura (CPCs) ligados à União Nacional dos 

Estudantes (UNE). A fita de Moebius reapareceria nos Trepantes de Clark, 

implicitamente em alguns dos Parangolés de Oiticica, e unindo o pulso dos dois na única 

obra que realizaram em parceria: as fotografias de Diálogo de Mãos, de 1966. 

 

2.1 Parangolé: imanência do ato corporal expressivo 

 

Lá no morro de Mangueira 

Eu vi o Seu Zé sambar 

Cada passo que ele dava 

Tinha uma história pra contar 

- Ponto de seu Zé Pelintra 

 

Em 1964, Oiticica foi levado pelo escultor Jackson Ribeiro à Escola de Samba Estação 

Primeira de Mangueira. Lá, envolveu-se com a comunidade da favela, tornou-se passista 

e fez amigos como Mosquito, Nildo, Miro, Jerônimo, Tineca, Nininha Xoxoba, dentre 

outros. Desta experiência, criou seus Parangolés: tendas, estandartes, bandeiras e capas 

de vestir que unem elementos como cor, dança, poesia e música, revelando plenamente 

suas cores, formas, texturas e mensagens a partir do movimento dos corpos que os vestem.  

Considerando-a “mágica”, Oiticica contava ter descoberto na rua a palavra 

“parangolé”, na época em que trabalhava no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista com 

seu pai. Um dia, indo para o trabalho, avistou do ônibus num terreno baldio “uma espécie 

de coisa mais linda do mundo: uma espécie de construção”. Localizada na praça da 

Bandeira, era feita com quatro estacas de madeira de mais ou menos dois metros de altura, 

estendidas no chão como vértices de retângulos, e com paredes de fio de barbante. “Bem-

feitíssimo. E havia um pedaço de aniagem pregado num desses barbantes que dizia: ‘aqui 
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é...’ e a única coisa que eu entendi, que estava escrito era a palavra ‘Parangolé’. Aí eu 

disse: ‘É essa a palavra’” (apud Favaretto 2015: 117). No dia seguinte, passando 

novamente pelo local, notou que a construção já não estava lá. 

Em “Bases fundamentais para uma definição do ‘Parangolé’” (Oiticica 1986: 65-

69), ele afirma não se tratar, como poderia sugerir a escolha do nome (uma gíria famosa 

da época), da fusão do folclore à sua experiência. Tal palavra assumia uma posição 

experimental específica, “fundamental à compreensão teorética e vivencial” da obra. Para 

Celso Favaretto (2015: 118), a observação é essencial, e indica que seu interesse por 

práticas populares não implicava a valorização dada à cultura popular nos projetos que 

figuravam a “realidade nacional”. 

Nas palavras do próprio Oiticica, o Parangolé era uma "antiarte por excelência", 

que transformava o sujeito passivo da contemplação em sujeito ativo da participação. 

Afinal, a expressão corporal exigida pela obra era determinante para que ela se 

constituísse. Dessa forma, buscava-se incorporar a organicidade da arquitetura da favela, 

aliada à ética comunitária e as experiências artísticas do local, mais precisamente o samba 

e sua dança, através de uma fusão entre a obra e o espectador (agora chamado de 

participador), dissolvendo assim as fronteiras entre a criação artística e o corpo. 

O Parangolé foi consequência de uma procura pelo estrutural básico na 

constituição do mundo dos objetos, uma busca “das raízes da gênese objetiva da obra, a 

plasmação direta perceptiva da mesma” (Oiticica 1986: 66). O interesse pela construtiva 

popular baseava-se na percepção do artista de que tais construções revelam um núcleo 

que expressa uma totalidade.  

Por isso, em sua visão, haveria uma diferença fundamental entre o Parangolé e o 

fato cubista da descoberta da arte negra como fonte formal-expressiva. Oiticica se via 

diante de uma totalidade cultural, com um sentido espacial bastante definido. Se o 

cubismo fora uma tentativa decisiva do desmonte da figura na arte ocidental, seu projeto 

situava-se no lado oposto, uma vez que ele não tomava o objeto por inteiro e de forma 

acabada para então desmontá-lo. Aquilo que Oiticica procurava era a própria estrutura 

dos objetos, ou seja, aquilo que considerava como princípio constitutivo de sua 

estruturação.   

O “achar” na paisagem do mundo urbano, rural etc. elementos 

“Parangolé” está também aí incluído como o “estabelecer relações 

perceptivo-estruturais” do que cresce na trama estrutural do Parangolé 

(que representa aqui o caráter geral da estrutura-cor no espaço 
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ambiental) e o que é “achado” no mundo espacial ambiental. Na 

arquitetura da “favela”, p.ex., está implícito um caráter do Parangolé, 

tal a organicidade estrutural entre os elementos que o constituem e a 

circulação interna e o desmembramento externo dessas construções, 

não há passagens bruscas do “quarto” para a “sala” ou “cozinha”, mas 

o essencial que define cada parte que se liga à outra em continuidade.  

Em “tabiques” de obras em construção, p.ex., se dá o mesmo, em 

outro plano. E assim em todos esses recantos e construções populares, 

geralmente improvisados, que vemos todos os dias. Também feiras, 

casas de mendigos, decoração popular de festas juninas, religiosas, 

carnaval etc. Todas essas relações poder-se-iam chamar “imaginativo-

estruturais”, ultra-elásticas nas suas possibilidades e na relação 

pluridimensional que delas decorre entre “percepção” e “imaginação” 

produtiva (Kant), ambas inseparáveis, alimentando-se mutuamente. 

(Oiticica 1986: 68) 

Segundo Oiticica, restaria por ser verificado, numa teorização crítica posterior, a 

retomada pelo Parangolé de uma “estrutura mítica primordial da arte”, que, para ele, 

vinha atuando com menor definição desde a arte renascentista, mas que emergira 

novamente com a arte do século XX.  

No Parangolé, a aproximação com elementos da dança, tida por ele como mítica 

por excelência, expressava justamente a vontade de um “novo mito” capaz de interferir 

no comportamento daquele que participa: “uma interferência contínua e de longo alcance, 

que se poderia alçar nos campos da psicologia, da antropologia, da sociologia e da 

história” (1986: 69). 

Formando o “sistema ambiental”, haveria um participador-obra que se 

desmembraria em “participador” quando assistisse e em “obra” quando assistido. A 

criação das capas de Parangolé trouxe não só a questão de considerar a participação, mas 

também abordar o problema da obra no espaço e no tempo – “não mais como se fosse ela 

‘situada’ em relação a esses elementos, mas como uma ‘vivência mágica’ dos mesmos” 

(id. ibid.: 70).  

Vestir-se constituiria a totalidade vivencial da obra, com o participador se 

percebendo na condição de núcleo estrutural e vivenciando o desdobramento de um 

espaço intercorporal. “Há como que uma violação do seu estar como ‘indivíduo’ no 

mundo, diferenciado e ao mesmo tempo ‘coletivo’, para o de ‘participar’ como centro 

motor, núcleo, mas não só ‘motor’ como principalmente ‘simbólico’, dentro da estrutura-

obra” (id. ibid.: 71). Ou seja: os participantes não só experimentam a criação como, ao 

mesmo tempo, recriam-se eles próprios, inventando uma nova forma de expressão. 
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Daí para o estabelecimento perceptivo de relações entre a estrutura 

Parangolé, vivenciada pelo participador, e outras estruturas 

características do mundo ambiental, surge o que chamo de “vivência-

total Parangolé”, que é sempre acionada pela participação do sujeito 

nas obras e lançada no mundo ambiental como que querendo decifrar a 

sua verdadeira constituição universal, transformando-o em “percepção 

criativa”. Importa aqui, agora, procurar determinar a influência de tal 

ação no comportamento geral do participador; seria isto uma iniciação 

às estruturas perceptivo-criativas do mundo ambiental? Toda obra de 

arte, no fundo, o é; resta saber aqui qual a especificidade característica 

nessa concepção do que seja o Parangolé. (Oiticica 1986: 72) 

A descoberta do Parangolé marca um ponto crucial no desenvolvimento teórico sobre a 

experiência da estrutura-cor no espaço, principalmente no que se refere a uma redefinição 

do objeto plástico. Como aponta Favaretto (2015), a proposição do Parangolé expande a 

estrutura-Bólide, uma vez que as cores, em lugar de confinadas em caixas, estão agora 

soltas no espaço. “O Parangolé instaura a nova ordem ambiental, abrindo o campo 

daquele ‘além da arte’ – aspiração manifestada logo no início da trajetória experimental 

de Hélio Oiticica” (id. ibid.: 104). Se o contato com o Bólide permitia uma imanência 

expressiva, o Parangolé é a própria imanência do ato corporal expressivo. 

Os Bólides eram mais como se fossem estruturas transcendentais 

imanentes, nas quais você começa a desvendar, a desfolhar; ao passo 

que o Parangolé também é a mesma coisa, só que você, aí, está 

desfolhando o próprio corpo. Pelo fato de você vestir a obra, o corpo 

passa a fazer parte dela e não há mais coisa separada da outra. (Oiticica 

apud Favaretto 2015: 104) 

Em “A dança na minha experiência”, texto de 1965 acrescido de um excerto no ano 

seguinte, Oiticica justifica seu interesse pela dança e pelo ritmo no mundo do samba como 

reflexo “de uma necessidade vital de desintelectualização” (1986: 72). Obviamente, o 

termo deve ser compreendido com alguma cautela, já que o artista seguiria teorizando de 

forma sistemática até sua morte.  

A justificativa oferecida por ele foi que o excesso de intelectualismo estava 

ameaçando sua livre expressão; a mesma reclamação que aparecera em seu diário num 

texto de 1961: “Detesto formulações e dogmas. Chega de intelecto. Só obstrui a pura 

expressão cósmica, cria leis e preconceitos. Dificulta o sentido do ‘sublime’, e para mim 

toda grande expressão de arte aspira ao sublime” (id. ibid.: 30). Como se pode notar, 

Oiticica manifestava ainda fortes traços transcendentalistas, que aos poucos iria 

abandonar. 
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Dessa forma, a desintelectualização seria o passo definitivo para a retomada de 

uma fundação mítica na arte: “É portanto, para mim, uma experiência da maior vitalidade, 

indispensável, principalmente como demolidora de preconceitos, estereotipações etc.” 

(id. ibid.: 72). Embora Oiticica não defina exatamente o que entende por mito, 

possivelmente uma referência ao mito trágico de Nietzsche, além da óbvia influência do 

pensamento de Mário Pedrosa, parece-me interessante pensar suas afirmações em diálogo 

com as análises de Lévi-Strauss sobre o “pensamento mítico”, que, como argumenta o 

antropólogo, prioriza os dados sensoriais da experiência e as práticas de bricolagem 

intelectual.  

A leitura de Oiticica sobre a arquitetura da Mangueira defende a existência de uma 

organicidade chamada por ele de “imaginativo-estrutural”. Como aquelas casas não eram 

planejadas por engenheiros ou arquitetos, assim como as demais construções populares 

que passaram a chamar sua atenção, o que interessava era perceber as “relações 

perceptivo-estruturais” em edificações realizadas sem projetos prévios, em estreita 

ligação com a arquitetura do corpo e com a sociabilidade local. Tudo se passa como se as 

bricolagens empregadas nestas construções – em contínuas transformações para atender 

as necessidades cotidianas e as mutações no ritmo da vida – dessem a ver estruturas 

espaciais enquanto extensões dos corpos e dos comportamentos, exibindo um universo 

simbolicamente congruente.  

O bricoleur está apto a executar um grande número de tarefas 

diversificadas, porém, ao contrário do engenheiro, não subordina 

nenhuma delas à obtenção de matérias-primas e de utensílios 

concebidos e procurados na medida de seu projeto: seu universo 

instrumental é fechado, e a regra de seu jogo é sempre arranjar-se com 

os “meios-limites”, isto é, um conjunto sempre finito de utensílios e de 

materiais bastante heteróclitos, porque a composição do conjunto não 

está em relação com o projeto do momento nem com nenhum projeto 

particular, mas é o resultado contigente de todas as oportunidades que 

se apresentaram para renovar e enriquecer o estoque ou para mantê-lo 

com os resíduos de construções e destruições anteriores. O conjunto de 

meios do bricoleur não é, portanto, definível por um projeto (o que 

suporia, aliás, como com o engenheiro, a existência tanto de conjuntos 

instrumentais quanto de tipos de projeto, pelo menos em teoria); ele se 

define apenas por sua instrumentalidade e, para empregar a própria 

linguagem do bricoleur, porque os elementos são recolhidos ou 

conservados em função do princípio de que “isso sempre pode servir”. 

Tais elementos são, portanto, semiparticularizados: suficientemente 

para que o bricoleur não tenha necessidade do equipamento e do saber 

de todos os elementos do corpus, mas não o bastante para que cada 
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elemento se restrinja a um emprego exato e determinado. (Lévi-Strauss 

2012: 34) 

Em lugar de apelo à precariedade material – uma leitura que, ainda que mesquinha, não 

me parece impossível de ser feita –, aquilo que Oiticica reforça em sua análise sobre a 

construtiva popular é justamente que a vida sempre transborda. Dentre as muitas 

possibilidades de leitura e diálogo, os Parangolés nos ensinam que pensar (e analisar) a 

construção de uma cidade, ou de qualquer outra área socialmente compartilhada, implica 

nunca desconsiderar os ritmos de seus habitantes e transeuntes. Dessa forma, um projeto 

urbanístico popular deve sempre ser pensado como uma estrutura aberta, que leve em 

conta os fluxos locais e abra margens para os movimentos imprevisíveis do dia a dia.14 

As descobertas de Oiticica na Mangueira disparam sua metamorfose. 

Relacionando tempos, espaços e ações, seu pensamento, que agora passa por todo o corpo, 

vai ele próprio tornando-se selvagem. Até então subordinado ao espírito, o corpo se 

transforma num agente imanente do concreto: já não se pode mais dissociar o pensado do 

vivido, sob o risco de perder-se o fundamental. É por isso que ao invés de buscar a “boa 

forma” da construtiva popular no inconsciente, é o corpo o elemento privilegiado por ele. 

Oiticica considera que a experiência da dança lhe permite descobrir uma conexão 

entre a expressão singular e a coletiva, compreendidas como uma totalidade. A 

consequência, segundo ele, foi que o “condicionamento burguês” a que estava submetido, 

desde o seu nascimento, desfez-se como por encanto – “devo dizer, aliás, que o processo 

já se vinha formando antes sem que eu o soubesse” (1986: 73).  

Já em 1965 eu era um dos principais passistas da Mangueira e desfilava 

com roupa dada pela escola [...]. Lembro que, quando a bateria de 

Mangueira começava a tocar, era como se me fosse dada a ordem para 

começar a viver. Mas você precisa saber que a vida do morro não 

consiste apenas em carnaval. Eu detesto folclore. [...] O samba, só, não 

transforma de repente a vida ou a arte de ninguém. Um dia lá eu 

consegui o que queria, aquilo deixou de ser para mim uma 

representação. Em Mangueira, na vida do morro, eu descobri o meu 

caminho. (Oiticica apud Jacques 2011: 32) 

Por ser um homem branco de classe média, Oiticica foi (re)batizado na Mangueira como 

“Russo”, o que demonstra o caráter estrangeiro de sua presença ali (ao menos num 

primeiro momento). Experimentar o desequilíbrio advindo da experiência de 

deslocamento social, informado pelo contínuo descrédito das estruturas que regem a vida 

                                                           
14 Para uma leitura do legado de Oiticica para a arquitetura e o urbanismo ver Jacques (2011). 
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na sociedade brasileira, pareceu-lhe então algo inevitável. Em seus termos, a 

“marginalização” tornou-se fundamental, expressando a “vontade de uma posição inteira, 

social no seu mais nobre sentido, livre e total”. O que lhe interessava era o “ato total de 

ser” que então experimentava – “não atos parciais totais, mas um ‘ato total de vida’, 

irreversível, o desequilíbrio para o equilíbrio do ser” (1986: 74). 

Como narra Lygia Pape, em entrevista a Paola Jacques (2011: 31), “Hélio era um 

jovem apolíneo, até um pouco pedante”. Pape acredita que ele aprendeu uma metodologia 

própria trabalhando com o pai na documentação do Museu Nacional, e por isso era tão 

organizado e disciplinado. Em 1964, quando Jackson Ribeiro o levou à Mangueira para 

pintar carros alegóricos, Oiticica encontrou um universo dionisíaco que até então 

desconhecia (além disso, ele já “não tinha mais o pai que poderia ser um superego”).  

Na favela, descobriu o ritmo e a música do samba. Ficou tão entusiasmado que 

quis aprender a dançar para participar dos desfiles e dos ensaios. Integrou-se à Estação 

Primeira de Mangueira, fez grandes amigos e viveu intensas experiências homossexuais 

(“aí então foi uma esbórnia total na vida do Hélio, tanto que o Jackson dizia assim: ‘Nada 

como perder o pai!’”). Pape afirma que, com o rompimento das barreiras burguesas, 

Oiticica virou uma outra pessoa, “é como se ele vestisse um outro Hélio, um Hélio do 

‘morro’, que passou a invadir tudo: sua casa, sua vida e sua obra”. 

Distanciado do olhar absoluto que impõe o ponto de vista do todo, no Parangolé 

tudo é relação. A “vivência-total Parangolé”, como o próprio nome sugere, evidencia 

uma experiência imanente de totalidade, através do imbricamento entre diferentes pontos 

de vista do “homem total”, seguindo a expressão utilizada pelo sociólogo e antropólogo 

Marcel Mauss numa comunicação feita por ele à Sociedade de Psicologia francesa em 

maio de 1934, e publicada no ano seguinte no Journal de Psychologie. Em sua 

apresentação, Mauss discorre sobre o fenômeno nomeado por ele como “técnicas do 

corpo”, um dos mais importantes aportes da teoria antropológica desde então: “Entendo 

por essa expressão as maneiras como os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma 

tradicional, sabem servir-se de seu corpo” (2015: 399). 

Segundo analisa Mauss, toda técnica propriamente dita tem uma forma específica, 

que precisa ser praticada para ser apreendida. Uma habilidade manual, por exemplo, em 

geral só se aprende lentamente. E o mesmo valeria para toda atitude corporal. Assim, os 

modos de andar e a posição dos braços ou das mãos enquanto se caminha são expressões 

de idiossincrasia social, e não apenas um produto de arranjos e mecanismos psíquicos 

puramente individuais.  
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Mauss acreditava ser capaz de reconhecer com facilidade uma jovem educada 

num convento, já que elas, em geral, andam com as mãos fechadas. Ele oferece ainda o 

exemplo da interpelação que sofria de seu professor do ginásio: “Seu animal! Andas o 

tempo todo com as manoplas abertas!” (id. ibid.: 402). Portanto, para o antropólogo, 

haveria em cada sociedade ou grupo social uma educação do andar, formas de posicionar 

as mãos consideradas como convenientes ou inconvenientes, posturas exigidas durante o 

ato de correr etc. 

Na sequência, Mauss define a noção social de “habitus”, entendida por ele como 

as variações de práticas que ocorrem no interior das diferentes sociedades. Observando 

os debates da Sociedade de Psicologia, ele havia concluído que não se pode ter uma visão 

clara das manifestações corporais sem fazer intervir o tríplice ponto de vista do “homem 

total”, levando-se em conta as relações entre o biológico, o sociológico e a intermediação 

psicológica – elementos estes indissolúveis. 

Entretanto, a mesma questão se colocava para ele por outro aspecto, a propósito 

das noções relativas à “magia” e à “crença” na eficácia não apenas física, mas oral e ritual 

de certos atos. Nesse ponto, ainda que evitasse o “terreno perigoso da psicofisiologia”, 

Mauss confessa se arriscar diante da plateia que assiste à sua conferência. Se o fenômeno 

psicológico lhe parecia fácil de perceber e compreender, o que desejava então destacar 

era o momentum psicológico capaz de se associar a palavras e objetos mágicos. “Ato 

técnico, ato físico, ato mágico-religioso confundem-se para o agente” (id. ibid.: 404-405). 

Estes eram os elementos de que dispunha Mauss na ocasião. Mas isso ainda não o 

satisfazia, uma vez que sabia como fazer descrições, mas não como organizar o material 

de maneira inteligível. Mauss compreendia que era preciso se referir à divisão dos atos 

tradicionais de maneira específica, ainda assim passaria a tratar distintos modos de agir 

como técnicas, “técnicas do corpo”. Se, durante anos, cometera o erro de só considerar a 

presença da técnica quando houvesse instrumentos, agora chamaria de técnica todo “ato 

tradicional eficaz”: “e vejam que nisso não difere do ato mágico, religioso, simbólico” 

(id. ibid.: 405).  

Nessas condições, cabe dizer simplesmente: estamos lidando com 

técnicas do corpo. O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do 

homem. Ou, mais exatamente, sem falar de instrumento: o primeiro e 

mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do homem, 

é seu corpo. Imediatamente, toda a imensa categoria daquilo que, em 

sociologia descritiva, eu classificava como “diversos” desaparece dessa 

rubrica e ganha forma e corpo: sabemos onde colocá-la. 
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 Antes das técnicas de instrumentos, há o conjunto das técnicas 

do corpo. [...] Essa adaptação constante a um objetivo físico, mecânico, 

químico (por exemplo, quando bebemos) é efetuada numa série de atos 

montados, e montados no indivíduo não simplesmente por ele próprio 

mas por toda a sua educação, por toda a sociedade da qual faz parte, 

conforme o lugar que nela ocupa. 

 Além disso, todas essas técnicas se ordenam muito facilmente 

num sistema que nos é comum: a noção fundamental dos psicólogos [...] 

da vida simbólica do espírito, noção que temos da atividade da 

consciência como sendo, antes de tudo, um sistema de montagens 

simbólicas. (Mauss 2015: 405-406) 

Em sua magistral introdução à obra de Mauss, Lévi-Strauss (2015) aponta que, ao afirmar 

para as "ciências do homem” o valor crucial de um estudo da maneira como cada 

sociedade impõe ao indivíduo um uso determinado de seu corpo, Mauss anunciava 

preocupações que seriam abordadas pela escola antropológica estadunidense, com 

especial atenção nos trabalhos de Ruth Benedict e Margaret Mead, mas também pela 

maior parte dos jovens etnólogos norte-americanos daquela geração. 

Além de estabelecer o plano de trabalho que seria predominante na etnografia 

moderna nos anos posteriores, Mauss percebeu a consequência mais significativa dessa 

nova orientação, através da aproximação entre etnologia e psicologia; no mesmo ano em 

que aparece a monografia Padrões de cultura, de Benedict, que Lévi-Strauss via como 

ainda distante do problema, e no momento em que Mead estava em vias de elaborar, em 

seu campo na Nova Guiné, os princípios de uma doutrina bastante próxima, que exerceria 

enorme influência antropológica.  

Sob dois pontos de vista diferentes, aliás, Mauss permanece à frente de 

todos os desenvolvimentos ulteriores. Ao abrir às pesquisas etnológicas 

um novo território, o das técnicas do corpo, ele não se limitava a 

reconhecer a incidência desse gênero de estudos sobre o problema da 

integração cultural: sublinhava também sua importância intrínseca. 

Ora, nesse aspecto nada ou quase nada foi feito. De dez ou quinze anos 

para cá, os etnólogos consistiram em debruçar-se sobre certas 

disciplinas corporais, mas apenas na medida em que esperavam elucidar 

assim os mecanismos pelos quais o grupo modela os indivíduos à sua 

imagem. Em verdade, ninguém ainda abordou essa tarefa imensa cuja 

urgente necessidade Mauss sublinhava, a saber, o inventário e a 

descrição de todos os usos que os homens, ao longo da história e 

sobretudo através do mundo, fizeram e continuam a fazer de seus 

corpos. Colecionamos os produtos da indústria humana, recolhemos 

textos escritos ou orais. Mas as possibilidades tão numerosas e variadas 

de que é suscetível esse instrumento, não obstante universal e colocado 

à disposição de cada um, que é o corpo humano, continuamos a ignorá-
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las, exceto aquelas, sempre parciais e limitadas, contidas nas exigências 

de nossa cultura particular. 

 No entanto, todo etnólogo que trabalhou em campo sabe que 

essas possibilidades são espantosamente variáveis segundo os grupos. 

(Lévi-Strauss 2015: 11-12) 

Lévi-Strauss considerava que inventariar diferentes disposições dos corpos, assim como 

dos métodos de aprendizagem e exercício empregados para a montagem de cada técnica, 

seria um empreendimento eminentemente apto a ser opor aos preconceitos de raça, “uma 

vez que, diante das concepções racistas que querem ver no homem um produto de seu 

corpo, mostrar-se-ia, ao contrário, que é o homem que, sempre e em toda parte, soube 

fazer de seu corpo um produto de suas técnicas e de suas representações” (2015: 13). 

 Como sabem os antropólogos, Lévi-Strauss tomou para si a tarefa de buscar uma 

origem simbólica da sociedade, retomando para tanto muitas das contribuições de Marcel 

Mauss. E, como na prática antropológica o observador é ele próprio parte de sua 

observação, Lévi-Strauss considerou que a solucação seria tomar as leis da atividade 

inconsciente como uma possibilidade de superação da divisão entre observador e 

observado. Dessa forma, não lhe parecia surpreendente que Mauss tivesse apelado 

constantemente ao inconsciente como o elemento que fornece o caráter comum e 

específico dos fatos sociais.  

Mauss via portanto com justeza quando constatava [...] que “em suma, 

tão logo chegamos à representação das propriedades mágicas, estamos 

diante de fenômenos semelhantes aos da linguagem”. Pois foi a 

linguística, e mais particularmente a linguística estrutural, que nos 

familiarizou desde então com a ideia de que os fenômenos 

fundamentais da vida do espírito, os que a condicionam e determinam 

suas formas mais gerais, situam-se no nível do pensamento 

inconsciente. O inconsciente seria assim o mediador entre mim e 

outrem. (Lévi-Strauss 2015: 26) 

As análises estruturalistas de Lévi-Strauss apontaram sociedades do Brasil Central em 

que a estrutura social poderia ser encontrada na organização espacial das populações, de 

maneira similar ao que estou propondo aqui como o “homem total” na concepção do 

Parangolé. No caso dos índios Bororo, que pensavam o Cosmos como resultado da 

interação de duas forças opostas e complementares, o dualismo estava inscrito no próprio 

espaço das aldeias: de um lado, divididas em duas metades diametrais e simétricas, cada 

uma contendo quatro clãs demarcados; de outro, uma forte divisão entre o centro, domínio 

masculino e lugar das relações cerimoniais e políticas, e a periferia, domínio feminino e 
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espaço das relações informais. Como bem nota Renato Sztutman, “[p]ara o sabor dos 

pesquisadores da época, tudo nessas sociedades parecia responder a esse esquema dualista 

de coisas” (1999: 100). 

 Em 1975, Eduardo Viveiros de Castro realizou sua primeira pesquisa de campo 

entre uma população indígena, os Yawalapíti do Alto Xingu, que deu origem a sua 

dissertação de mestrado, intitulada Indivíduo e sociedade no Alto Xingu. O quadro 

etnográfico encontrado por ele era bastante diverso daquele do Brasil Central, região que 

abrigava grande parte das populações de línguas Jê e Bororo. Em 1979, ele publicou no 

Boletim do Museu Nacional uma conferência realizada em parceria com seus professores 

Anthony Seeger e Roberto da Matta, salientando as contribuições que a etnologia dos 

grupos indígenas situados no Brasil estava dando a antropologia como um todo. 

Em “A construção da pessoa nas sociedades indígenas”, os autores defendem a 

tese de que a originalidade das sociedades indígenas brasileiras, e de modo mais amplo 

também as sul-americanas, reside numa elaboração particularmente rica da noção de 

pessoa – tema clássico da antropologia, também inaugurado por Marcel Mauss –, com 

referência especial à corporalidade enquanto idioma simbólico focal.  

Ainda que a conferência tenha tratado de regiões etnográficas específicas, as 

sugestões oferecidas pelos autores são fundamentais para pensarmos a corporalidade 

antropológica de maneira geral. E, se optei por fazer uma aparente digressão, há também 

um outro motivo: é que o próprio Oiticica incluiu no catálogo de sua exposição na 

Whitechapel Gallery um trecho de Tristes trópicos em que Lévi-Strauss evoca sua estadia 

entre os Bororo, iluminada, segundo o antropólogo, pela percepção das formas e cores 

das habitações locais, majestosas apesar da fragilidade material. O artista incluiu também, 

ao lado de uma foto de um ensaio na quadra da Mangueira, um registro fotográfico de 

Lévi-Strauss de uma dança ritual kadiwéu, numa clara evocação à força ritual do samba. 

Valendo-se de etnografias à época recentes sobre os grupos indígenas, e da vasta 

problemática esboçada por Lévi-Strauss nas Mitológicas, Seeger, Matta e Viveiros de 

Castro (1979) argumentaram que tudo indicava que uma grande parte desses povos 

privilegiava uma reflexão sobre a corporalidade para dar conta dos princípios da estrutura 

social de seus grupos. Tal privilégio se daria dentro de uma preocupação mais ampla, em 

que a produção física de indivíduos estaria inserida num contexto voltado para a produção 

social de pessoas, membros de uma sociedade específica. Os mesmos princípios básicos 

pareciam operar nas várias sociedades: uma ordenação da vida social a partir de uma 

linguagem do corpo, que, em muitas delas, se desdobravam numa linguagem do espaço, 
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acionando o corpo segundo regras estruturais bastante consistentes e recorrentes. A 

continuidade física e a continuidade social revelavam que essas sociedades, ao invés de 

conceberem a si mesmas como entidades político-jurídicas, estruturavam-se logicamente 

num plano cerimonial ou metafísico. 

O corpo, tal como nós ocidentais o definimos, não é o único objeto (e 

instrumento) de incidência da sociedade sobre os indivíduos: os 

complexos de nominação, os grupos e identidades cerimoniais, as 

teorias sobre a alma, associam-se na construção do ser humano tal como 

entendido pelos diferentes grupos [...]. Ele, o corpo, afirmado ou 

negado, pintado e perfurado, resguardado ou devorado, tende sempre a 

ocupar uma posição central na visão que as sociedades indígenas têm 

da natureza do ser humano. Perguntar-se assim sobre o lugar do corpo 

é iniciar uma indagação sobre as formas de construção da pessoa. 

(Seeger, Matta, Viveiros de Castro 1979: 4) 

Oiticica construiu as bases do Parangolé partindo do encontro entre um pensamento 

plástico de matriz construtiva e uma manifestação cultural afro-brasileira. Muito mais do 

que um gênero musical ou coreográfico, o samba é um elemento de referência dentro de 

um amplo complexo cultural em que vivem saberes que circulam por diferentes 

manifestações.  

Como aponta Luiz Antonio Simas, nos sambas se encontram “formas de 

apropriação do mundo; construção de identidades comunitárias dos que tiveram seus 

laços associativos quebrados pela escravidão; hábitos cotidianos; jeitos de comer, beber, 

vestir, enterrar os mortos, amar, matar, celebrar os deuses e louvar os ancestrais” (2019: 

114).  

Nesse sentido, penso que a contribuição de Bergson, Nietzsche, Merleau-Ponty, 

Pedrosa, Gullar, Clark, Mondrian, Malevitch, assim como a dos demais artistas elencados 

por Oiticica ao definir seu sentido de construtividade, foi fundamental para a elaboração 

do Parangolé. Mas estas contribuições precisam ser pensadas em diálogo com as práticas 

que o levaram mais diretamente à sua formulação, indo, inclusive, além do que ele próprio 

escreveu, e contando com a ajuda de outros autores para tanto. Não para conceder ao 

artista qualquer tipo de autoridade antropológica, e sim com o intuito de pensar sobre os 

rendimentos de pesquisas artísticas para nossa disciplina.  

A dança é por excelência a busca do ato expressivo direto, da imanência 

desse ato; não a dança de balé, que é excessivamente intelectualizada 

pela inserção de uma “coreografia” e que busca a transcendência desse 

ato, mas a dança “dionisíaca”, que nasce do ritmo interior do coletivo, 
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que se externa como característica de grupos populares, nações etc. A 

improvisação reina aqui no lugar da coreografia organizada; em 

verdade, quanto mais livre a improvisação, melhor; há como que uma 

imersão no ritmo, uma identificação vital completa de gesto, do ato com 

o ritmo, uma fluência onde o intelecto permanece como obscurecido 

por uma força mítica interna individual e coletiva (em verdade não se 

pode aí estabelecer a separação). As imagens são móveis, rápidas, 

inapreensíveis – são o oposto do ícone, estático e característico das artes 

ditas plásticas – em verdade a dança, o ritmo, são o próprio ato plástico 

na sua crudeza essencial – está aí apontada a direção da descoberta da 

imanência. Esse ato, a imersão no ritmo, é um puro ato criador, uma 

arte – é a criação do próprio ato, da continuidade; é também, como o 

são todos os atos de expressão criadora, um criador de imagens – aliás, 

para mim, foi como que uma nova descoberta da imagem, uma 

recriação da imagem, abarcando, como não poderia deixar de ser, a 

expressão plástica na minha obra. (Oiticica 1986: 73) 

O trecho acima citado traz indícios de que o tema da corporalidade, tal como elaborado 

por Oiticica, não era exatamente o mesmo que entraria em voga nos anos seguintes no 

campo da arte contemporânea, principalmente com o advento da performance. Por isso, 

se quisermos entender o simbolismo corporal como linguagem da estrutura social neste 

contexto, em articulação com as noções de tempo e espaço, precisaremos nos aproximar 

das noções de pessoa e corporalidade presentes nas manifestações afro-brasileiras. 

Partindo de um ponto tido como obscuro por Mário de Andrade, Muniz Sodré 

(1998) analisa o que ele considera ser o verdadeiro “mistério do samba”: a questão da 

síncopa iterativa nas músicas da diáspora negra. Sodré relembra que, certa vez, Duke 

Ellington afirmou que o blues é sempre cantado por uma terceira pessoa: aquela que não 

está diretamente ali. A canção, portanto, não seria acionada por alguém que canta ou pelo 

outro que ouve, mas por um terceiro ausente – que os arrasta e fascina.  

A frase do famoso band-leader norte-americano é uma metáfora para a 

causa fascinante do jazz: a síncopa, a batida que falta. Síncopa, sabe-se, 

é a ausência no compassado da marcação de um tempo (fraco) que, no 

entanto, repercute noutro mais forte. A missing-beat pode ser o missing-

link explicativo do poder mobilizador da música negra nas Américas. 

De fato, tanto no jazz quanto no samba, atua de modo especial a 

síncopa, incitando o ouvinte a preencher o tempo vazio com a marcação 

corporal – palmas, meneios, balanços, dança. É o corpo que também 

falta – no apelo da síncopa. Sua força magnética, compulsiva mesmo, 

vem do impulso (provocado pelo vazio rítmico) de se completar a 

ausência do tempo com a dinâmica do movimento no espaço. (Sodré 

1998: 11) 
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Sodré nos lembra que nos quilombos, nos engenhos, nas plantações, nas cidades, ou em 

qualquer outro lugar onde esteve a comunidade negra no Brasil, houve danças e cantorias 

como afirmação de uma continuidade cultural africana, e também como demonstração de 

resistência ao imperativo da redução do corpo negro a uma máquina produtiva. Ao longo 

da história, os batuques se modificaram, incorporando-se às festas populares de origem 

branca e adaptando-se à vida urbana; também as músicas e danças se transformaram, 

perdendo alguns elementos e adquirindo outros.  

Desde a segunda metade do século XIX, começaram a aparecer no Rio de Janeiro 

traços de uma música urbana brasileira: a modinha, o maxixe, o lundu e o samba. Ainda 

que formada por influências africanas e europeias, essas experiências eram fermentadas 

no interior da comunidade negra, “especialmente depois da Abolição, quando os negros 

passaram a buscar novos modos de comunicação adaptáveis a um quadro urbano hostil” 

(1998: 13). Dadas as condições historicamente degradantes das populações 

subalternizadas no interior da sociedade brasileira, negros e negras reforçaram entre si 

formas de sociabilidade e padrões culturais, sobretudo aqueles transmitidos pelas 

instituições religiosas negras, que atravessaram séculos de escravatura. 

As festas ou reuniões familiares, onde se entrecruzavam bailes e temas 

religiosos, institucionalizavam formas novas de sociabilidade no 

interior do grupo (diversões, namoros, casamentos) e ritos de contato 

interétnico, já que também brancos eram admitidos nas casas. Estas 

pertenciam majoritariamente a famílias baianas que, desde as últimas 

décadas do século XIX, habitavam o bairro da Saúde, espalhando-se 

mais tarde pela zona chamada Cidade Nova, com ramificações no Mata-

Cavalos (Riachuelo) e Lapa. Naquela região, famosos chefes de culto 

(ialorixás, babalorixás, babalaôs), conhecidos como tios e tias, 

promoviam encontros de dança (samba), à parte dos rituais religiosos 

(candomblés). O primeiro samba de Carlos Cachaça, composto por 

volta de 1923, dizia: “Não me deixaste ir ao samba em Mangueira / E 

tu saíste para brincar no candomblé...” (Sodré 1998: 14) 

Como é de praxe na história do negro no Brasil, as reuniões e os batuques eram 

frequentemente perseguidos pela polícia e pelas autoridades brancas em geral. Por isso, a 

resistência precisava se organizar em lugares estratégicos. Um deles, na praça Onze, era 

a residência de Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata (homenageada por Oiticica num 

de seus Penetráveis), em que se realizavam bailes, samba de partido alto ou samba raiado 

e batucada.  
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 Sodré considera não ter sido à toa a casa estar situada justamente na praça Onze, 

já que naquele lugar, que escapara às demolições do prefeito Pereira Passos, 

encontravam-se forças de socialização “à maneira de uma pólis”. Na virada para o século 

XX, a região passou a apoiar a movimentação dos primeiros grupos de samba, que se 

reuniam nas casas chefiadas pelas famosas “tias”, afirmando assim a presença do negro 

no quadro da vida urbana brasileira. 

Segundo o autor, saltam aos olhos as semelhanças com a Congo Square, em New 

Orleans. Isto ocorre porque as esquinas e praças constituem interseções que, através da 

flexibilidade de suas marcas, proporcionam a singularização do espaço e de suas forças, 

opondo-se ao rígido sistema diferencial de posições do espaço europeu. Por vezes, todo 

um bairro pode assumir características de “praça”, como no caso da Lapa, que funciona 

como interseção cultural entre a zona Norte e Sul do Rio de Janeiro. 

Depois de 1900, a praça Onze se tornou um importante ponto de convergência da 

população pobre dos morros da Mangueira, Estácio e Favela, favorecendo a expansão 

territorial dos blocos e cordões carnavalescos, além das rodas de samba. 

Por ser instauradora de ordenamentos sociais, essa sociabilidade festiva 

comportava aspectos violentos, tipificados nos sangrentos encontros 

entre grupos rivais. A violência (que existia, aliás, desde a época do 

Entrudo carnavalesco) fazia-se também presente nos grupos conhecidos 

como “malandros” e “capoeiras” ou então “desordeiros”, que 

desfilavam nos dias de Carnaval. Como se vê, os fluxos sociabilizantes 

implicam heterogeneidade étnico-cultural, mas também pluralidade de 

afetos (amor, ódio, desejo), constitutiva da territorialização. (Sodré 

1998: 18) 

No interior das formas religiosas, o ritmo musical operava como importante ponto de 

contato entre a “África em miniatura”, como Heitor dos Prazeres chamava a praça Onze, 

e as civilizações africanas de onde foram sequestrados os negros e as negras trazidos para 

o Brasil. Enquanto meio de pensar a duração, nas culturas do Atlântico negro (Gilroy 

2012) o ritmo musical implica uma forma de entendimento do mundo, “capaz de levar o 

indivíduo a sentir, constituindo o tempo, como se constitui a consciência” (Sodré 1998: 

19).  

Em diversas manifestações culturais africanas e da diáspora, o ritmo é tido como 

elemento que “contém a medida de um tempo homogêneo (a temporalidade cósmica ou 

mítica), capaz de voltar continuamente sobre si mesmo, onde todo fim é o recomeço 

cíclico de uma situação” (id. ibid.: 20).  
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Assim, aquilo que se transmite pelo ritmo não é algo separado do processo vivo 

das pessoas. No sistema gêge-nagô ou iorubá, por exemplo, o som – cujo tempo se 

organiza no ritmo –  é o elemento condutor do axé, poder ou força de realização que 

proporciona o dinamismo da existência, presente em todas as coisas e pessoas. “O som 

resulta de um processo onde um corpo se faz presente, dinamicamente, em busca de 

contato com outro corpo, para acionar o axé” (id. ibid.).  

 Como o ritmo atesta a integração do humano na temporalidade mítica, ele não 

pode ser visto como uma função autônoma, uma vez que integra um complexo cultural 

em que estão inseridos mitos, danças, lendas e objetos encarregados de acionar a interação 

entre os humanos e o mundo visível (o aiê, em nagô) e o invisível (o orum).  

O ritmo da dança acrescenta o espaço ao tempo, buscando em 

consequência simetrias às quais não se sente obrigada a forma musical 

no Ocidente. Na cultura negra, entretanto, a interdependência da música 

com a dança afeta as estruturas formais de uma e de outra, de tal 

maneira que a forma musical pode ser elaborada em função de 

determinados movimentos de dança, assim como a dança pode ser 

concebida como uma dimensão visual da forma musical. 

[...] 

A vinculação das formas expressivas com o sistema religioso é comum 

às culturas tradicionais africanas. Este fato é suficiente para outorgar à 

forma musical um modo de significação integrador, isto é, um processo 

comunicacional onde o sentido é produzido em interação dinâmica com 

outros sistemas semióticos – gestos, cores, passos, palavras, objetos, 

crenças, mitos. Na técnica dessa forma musical, o ritmo ganha primeiro 

plano (daí a importância dos instrumentos de percussão), tanto por 

motivos religiosos quanto possivelmente por atestar uma espécie de 

posse do homem sobre o tempo: o tempo capturado é duração, meio de 

afirmação da vida e de elaboração simbólica da morte, que não se define 

apenas a partir da passagem irrecorrível do tempo. Cantar/dançar, entrar 

no ritmo, é como ouvir os batimentos do próprio coração – é sentir a 

vida sem deixar de nela reinscrever simbolicamente a morte. (Sodré 

1998: 22-23) 

Se os europeus também conheciam a síncopa, na Europa ela costumava ser mais frequente 

na melodia, e não no ritmo. Por isso, a síncopa brasileira é rítmico-melódica. Não 

podendo manter integralmente as sonoridades africanas, o escravizado “infiltrou a sua 

concepção temporal-cósmica-rítmica nas formas musicais brancas”. Ou seja, era uma 

tática falsamente submissa: “o negro acatava o sistema tonal europeu, mas ao mesmo 
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tempo o desestabilizava, ritmicamente, através da síncopa – uma solução de 

compromisso” (Sodré 1998: 25).   

No caso da música brasileira, o samba foi o estilo que recebeu maior influência 

da síncopa, possivelmente por sua grande proximidade com os terreiros de candomblé. E 

mesmo que existam diversos tipos de samba, todos eles são perpassados por um mesmo 

sistema genealógico e semiótico.  

É desse sistema que nos fala a síncopa do samba. A insistência da 

síncopa, sua natureza iterativa constituem o índice de uma diferença – 

entre dois modos de significar musicalmente o tempo, entre a 

constância da divisão rítmica africana e a necessária mobilidade para 

acolher as variadas influências brancas. Entre o tempo fraco e o forte, 

irrompe a mobilização do corpo, mas também o apelo a uma volta 

impossível, ao que de essencial se perdeu com a diáspora negra. Fraco 

e forte: os dois tempos em contraste são os elementos genitores desse 

som, também transportado por um terceiro termo, aquela “terceira 

pessoa” que canta no blues ou samba – Exu Bara, o dono do corpo. 

(Sodré 1998: 67-68) 

Ainda que o samba seja também uma tática de resistência cultural, Sodré se recusa a vê-

lo como uma simples prática de contrariedade do poder, já que pensar desta maneira seria 

deduzi-lo da cultura dominante. Por isso, para entender seu “mistério”, aquele que Mário 

de Andrade não conseguiu alcançar, é imprescindível que se entenda a potência dos 

corpos conduzidos pelas palavras e sons ritualizados. 

Dessa forma, poder-se-ia dizer que a dança com a qual a experiência de Oiticica 

se deu, além de dionisíaca, deve ser compreendida, a partir de categorias “nativas”, como 

uma dança exusíaca. Como informam as sabedorias presentes nos terreiros de candomblé, 

a dimensão ontológica desse orixá é o elemento constituidor do movimento, já que Exu é 

o princípio dinâmico de todo o universo. 

Na perspectiva do saber-fazer – inscrito e lido, a partir das macumbas 

– a máxima “penso logo existo”, cunhada por Descartes, vem a ser 

rasurada por outras trançadas nas esteiras das práticas de terreiros. São 

elas, o “vibro logo existo”, “danço logo existo”, “toco logo existo”, 

“incorporo logo existo” e “sacrifico logo existo”. 

Todas essas máximas cunhadas nos chãos e axés das macumbas 

brasileiras vêm deslocar a primazia presente na razão ocidental, que 

expressa, na edificação da cabeça em detrimento do corpo, a 

representação do saber/poder de seu modo de racionalidade. A rasura 

aqui proposta não parte da fragmentação, mas sim do reconhecimento 

da integralidade corpórea. As epistemologias das macumbas rompem 



104 
 

com a lógica dominante ocidental que se orienta por um corpo que se 

movimenta contrário à sua cabeça. (Simas e Rufino 2018: 29) 

Partindo do conhecimento acumulado nas macumbas e em outros saberes populares de 

tradição afro-brasileira, Simas e Luiz Rufino (2018) atribuem uma dimensão axial ao 

corpo. Numa entrevista que realizei com os autores15, Simas apontava-me que o corpo é 

justamente o primeiro que sofre o ataque do colonialismo: seja a partir da ideia de 

domesticação do corpo como arado, talhado para lógica do trabalho, ou da ideia do corpo 

masculino pensado para a virilidade e o feminino por uma lógica meramente reprodutiva.  

Para Rufino, o corpo é o lugar primeiro, e por isso não há separação possível entre 

racionalidade e corpo: “Os nossos mais velhos falavam: ‘palavra não se volta atrás’. Por 

que ‘palavra não se volta atrás’? Porque palavra é corpo. É o mesmo fundamento do rio 

de Heráclito; isso é um fundamento de Preto Velho”. Assim, ele considera que a política 

de preservação da diversidade “é fundamentalmente uma política de proteção do corpo, 

o corpo na sua integralidade, o corpo nas suas potências múltiplas, o corpo nas suas 

contradições” (comunicação pessoal). 

Se o corpo é o primeiro que sofre o ataque do colonialismo, é no corpo que se 

opera também a subversão da lógica colonial. Nesse sentido, Simas considera que o corpo 

é o grande enigma, e nenhuma reflexão teórica consegue incomodar mais o colonialismo 

que um corpo que samba ou dança no baile funk.  

O colonialismo sabe trabalhar no campo do reflexivo e do debate teórico, mas é 

incapaz de lidar com um corpo disponível para ser o que quiser, para ir aonde quiser, um 

corpo que habite o mundo a partir de uma “perspectiva das encruzilhadas”. E habitar a 

encruzilhada é entender que o saber precisa ser sempre praticado, e que a prática pode 

mudar radicalmente todas as nossas perspectivas iniciais. A encruzilhada, morada de Exu, 

“é o ‘estar-aí’ no tempo” (Simas, comunicação pessoal). 

Há um longa poema da criação que me parece explicitar as mais importantes bases 

cosmológicas dos saberes oriundos da diáspora africana. Ele nos conta que 

certa feita Exu foi desafiado a escolher, entre duas cabaças, qual delas 

levaria em viagem ao mercado. Uma continha o bem, a outra continha 

o mal. Uma era remédio, a outra era veneno. Uma era corpo, a outra era 

espírito. Uma era o que se vê, a outra era o que não se enxerga. Uma 

era palavra, a outra era o que nunca será dito. 

                                                           
15 Ver: https://suplementopernambuco.com.br/entrevistas/2111-entrevista-luiz-rufino-e-luiz-antonio-

simas.html  

https://suplementopernambuco.com.br/entrevistas/2111-entrevista-luiz-rufino-e-luiz-antonio-simas.html
https://suplementopernambuco.com.br/entrevistas/2111-entrevista-luiz-rufino-e-luiz-antonio-simas.html
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 Exu pediu uma terceira cabaça. Abriu as três e misturou o pó das 

duas primeiras na terceira. Balançou bem. Desde este dia, remédio pode 

ser veneno e veneno pode curar, o bem pode ser o mal, a alma pode ser 

o corpo, o visível pode ser o invisível e o que não se vê pode ser 

presença. O dito pode não dizer e o silêncio pode fazer discursos 

vigorosos. A terceira cabaça é a do inesperado: nela mora a cultura. 

(Simas 2019: 105-106) 

Tal como o antropófago de Oswald de Andrade, ou o americano pintado como um Caliban 

irreverente pelo neobarroco de Lezama Lima, em que “prevalecem, apesar das 

tempestades da história, o desejo do conhecimento ígneo e da liberdade absoluta” 

(Chiampi 1988: 32), Exu é aquele que zomba da pretensão dos sábios em relação ao 

domínio completo da verdade. Como dois é sempre muitos dois, a cabaça onde mora a 

cultura é a cabaça do paradoxo, e não da síntese dialética. 

Contam também os iorubás que, certa vez, Exu resolveu desafiar na praça do 

mercado dois sábios arrogantes que se arvoravam de conhecer a verdade sobre um 

determinado acontecimento que preocupava o povo. O orixá afirmou aos doutores que o 

dono da razão seria aquele capaz de dizer qual a cor do gorro que ele levava na cabeça. 

Na sequência, posicionou os homens em lados diferentes da feira e caminhou pelo meio 

deles, gingando ao som de tambores ancestrais. Há um detalhe fundamental na história: 

a carapuça era preta de um lado e vermelha do outro, e cada homem viu apenas uma de 

suas cores. Não aceitando que o oponente pudesse estar certo, os dois acabaram se 

matando em nome da verdade absoluta, ao que Exu soltou sua característica gargalhada 

zombeteira e seguiu seu caminho.16  

Atuando como uma espécie de sismógrafo, Oiticica utilizou-se das filosofias e 

teorias que tinha a seu dispor para retransmitir a frequência que pôde captar na Mangueira. 

Obviamente, suas proposições não devem ser entendidas como uma espécie de 

“interpretação” da cultura do samba e da Mangueira. Mas, como tentei demonstrar, 

recorrendo às filosofias “nativas”, tampouco devem ser percebidas como projeções 

meramente ilusórias de suas questões pessoais. O que se produz, através de sua obra, é 

uma relação de inteligibilidade entre dois universos distintos: relação de relações, 

portanto.  

                                                           
16 Tomei conhecimento dessa “sofisticada e ancestral” visão de Ifá através de uma crônica de Simas, 

publicada no jornal O Dia. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/_conteudo/diversao/2015-06-20/luiz-

antonio-simas-os-donos-da-verdade.html> 
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Como uma dobra do invisível no visível, a “vivência-total Parangolé” me parece 

como uma das infinitas possibilidades de habitar o mundo a partir da perspectiva das 

encruzilhadas. Semelhante à “máquina do mundo” do poeta de Itabira, o Parangolé 

dá volta ao mundo e torna a se engolfar / na estranha ordem geométrica 

de tudo, / e o absurdo original e seus enigmas, / suas verdades altas mais 

que todos / monumentos erguidos à verdade; / e a memória dos deuses, 

e o solene / sentimento de morte, que floresce / no caule da existência 

mais gloriosa, / tudo se apresentou nesse relance / e me chamou para 

seu reino augusto, / afinal submetido à vista humana. (Drummond apud 

Wisnik 2018: 21117) 

À Oiticica interessava o corpo como dimensão ontológica, e não como suporte para a 

realização de obras de arte. No mundo do samba, ele percebe que a corporalidade se 

manifesta como um idioma simbólico, numa dinâmica totalmente distinta das 

experiências corporais que conhecia.  

Na Mangueira, sua obra – e seu corpo – são atravessados por diferentes fluxos 

materiais, sociais e semióticos. A experiência da dança deu-lhe a ideia do que seria a 

criação pelo ato corporal, visto por ele, a partir de então, como algo em contínua 

transformabilidade. Para Rivera,  

A fita de Moebius, que conforma boa parte dos parangolés, apresenta 

uma operação no espaço capaz de anular a distinção entre fora e dentro 

– não porque ambos se uniram em uma conjugação sem falhas, mas 

porque entre objeto e sujeito algo se passa, numa torção, deslojando-

nos da posição de senhores do espaço, do campo visual e do objeto. 

Movimentando-os. A transmutação do espaço que a topologia visa 

estudar corresponde, no uso da fita de Moebius pelo artista, a uma 

proposta de trans-formação do sujeito com o outro, com a cultura. 

(Rivera s/d: 115) 

Com o Parangolé, Oiticica aprofunda o que havia chamado de “antiarte”: a compreensão 

de que o artista não seria mais um criador de objetos para a contemplação, e sim um 

motivador para a criação e para a participação. A antiarte é “uma simples posição do 

homem nele mesmo e nas suas possibilidades criativas vitais”. Ou seja: “[n]ão existe pois 

o problema de saber se arte é isto ou aquilo ou deixa de ser – não há definição do que seja 

arte” (1986 77).  

                                                           
17 Em Maquinação do mundo: Drummnd e a mineração, José Miguel Wisnik faz uma ótima aproximação 

entre o poema A máquina do mundo e a figuração topológica da fita de Moebius. 
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Essa compreensão da maleabilidade é o que, segundo ele, cancela qualquer 

pretensão de querer dar às obras premissas de ordens morais ou estéticas. A característica 

fundamental da criação que passa a imperar como inalienável é o próprio ato de criar, e 

sua consequência ao realizar-se é propor uma atitude também criadora.  

 A posição com referência a um “programa ambiental”, defendida por ele num 

texto de julho de 1966 (id. ibid.: 77-83), define a derrubada das antigas modalidades de 

expressão isoladas, propondo uma manifestação total. “Ambiental” seria então a reunião 

indivisível de todas as modalidades em posse do artista ao criar – cor, palavra, luz, ação, 

construção etc. – com aquelas que surgem no momento da invenção, ou então quando o 

participador toma contato com a obra.  

No programa do artista nasceram Núcleos, Penetráveis, Bólides e Parangolés, 

cada um com sua característica ambiental definida, mas de tal maneira relacionados que 

ele os considerou como um todo orgânico, formado como por escala. Com seu programa 

ambiental surgiu também a necessidade de outra ordem de manifestação, que ele 

considerou como parte do ambiental: a manifestação social, que passava a incluir uma 

posição fundamentalmente ética, assim como política, que poderia ser resumida em 

manifestações do comportamento individual.  

Antes de mais nada devo logo esclarecer que tal posição só poderá ser 

aqui uma posição totalmente anárquica, tal o grau de liberdade implícito 

nela. Tudo o que há de opressivo, social e individualmente, está em 

oposição a ela – todas as formas fixas e decadentes de governo, ou 

estruturas sociais vigentes, entram aqui em conflito – a posição “social 

ambiental” é partida para todas as modificações sociais e políticas, ao 

menos o fermento para tal – é incompatível com ela qualquer lei que 

não seja determinada por uma necessidade interior definida, leis que se 

refazem constantemente – é a retomada da confiança do indivíduo nas 

suas intuições e anseios mais caros. 

 Politicamente a posição é a de todas as autênticas esquerdas no 

nosso mundo, não as esquerdas opressivas (das quais o stalinismo é 

exemplo), é claro. Jamais haveria a possibilidade de ser de outro modo. 

(Oiticica 1986: 78-79) 

O Parangolé foi dividido por Oiticica em quatro grupos: Parangolé poético, Parangolé 

social, Parangolé lúdico e, da fusão destes, o Parangolé coletivo. Com o Parangolé 

poético ele sentiu pela primeira vez a necessidade da colaboração direta de outro artista, 

e convidou Rubens Gerchman para auxiliar na realização da obra.  Dessa concepção veio-

lhe a ideia do Parangolé social ou de protesto, que seria uma homenagem aos mitos 

populares e aos nossos heróis, além de protesto e grito de revolta.  
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A capa em homenagem ao passista mirim da Mangueira, Mosquito, foi a primeira 

a receber uma mensagem textual: “Sou o mascote do Parangolé, o Mosquito do samba”. 

Mais tarde, apareceriam Parangolés com frases como “Estou possuído”, “Cuidado com 

o Tigre”, “Estamos com fome”, “Incorporo a revolta”. 

O Parangolé poético ficou reservado para as vivências de ordem subjetiva, como 

na capa Liberdade, inspirada pela ideia de Pedrosa de que a arte é “o exercício 

experimental da liberdade”. Como parte do Parangolé lúdico, Oiticica instalou a Sala de 

sinuca na mostra Opinião 66, no MAM-RJ, nascida da observação de Pedrosa de que o 

ambiente de seus Núcleos lembrava o bilhar do Café noturno de Van Gogh (na qual, 

segundo o crítico, o artista procurava expressar pelas cores as terríveis paixões humanas). 

No Parangolé coletivo, o público seria chamado para uma manifestação coletiva nas ruas 

do Rio de Janeiro, criando roupas e estandartes em que o povo poderia se manifestar por 

imagens em grande escala, como num segundo carnaval. 

Para Oiticica, o Parangolé fora justamente a característica mais completa de toda 

a ideia de ambientação criada por ele até aquele momento. O termo, mais do que definir 

uma série de obras, era uma formulação definitiva do que seria a “antiarte ambiental”. A 

partir de então, ele passaria a chamar de Parangolé todos os princípios formulados até 

ali, inclusive o da “não formulação de conceitos”, considerado por ele como o princípio 

mais importante de todos, já que não pretendia formular “uma nova estética da antiarte”, 

pois isto refletiria a tomada de uma posição ultrapassada e conformista.  

 O Parangolé lhe inspirava a estender o sentido de “apropriação” para tudo aquilo 

com que ele se deparava nas ruas: terrenos baldios, campos de futebol, o mundo ambiente 

e coisas não transportáveis para as quais chamaria o público à participação: “seria isto um 

golpe fatal ao conceito de museu, galeria de arte etc., e ao próprio conceito de ‘exposição’ 

– ou nós o modificamos ou continuamos na mesma. Museu é o mundo; é a experiência 

cotidiana...” (Oiticica 1986: 79).  

 Para ele, os grandes pavilhões para mostras industriais serviriam para as 

manifestações que necessitassem de abrigo; as que disso não precisassem deveriam ser 

feitas nos parques e nos terrenos baldios da cidade, considerados bem mais belos que “os 

parcotes” tipo o Aterro da Glória, no Rio. A chamada estética de jardins era vista por ele 

como uma praga que deveria acabar; já que os parques eram mais belos quando 

abandonados, porque assim eram vitais: 
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(meu sonho secreto, vou dizer aqui: gostaria de colocar uma obra 

perdida, solta, displicentemente, para ser “achada” pelos passantes, 

ficantes e descuidistas, no Campo de Santana, no centro do Rio de 

Janeiro – é esta a posição ideal de uma obra – como fazem falta os 

parques! – são uma espécie de alívio: servem para passar o tempo, para 

malandrear, para amar, para cagar etc.) (Oiticica 1986: 79-80) 

No mesmo texto de 1966 (cf. p. 106), Oiticica lembra da experiência de um Bólide 

composto por uma cesta cheia de ovos, que deveriam ser consumidos para que houvesse 

a substituição: “é, digo eu, segundo Mário Pedrosa, um escárnio ao chamado comércio 

da arte criado pelas galerias”. Nessa obra, o ovo é vendido a preço de custo, mas há 

sempre “a simpática possibilidade de se poder roubar um ou mais ovos às escondidas, o 

que torna maior o escárnio”. Ele lembra ainda da experiência da lata-fogo, que havia sido 

transformada numa obra isolada anonimamente de sua origem: quem visse a lata assim, 

não poderia deixar de lembrar quando, na calada da noite, esbarrasse com alguma 

espalhada pela cidade (algo usual à época como sinalização de estradas): “juro de mãos 

postas que nada existe de mais emocionante do que essas latas sós, iluminando a noite (o 

fogo que nunca apaga) – são uma ilustração da vida: o fogo dura e de repente se apaga 

um dia, mas enquanto dura é eterno” (1986: 80). 

 No seu programa constavam também algumas “apropriações ambientais” para 

serem realizadas no futuro. Segundo Oiticica, nelas ninguém se constrangeria diante da 

“arte”, uma vez que a antiarte seria justamente a ligação entre a manifestação criativa e a 

coletividade, havendo sempre a exploração de algo desconhecido. 

Acham-se “coisas” que se vêem todos os dias mas que jamais 

pensávamos procurar. É a procura de si mesmo na coisa – uma espécie 

de comunhão com o ambiente (ah! Como a dança realiza isso bem! – o 

terreiro de ensaio da Mangueira e o seu lendário boteco “Só para quem 

pode” foram para mim as maiores revelações dessa comunhão entre 

disponibilidade e ambiente, catalisados aqui pelo samba: quem viver aí 

saberá o que digo!) (Oiticica 1986: 80) 

Oiticica torna então a lembrar que seu programa ambiental, que chama de maneira geral 

nesse texto de Parangolé, não pretende estabelecer uma “nova moral” ou algo 

semelhante, mas “derrubar todas as morais”, já que estas tendiam para um conformismo 

estagnante, estereotipando opiniões e criando conceitos não criativos. Voltarei a este 

ponto no próximo capítulo; por ora, ficarei com a conclusão de seu texto, considerada por 

ele como parte fundamental da posição ambiental: ao sobrepujar todas as deficiências 

sociais, éticas e individuais, estaria presente em cada um a necessidade superior de criar, 
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de fazer algo capaz de preencher essa própria necessidade de realização. Enquanto razão 

de ser da própria vida, tal finalidade teria aspirado o esforço humano durante séculos, e a 

arte teria sido uma etapa deste processo. No entanto, algo novo estava surgindo, e o 

princípio decisivo da vitalidade, individual e coletiva, seria “o soerguimento de algo 

sólido e real”. Dessa forma, “apesar do subdesenvolvimento e caos – desse caos 

vietnamesco é que nascerá o futuro, não do conformismo e do otarismo. Só derrubando 

furiosamente poderemos erguer algo válido e palpável: a nossa realidade” (id. ibid.: 83). 

 

2.2 Arte ambiental: novos rumos da sensibilidade contemporânea 

 

Em 1966, Pedrosa (1986) publica um texto fundamental sobre a trajetória de Oiticica: 

“Arte ambiental, arte pós-moderna, Hélio Oiticica”. Nele, decreta o fim da arte moderna, 

inaugurada pela Demoiselles d’Avignon e inspirada pela descoberta da “arte negra”, por 

considerar que os critérios para a apreciação de uma obra de arte já não eram os mesmos 

formados no âmago do cubismo. Estava-se em outro ciclo, não mais puramente artístico, 

mas cultural, radicalmente diferente do anterior.  

“De passagem, digamos que desta vez o Brasil participa dele não como modesto 

seguidor, mas como precursor” (id. ibid.: 9). Nas considerações de Pedrosa, os jovens do 

concretismo, e sobretudo do neoconcretismo, com Lygia Clark como protagonista, teriam 

se antecipado às demais vanguardas, entre elas o movimento Op e mesmo a Pop-art.  

O jovem Oiticica já em 1959, quando pelo mundo dominava a voga 

romântica do informal e do tachismo, indiferente à moda, abandonara o 

quadro para armar seu primeiro objeto insólito, ou relevo no espaço, 

num monocromismo violento e franco. Tendo partido naturalmente da 

gratuidade dos valores plásticos, já hoje rara entre os artistas 

vanguardeiros atuais, se mantém fiel àqueles valores, pelo rigor 

estrutural de seus objetos, o disciplinamento das formas, a suntuosidade 

das cores e combinações de materiais, pela pureza em suma de suas 

confecções. Ele quer tudo belo, impecavelmente puro e intratavelmente 

precioso, como um Matisse no esplendor de sua arte de “luxo, calma e 

voluptuosidade”. Baudelaire das Flores do Mal é talvez o padrinho 

longínquo desse adolescente aristocrático, passista da Mangueira (sem 

contudo o senso cristão do pecado do poeta maldito). O aprendizado 

concretista quase o impedia de alcançar o estágio primaveril, ingênuo 

da experiência primeira. Sua expressão toma um caráter extremamente 

individualista e, ao mesmo tempo, vai até a pura exaltação sensorial, 

sem alcançar no entanto o sólio propriamente psíquico, onde se dá a 

passagem à imagem, ao signo, à emoção, à consciência. Ele cortou 
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cerce essa passagem. Mas seu comportamento subitamente mudou: um 

dia, deixa sua torre de marfim, seu estúdio, e integra-se na Estação 

Primeira, onde fez sua iniciação popular dolorosa e grave, aos pés do 

morro da Mangueira, mito carioca. Ao entregar-se, então, a um 

verdadeiro rito de iniciação, carregou, entretanto, consigo para o samba 

da Mangueira e adjacências, onde a “barra” é constantemente “pesada”, 

seu impenitente inconformismo estético. (Pedrosa 1986: 10) 

Pedrosa lembra ainda que o artista passou da experiência visual para uma experiência de 

tato, de movimento, de fruição sensual dos materiais, “em que o corpo inteiro, antes 

resumido na aristocracia distante do visual, entra como fonte total da sensorialidade” 

(1986: 11).  

 Pouco tempo depois de instituir o advento de uma arte “pós-moderna”, termo que 

utilizou antes mesmo de Charles Jenks introduzi-lo nos debates a respeito da arquitetura, 

Jean-François Lyotard abordá-lo em A condição pós-moderna e Frederic Jameson afirmá-

lo como a lógica cultural do capitalismo tardio, Pedrosa escreveu um texto em que se 

utilizava da antropologia para situar o lugar da arte àquela altura.  

Em “Arte dos caduceus, arte negra, artistas hoje” ([1968] 1975), o crítico credita 

a Boas, chamado por ele de “eminente mestre da Antropologia moderna”, a descoberta 

de um dos traços mais marcantes da arte dos povos de culturas “primitivas”: o 

deslocamento dos corpos e dos rostos na pintura das tribos norte-americanas da costa 

noroeste, que “reconstruíam” o indivíduo de modo ao mesmo tempo arbitrário e 

simétrico. Pedrosa lembra ainda da grande influência das teorias de Boas sobre Lévi-

Strauss, sobretudo quando este escreve sua análise da arte dos povos indígenas como 

princípio do desdobramento das representações – análise tida pelo crítico como 

“penetrante” no caso dos kadiwéu (a quem Pedrosa se refere como “caduceus”).  

Os caduceus levam o deslocamento da figura mais longe e menos longe 

que o observado nas pesquisas de Boas. A razão principal do fato é 

simples: o artista caduceu opera sobre um corpo e um rosto em carne e 

osso, o que torna impossível serem decompostos e recompostos, a 

menos que por uma cirurgia dificilmente concebível. O rosto (tatuado), 

porém, se tem sua integridade respeitada, nem por isso é menos 

deslocado pela assimetria sistemática do desenho, cuja função principal 

seria violar a harmonia habitual para substituí-la por outra harmonia, a 

harmonia artificial da pintura. Strauss tira daí uma conclusão capital: 

essa pintura, em lugar de representar a imagem de um rosto deformado, 

deforma, efetivamente, um rosto verdadeiro. E por isso ele pode dizer 

que na arte dos caduceus o princípio do deslocamento vai mais longe 

que na arte da costa noroeste da América do Norte. 
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 A observação straussiana nos permite um momento de reflexão 

para marcar a diferença e, simultaneamente, a analogia do espírito da 

arte dessas culturas primitivas com o da arte que se veio caracterizando 

em nosso século como “arte moderna”. Apesar de todo o seu empenho 

em fugir a uma arte de representação, o cubismo, mesmo picassiano, 

não deixou de ser, na deformação da imagem ou da figura, uma arte da 

representação. Na arte dos caduceus, porém, o que é deformado é uma 

imagem dada, a matéria dada, ou a realidade. A arte picassiana é apenas 

uma deformação da representação da realidade. A diferença é 

fundamental. (Pedrosa1975: 222) 

Com isso, Pedrosa conclui que a arte das culturas ameríndias não é uma arte 

contemplativa, e sim ativa, coletiva e participante, não sendo entendida como substituta 

de nada que esteja alhures. Ela não é a representação de uma imagem, mas a própria 

realidade, “ou uma das fontes de recriação dessa realidade” (1975: 222). Tal função de 

modificadora das relações sociais seria para ele o elemento que mais fascinava a 

sensibilidade dos meios artísticos de sua época.  

Se a arte do começo do século nascera de um abalo com a vitalidade plástica da 

“arte negra”, as culturas “primitivas” passariam a exercer fascínio pelo que elas 

significavam, ou então “pela ação que exerciam, pelo comportamento coletivo que 

impunham à sociedade de onde brotavam”. Nessa mudança de atitude do artista 

contemporâneo estava a diferença que ia da “arte cubista de um Picasso ou da arte abstrata 

de um Mondrian, à arte pós-moderna, popista ambiental ou de um Oldenburg ou um 

Segall, cinética com um Le Parc ou Schoffer, ambiental participante com uma Lygia 

Clark ou Hélio Oiticica” (id. ibid.: 223).  

Assim como o artista “primitivo” cria um objeto que participa, o artista “pós-

moderno” – “com algo de desespero dentro dele” (id. ibid.: 225) – convida as pessoas 

para darem participação às suas criações. Pedrosa lembra ainda que Michel Leiris já 

chamara a atenção sobre a diferença entre a atitude estética europeia e a atitude dos povos 

africanos, que ao invés de se preocuparem com julgamentos individualistas, 

interessavam-se pela participação do objeto no contexto social. (Daí também minhas 

reticências com os arroubos proféticos de Alfred Gell, citados na introdução deste 

trabalho. Qualquer pessoa que tenha contato com a bibliografia em questão perceberá a 

inadequação de suas afirmações sobre pesquisas anteriores às suas.) 

Não me parece atípico que Pedrosa tenha recorrido justamente a Lévi-Strauss para 

elaborar criticamente os caminhos percorridos pela arte moderna até ali. Em primeiro 

lugar porque acredito que todo/a antropólogo/a formado/a na tradição do estruturalismo 
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não terá dificuldade em reconhecer as semelhanças entre os projetos intelectuais dos dois 

autores. Como não associar, por exemplo, a ideia de Pedrosa de que a arte se faria no 

artista, através das formas inconscientes, com a afirmação de Lévi-Strauss em O cru e o 

cozido de que os mitos se pensam nos homens?  

Em que pese a menor ambição de Pedrosa, ambos compartilhavam a certeza de 

que seria preciso ir além dos sentimentos pessoais e da expressão subjetiva para entender 

as leis da racionalidade humana. Se Lévi-Strauss buscou bem mais do que uma explicação 

para a experiência estética, isto tampouco faz toda a diferença, já que, como ele mesmo 

nos ensina, o ponto que se escolhe para iniciar uma análise estrutural é menos relevante 

do que se costuma pensar, uma vez que qualquer início nos leva, por caminhos paralelos, 

às propriedades do pensamento estudado.  

O estruturalismo lévi-straussiano defende que a desconcertante diversidade de 

fenômenos socioculturais pode se tornar inteligível se observarmos as relações que os 

fenômenos compartilham com princípios subjacentes. Ao definir uma gramática universal 

da cultura, o estruturalismo demonstra como as unidades do discurso cultural são 

combinadas para produzir elementos concretos, como a organização totêmica dos clãs, 

regras de casamento ou um conjunto de mitos. Ao contrário dos herdeiros da tradição de 

Durkheim e Mauss, que consideram que o mito e o rito refletem e resolvem no nível 

simbólico questões de caráter social, Lévi-Strauss argumenta que as “estruturas míticas” 

não são reflexo do âmbito social: se elas existem é justamente porque tanto a organização 

social quanto o mito compartilham uma estrutura subjacente comum.  

Assim como Oiticica afirmou que a “estrutura mítica primordial” da arte – que 

vinha atuando com menor definição desde o Renascimento – estava reemergindo na arte 

do século XX, Lévi-Strauss acreditava que o pensamento mitológico estava finalmente 

sendo reintegrado à ciência. O enorme fosso entre ciência e mito concretizara-se, segundo 

o antropólogo, nos séculos XVII e XVIII. Por essa altura, Bacon, Descartes, Newton e 

outros se levantaram e afirmaram-se contra o pensamento místico e mítico. Para Lévi-

Strauss, tal postura havia sido necessária para o projeto científico, pois de outra forma a 

ciência não teria condições de se autoconstruir.  

Acreditou-se, então, que a ciência só poderia existir “se voltasse costas ao mundo 

dos sentidos, o mundo que vemos, cheiramos, saboreamos e percebemos”. O mundo 

sensorial foi visto novamente como ilusório, “ao passo que o mundo real seria um mundo 

de propriedades matemáticas que só podem ser descobertas pelo intelecto e que estão em 

contradição total com o testemunho dos sentidos” (2018: 18). A reaproximação do 
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pensamento mítico, portanto, não poderia se dar como se algo nunca tivesse sido perdido, 

mas resultaria da tomada de consciência da perda e da importância de seu resgate. 

Assim, tenho a impressão de que (e, evidentemente, não falo como 

cientista – não sou físico, não sou biólogo, não sou químico) a ciência 

contemporânea está no caminho para superar este fosso e que os dados 

dos sentidos estão a ser cada vez mais reintegrados na explicação 

científica como uma coisa que tem um significado, que tem uma 

verdade e que pode ser explicada. (Lévi-Strauss 2018: 18) 

Além do apreço pelo simbólico e pelos mitos, que Pedrosa apreendeu da leitura da obra 

de  Cassirer, o crítico e o antropólogo foram leitores de Marx e Freud, e souberam 

aproveitar o melhor de ambas as tradições. A diferença fundamental, a meu ver, deve ser 

creditada ao fato de que Lévi-Strauss, pela especificidade de sua tarefa, tinha a seu favor 

uma grande quantidade de etnografias, produzidas a partir de diversas regiões do mundo. 

No que diz respeito aos povos “primitivos”, Pedrosa tinha apenas ideias vagas e abstratas. 

Talvez por isso, a análise estética do antropólogo tenha lhe parecido tão “penetrante” – 

como de fato o é. 

Entretanto, não se encontra na obra de Lévi-Strauss a expressão “antropologia da 

arte”, ao menos não no sentido que hoje damos ao termo. Mas são tantas as referências 

às artes ao longo de sua obra que se tornaria comum distinguirem o etnólogo, que estudou 

as artes dos índios do Brasil e da Costa Noroeste da América do Norte, do conhecedor 

que comentou apaixonadamente as obras de artistas ocidentais. Como aponta Carlo Severi 

(2012), tal afirmação seria equivalente a esquecer que, desde O pensamento selvagem, a 

arte foi reconhecida por Lévi-Strauss como um dos grandes temas sujeitos à reflexão 

antropológica, tanto quanto o mito, o jogo ou o ritual.  

Severi rememora um embate interessantíssimo entre Lévi-Strauss e o surrealista 

André Breton em torno da ideia de uma “magia da arte”. Segundo Severi, a polêmica 

mostrava toda a originalidade de Lévi-Strauss, em diálogo permanente com os 

modernistas de sua época. E enfatizava também a centralidade da arte na teoria 

estruturalista do antropólogo. Se para Breton a magia da arte seria algo universal, por 

apelar para processos de intuição opostos à razão, para Lévi-Strauss o desafio da 

universalidade da arte consistia justamente no fato de este ser um dos domínios 

privilegiados de exploração do pensamento estrutural. Dessa forma, Lévi-Strauss 

propunha interpretar, no interior de cada universo cultural, as coordenadas constitutivas 

da imagem e as operações mentais que elas implicam. Seguindo o programa de trabalho 
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aberto por Lévi-Strauss, Severi acredita ser possível aplicar sua abordagem a certos 

aspectos da arte não figurativa ocidental.  

No entanto, entre os estudiosos da obra de Lévi-Strauss, é amplamente conhecido 

o desprezo que ele nutria por parte significativa da arte moderna e, sobretudo, pela arte 

contemporânea. Não me parece exagero afirmar que neste terreno o classicismo do autor 

imperava com máxima força. Numa conhecida compilação de entrevistas a Georges 

Charbonnier (1989), realizadas na década de 1950, Lévi-Strauss deixa claro suas imensas 

diferenças com os projetos artísticos então em voga. À época, ele estava às voltas com o 

momento mais duro de seu projeto intelectual, e por isso lhe interessava pensar a arte 

como uma tomada de posse da natureza pela cultura, algo que se manifesta também em 

sua teoria antropológica do período. 

Numa aula inaugural ministrada por Gilda de Mello e Souza em 1973, no 

departamento de filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 

a filósofa apresentou uma conferência intitulada A estética rica e a estética pobre dos 

professores franceses, versando sobre as influências de Jean Maugüé, Roger Bastide e 

Lévi-Strauss na formação intelectual e estética de sua geração. À certa altura, Souza 

recordou de um pequeno artigo de 1935, publicado na Revista do Arquivo, em que Lévi-

Strauss analisa as experiências do cubismo: “O cubismo e a vida cotidiana”. Em vez de 

fixar sua análise nos grandes nomes do movimento, o então jovem professor escolhe 

demonstrar como o cubismo fora uma aventura estética que modificou a visão do mundo, 

penetrando insidiosamente na vida das pessoas comuns através de objetos feitos em série, 

cartazes, decorações de cafés etc. 

Segundo Souza (1978), o texto de Lévi-Strauss exibia uma grande influência de 

Fernand Léger, e revelava a aceitação de uma estética geométrica e especificamente 

pictural, como no caso da Bauhaus, o que lhe conferia uma posição moderna e esclarecida. 

Mas a autora sublinha que se abandonássemos a década de 1930 e déssemos um salto 

para duas décadas depois, encontraríamos um Lévi-Strauss que, em plena maturidade 

intelectual, retrocedera em suas posições sobre a arte ocidental.  

De acordo com Gilda de Mello e Souza, Lévi-Strauss passava a refletir, assim 

como Jean Maugüé, uma posição estética da “representatividade”, extremamente racional 

e europeia, nostálgica dos momentos em que a arte traduzia uma relação harmoniosa do 

Homem com a Natureza. Seria essa a razão pela qual terminariam ambos rejeitando as 

contribuições mais vivas das vanguardas. Em oposição à estética classicista dos dois 

autores, estaria a “estética pobre” de Bastide, uma estética que, a despeito dos grandes 
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períodos e das grandes manifestações artísticas, estaria interessada nos fenômenos 

cotidianos que compõem o tecido da vida – no caso de Bastide, uma estética 

profundamente influenciada pelas deformações americanas do barroco europeu e pelas 

religiões afro-brasileiras. 

Sendo assim, se quisermos ver nas pesquisas de Oiticica a projeção de uma outra 

imagem do pensamento, um pensamento “selvagem”, em diálogo com as propostas de 

Lévi-Strauss (como o fizeram indiretamente ele próprio e Pedrosa), melhor será nos 

atermos aos trabalhos da fase em que Lévi-Strauss pensa a problemática da separação 

entre Natureza e Cultura por uma perspectiva cultural – logo, antropológica –, ao invés 

da demarcação ontológica dos primeiros trabalhos. Melhor ainda se seguirmos as 

sugestões de Viveiros de Castro (2015), e, ao invés de tentarmos ampliar o estruturalismo 

em extensão, interpretá-lo em intensidade, numa direção “pós-estruturalista”. Não porque 

o método estruturalista seja falho, e sim pela certeza de que ele foi capaz de ensinar tanto 

sobre a natureza do pensamento que permitiu acesso a outras dimensões de investigação 

antropológica, ausentes de suas preocupações iniciais.  

Dessa forma, proponho uma releitura do Pensamento selvagem guiada pelas 

análises presentes em duas obras que projetam uma outra imagem do pensamento 

ameríndio, construídas através de um exercício vigoroso de experimentação conceitual 

(ressalte-se: experimentação e não interpretação): as Mitológicas de Lévi-Strauss; e as 

Metafísicas canibais de Viveiros de Castro, obra em que o corpo desponta como elemento 

focal – dois grandes projetos intelectuais que, além do rigor analítico, apresentam uma 

incontestável inflexão poética.  

É nos livros de 1962 [O pensamento selvagem e O totemismo hoje], 

com efeito, que Lévi-Strauss identifica o pensamento selvagem, isto é, 

as condições concretas da semiose humana, a uma gigantesca e 

sistemática empresa de ordenamento do mundo, e promove o 

totemismo, antigo emblema da irracionalidade primitiva, a modelo 

mesmo de toda atividade racional. É a este momento da obra que o juízo 

maldoso de Deleuze e Guattari parece se aplicar melhor: “O 

estruturalismo é uma grande revolução, o mundo inteiro se torna mais 

razoável”. 

Com efeito, seria possível dirigir a O pensamento selvagem 

uma objeção semelhante à que Deleuze levantava contra a filosofia 

crítica, a saber, que o campo transcendental kantiano é decalcado da 

forma empírica da representação, sendo construído por uma 

retroprojeção do condicionado sobre a condição. No caso de Lévi-

Strauss, dir-se-ia que o pensamento selvagem foi “decalcado” da forma 

maximamente racionalizada do pensamento domesticado, a ciência 
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(“existem dois modos diferentes de pensamento científico”), quando 

seria preciso, ao contrário, construir o conceito de um pensamento 

propriamente selvagem, isto é, que não se pareça em nada com sua 

versão domesticada (domesticada, recordemos, “com vistas a obter um 

rendimento”). Mas um espírito mais conciliador poderia também 

ponderar que, com o estruturalismo, o mundo não se torna mais 

razoável sem que a razão não se torne outra coisa... mais mundana 

talvez, no sentido de mais secular, mais popular. Mas mais artista 

também, menos utilitária, menos rentável. (Viveiros de Castro 2015: 

238-239) 

Se fizéssemos uma genealogia do estruturalismo e das vanguardas construtivas 

chegaríamos a um ponto comum: o formalismo russo dos anos 1920; no caso da 

antropologia, por influência da fonologia de Roman Jakobson. Além dos elementos 

anteriormente elencados capazes de unir Lévi-Strauss e Pedrosa, os dois, que moraram 

nos Estados Unidos no mesmo período e lá conviveram com artistas e teóricos exilados 

por conta da Segunda Guerra, participaram precocemente do movimento de renovação do 

formalismo, que nos anos 1960 se tornaria um espírito de época e consagraria Lévi-

Strauss como o grande nome do pensamento continental. Como se sabe, o formalismo 

tinha uma relação bastante complicada com a Revolução bolchevique, sendo abortado de 

vez pelo realismo socialista defendido pelo governo de Stalin. 

Através de uma “experiência de pensamento”, que se propõe a experimentar o 

pensamento ele próprio (cf. Viveiros de Castro 2015), poderíamos pensar a imaginação 

conceitual do estruturalismo e das diferentes vanguardas construtivas por um regime de 

transformação, em que cada um dos distintos projetos é uma espécie de variante: 

enquanto alguns não conseguem ir além do formalismo dogmático, outros produzem um 

radical estranhamento da Razão, através do diálogo com outras formas de pensamento.  

Mais do que encontrar um “máximo denominador comum” entre os projetos, 

interessa-me buscar uma espécie de “mínimo múltiplo comum” que permita multiplicá-

los, ao invés de dividi-los (Viveiros de Castro 2007b: 93). Isto porque, como se pode 

notar, sou daqueles que acreditam que sem uma profunda análise das formas, assim como 

das forças que operam suas transformações, toda preocupação conteudística termina 

diluída em si própria (o que não significa acreditar na possibilidade de separação entre 

conteúdo e forma, mas ao contrário, defender uma intrínseca relação de 

complementariedade, tanto na arte quanto na pesquisa social).  

No mais, justiça seja feita: Oiticica não teria alcançado o elevado nível conceitual 

de suas proposições sem a vasta trajetória dos teóricos e artistas que lhe precederam. Pelo 
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mesmo motivo, sua obra não pode ser dividida num período construtivista e noutro 

experimental. Por isso, a inclusão do trecho e da foto de Lévi-Strauss no catálogo da 

exposição na Whitechapel Gallery me parece uma escolha especialmente interessante. Ao 

deslocar seu olhar das preocupações estruturais da pintura para o espaço físico e social da 

Mangueira, o artista evidencia um método analítico que guarda enormes aproximações 

com o estruturalismo; se não na letra, ao menos no espírito. Ou melhor: com o pós-

estruturalismo, que segundo Viveiros de Castro chega muito próximo de ser fundado com 

as Mitológicas.  

Para pensar a travessia que vai dos primeiros movimentos da vanguarda 

geométrica à ênfase na proposição vivencial das pesquisas de Oiticica, remeto à leitura 

de Viveiros de Castro sobre a obra de Lévi-Strauss: “Pierre Clastres disse que o 

estruturalismo era uma ‘sociologia sem sociedade; se isso é verdade – e Clastres o dizia 

como crítica –, então, com as Mitológicas temos um estruturalismo sem estrutura” (2015: 

242) – e Viveiros de Castro o diz, obviamente, como elogio. 

Um estruturalismo sem estruturas? Pelo menos, um estruturalismo 

transformado por uma outra noção de estrutura, mais parecida com o 

rizoma de Mil platôs que com aquela estrutura a que o conceito de 

rizoma pretendia se contrapor; noção outra que, na verdade, sempre 

esteve presente na obra de Lévi-Strauss. Ou talvez se deva dizer que há 

dois usos diferentes do conceito de estrutura nessa obra: como princípio 

transcendental de unificação, lei formal de invariância; e como 

operador de divergência, modulador de variação contínua (variação de 

variação). A estrutura como combinatória gramatical fechada e como 

multiplicidade diferencial aberta. (Viveiros de Castro 2015: 246) 

Se a antropologia estruturalista de Lévi-Strauss acabaria por ganhar contornos mais 

fluidos com as Mitológicas, derivando para uma noção analógica de transformação 

(“Existem inúmeras estruturas nos mitos ameríndios, mas não há uma estrutura do mito 

ameríndio – não há estruturas elementares da mitologia” [Viveiros de Castro 2015: 242]), 

com a antiarte ambiental Oiticica constrói um renovado projeto conceitual, que se não 

abre mão de preocupações “estruturais”, no sentido estético do termo, demandando 

processos rigorosos de composição, ao menos opera com uma outra noção de estrutura, 

mais parecida também com o rizoma de Mil platôs.  

Tomando emprestada a leitura de Deleuze (2007) sobre a obra do pintor Francis 

Bacon, pode-se dizer que Oiticica foi desde sempre um pintor da intensidade: da força 

antes que da forma. E se o seu pensamento é capaz de encontrar analogias com uma nova 
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imagem do pensamento selvagem, e também com a teoria antropológica de Lévi-Strauss 

e Viveiros de Castro, é justamente porque os dois autores des-domesticaram, cada um à 

sua maneira, a própria noção do que seja fazer antropologia, tornando-a mais artística. 

Creio ser totalmente possível pensar as proposições de Hélio Oiticica e Lygia 

Clark em diálogo com a análise da problemática transdisciplinar que se constituiu na 

“imprecisa fronteira entre estruturalismo e pós-estruturalismo, naquele breve momento 

de efervescência e de generosidade do pensamento, no final dos anos 1960” (Viveiros de 

Castro 2015: 31). Se Pedrosa nomeou essas experiências de “pós-modernas”, foi 

certamente por ser impossível prever o sentido antipático que o termo ganharia com o 

passar do tempo.  

Por tudo isso, defendo que as pesquisas destes dois grandes artistas estavam em 

enorme sintonia com a “efervescência” e a “generosidade” que fizeram emergir um dos 

mais interessantes rumos que tomaram as ciências humanas desde então (leia-se: o pós-

estruturalismo); rumos que, possivelmente, sofrem hoje seu mais duro golpe. Parece-me 

urgente retomarmos, interpretando em intensidade, as propostas de uma geração que, no 

Brasil e em outras partes do mundo, ousou questionar a decadência da metafísica 

ocidental, apostando em profundas experiências de imanência e na radical defesa da 

liberdade – liberdade política e, acima de tudo, ontológica. 
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Lygia Clark, Casulo, 1959 

 

 

Lygia Clark, Bicho, 1960 

 

 

 



121 
 

 

 

Lygia Clark, Caminhando, 1963  
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Lygia Clark, O dentro é o fora, versão 01, 1963  

 

 

Lygia Clark, Trepante, 1965  
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Hélio Oiticica, Núcleo, 1960 

 

 

 

Hélio Oiticica, Grande núcleo, 1960-1963 
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Hélio Oiticica, Projeto cães de caça (maquete), 1961 

 

 

Hélio Oiticica, B1 Bólide caixa 1 Cartesiano, 1963 
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Hélio Oiticica, Nildo da Mangueira veste Parangolé P4 capa 1, 1964 
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Hélio Oiticica, ‘B17 Glass Bólide 05 ‘Homage to Mondrian, 1965 

 

 

 

 

Hélio Oiticica, B34 Bólide Bacia 1, 1966 
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Hélio Oiticica, Miro da Mangueira dança com P4 Parangolé Capa 1, 1964 

 

 

Hélio Oiticica, exposição Opinião 65 no MAM-RJ 
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Hélio Oiticica, Jerônimo da Mangueira veste P 08 Parangolé capa 05, 1965 

 

 
 

Hélio Oiticica, Mosquito veste Parangolé P10, capa 6   

“Sou o mascote do Parangolé, o Mosquito do Samba”, 1966 
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    Hélio Oiticica, Nildo da Mangueira P15 Parangolé Capa 11 Incorporo a revolta, 1967 
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  Livro de cartas trocadas entre Hélio Oiticica e Lygia Clark.  

  No detalhe a obra Diálogo de mãos, 1966. 
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CAPÍTULO 3 – CONTRA O ESTADO, CONTRACULTURA: SEJA MARGINAL, 

SEJA HERÓI 

 

A obra Tropicália foi concebida por Oiticica para integrar a mostra Nova Objetividade 

Brasileira, realizada em abril de 1967 no MAM-RJ. Para o catálogo da exposição, ele 

preparou o artigo crítico “Esquema geral da nova objetividade”, em que resumia os 

principais pontos da vanguarda brasileira e estendia a outros artistas a posição 

contracultural que, desde algum tempo, marcava presença em sua obra. Participavam da 

exposição artistas oriundos do concretismo e do neoconcretismo, assim como integrantes 

da nova figuração e do novo realismo, todos reunidos em torno da ideia de "nova 

objetividade".  

A noção de nova objetividade começou a ser definida no evento Propostas 66, 

realizado na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo. 

Apresentando-se como artista e teórico, Oiticica garantiu que seria possível definir o 

acervo de criações do país como um fenômeno novo no panorama internacional, 

produzido de maneira independente das manifestações estadunidenses e europeias. 

Vinculação, segundo ele, até poderia existir, pois no campo da arte nada pode ser 

desligado do contexto universal, mas isso era algo que há muito se sabia e já não 

interessava discutir. 

Houve como que a necessidade da descoberta das estruturas primordiais 

do que chamo “obra”, que se começaram a revelar com a transformação 

do quadro para uma estrutura ambiental (isto ainda na época do 

movimento neoconcreto do Rio), a criação dessa nova estrutura em 

bases sólidas e o gradativo surgimento dessa Nova Objetividade, que se 

caracteriza em princípio pela criação de novas ordens estruturais, não 

de “pintura” ou “escultura”, mas ordens ambientais, o que se poderia 

chamar “objetos”. [...] Não se trata mais de definições intelectuais 

seletivas: isto é figura, aquilo é pop, aquilo outro é realista – tudo isto é 

espúrio! O artista hoje usa o que quer, mais liberdade criativa não é 

possível. O que interessa é justamente jogar de lado toda essa porcaria 

intelectual, ou deixá-la para os otários da crítica antiga, ultrapassada, e 

procurar um modo de dar ao indivíduo a possibilidade de 

“experimentar”, de deixar de ser espectador para ser participador. 

(Oiticica 1986: 110-111) 

O que havia de realmente pioneiro na vanguarda brasileira era o anseio pela construção 

de novos objetos perceptivos em que nada deveria ficar de fora, “desde a crítica social até 

a penetração de situações-limite”. Essas seriam, para Oiticica, as “características 
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fundamentais de nossa vanguarda, que é vanguarda mesmo e não arremedo internacional 

de país subdesenvolvido, como até agora pensa a maioria das nossas ilustres vacas de 

presépios da crítica podre e fedorenta” (1986: 112).  

Em seu texto “Esquema geral da nova objetividade”, Oiticica apresenta a 

formulação de um novo estado da arte brasileira, cujas principais características seriam:  

1 – vontade construtiva geral; 2 – tendência para o objeto ao ser negado 

e superado o quadro do cavalete; 3 – participação do espectador 

(corporal, táctil, visual, semântica etc.); 4 – abordagem e tomada de 

posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; 5 – tendência 

para proposições coletivas e consequente abolição dos “ismos” 

característicos da primeira metade do século na arte de hoje (tendência 

esta que pode ser englobada no conceito de “arte pós-moderna” de 

Mário Pedrosa); 6 – ressurgimento e novas formulações do conceito de 

antiarte. (Oiticica 1986: 84) 

A nova objetividade era o momento da chegada numa fase em que a falta de “unidade de 

pensamento” seria entendida como característica primordial. Por isso, ela deveria ser 

tomada como uma espécie de “estado”, ao invés de guiada por uma lógica dogmática e 

esteticista, como Oiticica acreditava ter sido o cubismo e outros “ismos”.  

No item 1 (vontade construtiva geral), ele retoma o sentido de construtividade 

apresentado em seu ensaio de 1962, aquele em que apontava Pedrosa como o primeiro a 

sugerir que sua proposta versava sobre um novo construtivismo. Sob o tópico da vontade 

construtiva geral, Oiticica apresenta uma proposta de atualização da antropofagia de 

Oswald de Andrade, considerada por ele como o primeiro sinal de uma vontade 

construtiva na cultura brasileira. 

No Brasil os movimentos inovadores apresentam, em geral, esta 

característica única, de modo específico, ou seja, uma vontade 

construtiva marcante. Até mesmo no Movimento de 22 poder-se-ia 

verificar isto, sendo, a nosso ver, o motivo que levou Oswald de 

Andrade à celebre conclusão do que seria nossa cultura antropofágica, 

ou seja, redução imediata de todas as influências externas a modelos 

nacionais. Isto não aconteceria não houvesse, latente na nossa maneira 

de apreender tais influências, algo de especial, característico nosso, que 

seria essa vontade construtiva geral. Dela nasceram nossa arquitetura, e 

mais recentemente os chamados Movimentos Concreto e Neoconcreto, 

que de certo modo objetivaram de maneira definitiva tal 

comportamento criador. Além disso, queremos crer que a condição 

social aqui reinante, de certo modo ainda em formação, haja colaborado 

para que este fator se objetivasse mais ainda: somos um povo à procura 

de uma caracterização cultural, no que nos diferenciamos do europeu 
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com seu peso cultural milenar e do americano do norte com suas 

solicitações superprodutivas. Ambos exportam suas culturas de modo 

compulsivo, necessitam mesmo que isso se dê, pois o peso das mesmas 

as faz transbordar compulsivamente. Aqui, subdesenvolvimento social 

significa culturalmente a procura de uma caracterização nacional, que 

se traduz de modo específico nessa primeira premissa, ou seja, nossa 

vontade construtiva. Não que isso aconteça necessariamente a povos 

subdesenvolvidos, mas seria um caso nosso, particular. A antropofagia 

seria a defesa que possuímos contra tal domínio exterior, e a principal 

arma criativa, essa vontade construtiva, o que não impediu de todo uma 

espécie de colonialismo cultural, que de modo objetivo queremos hoje 

abolir, absorvendo-o definitivamente numa superantropofagia. 

(Oiticica 1986: 85) 

A primeira tarefa da nova objetividade seria a procura de características latentes ou já em 

desenvolvimento no país, objetivando disparar um estado criador. Tal esforço deveria ser 

capaz de mapear diferentes manifestações e identificar seus principais elementos, numa 

tentativa de agrupá-los culturalmente. Para tanto, deveria tomar a vontade construtiva 

geral como guia espiritual. 

No item 2 (tendência para o objeto), Oiticica revisita as questões que envolveram 

a negação e superação do quadro. Ele aponta o ano de 1954, época da arte concreta, como 

o despontar da “experiência longa e penosa” de Lygia Clark na desintegração do plano 

tradicional. Houve, a partir de então, uma sucessiva e variada formulação do problema, 

através de um processo que, em Clark, deu-se de maneira custosa e gradual, mas cuja 

resolução aparecia de modo cada vez mais ágil em obras de artistas posteriores.  

Assim, na minha experiência (a partir de 1959) se dá de modo mais 

imediato, mas ainda na abordagem e dissolução puramente estruturais, 

e ao se verificar mais tarde na obra de Antônio Dias e Rubens 

Gerchman, se dá mais violentamente, de modo mais dramático, 

envolvendo vários processos simultaneamente, já não mais no campo 

puramente estrutural, mas também envolvendo um processo dialético a 

que Mário Schenberg formulou como realista. Nos artistas a que se 

poderiam chamar “estruturais”, esse processo dialético viria também a 

se processar, mas de outro modo, lentamente. Dias e Gerchman como 

que se defrontam com as necessidades estruturais e as dialéticas de um 

só lance. Cabe notar aqui que esse processo “realista” caracterizado por 

Schenberg já se havia manifestado no campo poético, onde Gullar, que 

na época neoconcreta estava absorvido em problemas de ordem 

estrutural e na procura de um “lugar para a palavra”, até a formulação 

do “não-objeto”, quebra repentinamente com toda premissa de ordem 

transcendental para propor uma poesia participante e teorizar sobre um 

problema mais amplo, qual seja, o da criação de uma cultura 
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participante dos problemas brasileiros que na época afloravam. Surgiu 

aí o seu trabalho teórico Cultura posta em questão. De certo modo a 

proposição realista que viria com Dias e Gerchman, e de outra forma 

com Pedro Escosteguy (em cujos objetos a palavra encerra sempre 

alguma mensagem social), foi uma consequência dessas premissas 

levantadas por Gullar e seu grupo, e também de outro modo pelo 

movimento do Cinema Novo que estava no seu auge. (Oiticica 1986: 

86-87) 

Daí em diante surgiria no Brasil um processo que Oiticica chamou de “‘passagens’ para 

o objeto e para proposições dialético-pictóricas”, cuja influência de Antônio Dias foi 

considerada por ele como “tremenda”. Paralelamente, surgiam as obras de Rubens 

Gerchman centradas no conteúdo social e na procura de novas ordens estruturais, no que 

Oiticica acreditava aproximar-se de suas próprias obras: “a caixa-marmita, o elevador, o 

altar onde o espectador se ajoelha, são cada uma delas, ao mesmo tempo que 

manifestações estruturais específicas, elementos onde se afirmam conceitos dialéticos” 

(1986: 88). Foi através do seu diálogo com as obras de Gerchman que surgiu a 

possibilidade de criação do Parangolé social, em 1966. 

Na mesma época, Waldemar Cordeiro lançou em São Paulo o seu Popcreto, obra 

na qual o elemento estrutural fundia-se ao semântico. “Sua experiência não é fusão do 

Pop com Concretismo, como o querem muitos, mas uma transformação decisiva das 

proposições puramente estruturais para outras de ordem semântico-estrutural, de certo 

modo também participantes” (id. ibid: 89).  Assim, Cordeiro propunha um “novo 

realismo”, ressaltando que as mudanças em sua obra operavam uma passagem da arte 

concreta sintática para uma arte concreta semântica. 

Como aponta Favaretto, Oiticica preferiu usar a expressão “nova objetividade” ao 

invés de “realismo”, uma vez que seu interesse estava voltado para a criação de “um 

mundo experimental” em que a objetividade se fundaria com a superação da 

individualidade da produção, assim como do universo das representações. “O imaginário 

de Oiticica [...] é aquele que se interessa não pelos simbolismos da arte, mas pela função 

simbólica das atividades” (2015: 162). Por isso, a densidade teórica de sua produção se 

voltaria em favor da objetividade coletiva. Segundo narra Oiticica, 

[n]esse período 1964-65 se processaram essas transformações gerais, 

de um conceito puramente estrutural (se bem que complexo, abarcando 

ordens diversas e que já se introduziram no campo táctil-sensorial em 

contraposição ao puramente visual, nos meus Bólides vidros e caixas, a 

partir de 1963), para a introdução dialética realista, e a aproximação 
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participante. Isto não só se processou com Cordeiro em São Paulo, 

como de maneira fulminante nas obras de Lygia Clark e nas minhas 

aqui no Rio. Na de Clark com a démarche mais crítica de sua obra: a da 

descoberta, por ela, de que o processo criativo se daria no sentido de 

uma imanência em oposição ao antigo baseado na transcendência, 

surgindo daí o Caminhando, descoberta fundamental de onde se 

desenvolveu todo o atual processo da artista que culminou numa 

“descoberta do corpo”, para uma “reconstituição do corpo”, através de 

estruturas supra e infra-sensoriais, e do ato na participação coletiva – é 

esta uma démarche impregnada do conceito novo de antiarte [...], que 

culmina numa forte estruturação ético-individual. (Oiticica 1986: 89) 

No item 3 (participação do espectador), ele lembra que o problema da participação se 

manifestou de diferentes maneiras, mas o início se deu com a oposição à pura 

contemplação transcendental. Duas maneiras bem definidas de participação foram então 

estabelecidas: uma envolvendo a “manipulação” ou a “participação sensorial corporal”, e 

outra envolvendo uma participação “semântica”. Ambos os modos almejavam uma 

participação total, buscando formas e significados que não se reduzissem a um 

mecanicismo participativo: “o indivíduo a quem chega a obra é solicitado à completação 

dos significados propostos na mesma – esta é pois uma obra aberta” (1986: 91). 

Oiticica assinala que sua tomada de consciência – “chocante para muitos” – da 

crise das estruturas puras ocorreu com a descoberta do Parangolé. Com a formulação 

teórica daí decorrente, ele aponta para um sentido que nasce da participação coletiva 

(vestir capas e dançar); da participação dialético-social e poética (Parangolé poético e 

social de protesto); da participação lúdica (jogos, ambientações, apropriações); e a 

principal de todas as características: a proposição de uma “volta ao mito” (id. ibid.: 92). 

No item 4 (tomada de posição), ele afirma a necessidade de o artista se posicionar 

em relação a problemas políticos, sociais e éticos, sendo este um ponto crucial de 

problemas no campo das artes a partir de então. Mas, segundo Oiticica, as linhas de 

pensamento de uma “arte participante” vinham ocorrendo já há algum tempo, sobretudo 

na obra de poetas e teóricos. Ainda que Gullar tivesse abandonado o campo da vanguarda, 

assumindo uma postura crítica em relação à arte experimental e à direção tomada por ele 

e Lygia Clark, é ao poeta que Oiticica recorre como alguém capaz de abordar o problema 

da participação de maneira clara e objetiva. 

A polêmica suscitada aí tornou-se como que indispensável àqueles que 

em qualquer campo criativo estão procurando criar uma base sólida 

para uma cultura tipicamente brasileira, com características e 

personalidade próprias. Sem dúvida a obra e as ideias de Ferreira 
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Gullar, no campo poético e teórico, são as que mais criaram nesse 

período, nesse sentido. Tomam hoje uma importância decisiva e 

aparecem como um estímulo para os que veem no protesto e na 

completa reformulação político-social uma necessidade fundamental na 

nossa atualidade cultural. O que Gullar chama de participação é, no 

fundo, essa necessidade de uma participação total do poeta, do 

intelectual em geral, nos acontecimentos e nos problemas do mundo, 

consequentemente influindo e modificando-os; um não virar as costas 

para o mundo para restringir-se a problemas estéticos, mas a 

necessidade de abordar esse mundo com uma vontade e um pensamento 

realmente transformadores, nos planos ético-político-social. O ponto 

crucial dessas ideias, segundo o próprio Gullar: não compete ao artista 

tratar de modificações no campo estético como se fora este uma 

segunda natureza, um objeto em si, mas sim de procurar, pela 

participação total, erguer os alicerces de uma totalidade cultural, 

operando transformações profundas na consciência do homem, que de 

espectador passivo dos acontecimentos passaria a agir sobre eles usando 

os meios que lhe coubessem: a revolta, o protesto, o trabalho 

construtivo para atingir essa transformação etc. (Oiticica 1986: 94-95) 

O artista, e o intelectual de maneira geral, estaria fadado à alienação caso persistisse na 

velha posição de considerar os problemas da arte como apartados da vida social. Tal 

posição parecia-lhe já insustentável, sobretudo no panorama cultural brasileiro, que vivia 

os primeiros anos de uma ditadura empresarial-militar. Portanto, ao não tomar 

consciência, estar-se-ia “fadado a permanecer numa espécie de colonialismo cultural ou 

na mera especulação de possibilidades que no fundo se resumem em pequenas variações 

de grandes ideias já mortas” (1986: 95).  

Entretanto, ao generalizar o problema da chegada ao objeto para a criação de 

totalidades, os artistas defrontaram-se novamente com o perigo do esteticismo. Daí veio 

então a necessidade de fundamentar a vontade construtiva geral no campo político, ético 

e social. “É pois fundamental à Nova Objetividade a discussão, o protesto, o 

estabelecimento de conotações dessa ordem no seu contexto, para que seja caracterizada 

como um estado típico brasileiro, coerente com as outras démarches”. Tal posição foi 

responsável por acelerar o processo de um retorno ao mundo, com o “ressurgimento de 

um interesse pelas coisas, pelos problemas humanos, pela vida em última análise” (id. 

ibid.). 

No item 5 (tendência a uma arte coletiva), Oiticica aponta duas maneiras de 

estabelecer a coletividade: a primeira seria compartilhando produções individuais com as 

pessoas nas ruas (“claro que produções que se destinem a tal, e não produções 
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convencionais aplicadas desse modo” [id. ibid.: 96]); a segunda propondo atividades em 

que o público participaria na própria criação da obra.  

 Oiticica considera que a tendência para uma arte coletiva era a grande 

preocupação da vanguarda brasileira, havendo para tanto uma fatalidade programática. A 

origem da questão estava ligada ao problema da participação, que uma vez aceito pelos 

artistas, demandava estruturas mais complexas, com obras abertas e proposições variadas. 

Houve algo que, a meu ver, determinou de certo modo essa 

intensificação para a proposição de uma arte coletiva total: a descoberta 

de manifestações populares organizadas (escolas de samba, ranchos, 

frevos, festas de toda ordem, futebol, feiras), e as espontâneas ou os 

“acasos” (“arte das ruas” ou antiarte surgida do acaso). Ferreira Gullar 

assinalara já, certa vez, o sentido de arte total que possuiriam as escolas 

de samba onde a dança, o ritmo e a música vêm unidos 

indissoluvelmente à exuberância visual da cor, das vestimentas etc. Não 

seria estranho então, se levarmos isso em conta, que os artistas em geral, 

ao procurar à chegada desse processo uma solução coletiva para suas 

proposições, descobrissem por sua vez essa unidade autônoma dessas 

manifestações populares, das quais o Brasil possui um enorme acervo, 

de uma riqueza expressiva inigualável. (Oiticica 1986: 96-97) 

No item 6 (ressurgimento do problema da antiarte), Oiticica defende a necessidade de 

delinear a razão de ser da antiarte, que lhe parecia assumir um papel ainda mais 

importante. Seria esse o motivo que, segundo ele, levava Pedrosa a separar as 

experiências do período sob o epíteto de “arte pós-moderna”, já que os artistas 

apresentavam uma nova atitude criativa frente às exigências de ordem política e social. 

 Todas essas questões possuíam características bastante específicas no Brasil, uma 

vez que, enquanto país considerado subdesenvolvido, seria preciso explicar o 

aparecimento de uma vanguarda artística e justificá-la como um fator decisivo. Como 

situar aí a atividade do artista? – questiona Oiticica. O problema poderia ainda gerar uma 

outra pergunta: para quem faz o artista sua obra? Via-se, segundo ele, que o artista sentia 

“uma necessidade maior, não só de criar simplesmente, mas de comunicar algo que para 

ele é fundamental, mas essa comunicação teria que se dar em grande escala, não numa 

elite reduzida a experts mas até contra essa elite”. Esse seria então o ponto fundamental 

da retomada do conceito de antiarte: “não apenas martelar contra a arte do passado ou 

contra os conceitos antigos (como antes, ainda uma atitude baseada na 

transcendentalidade), mas criar novas condições experimentais” (1986: 97). 



138 
 

 Na conclusão do texto, Oiticica lembra que o crítico Mário Schenberg indicara um 

fato importante para a posição dos artistas enquanto grupo social atuante: tudo o que se 

fizesse àquela altura deveria demandar uma postura “contra”. No Brasil, para se ter uma 

posição cultural relevante, tinha-se que ser contra, “visceralmente contra tudo que seria 

em suma o conformismo cultural, político, ético e social” (id. ibid.: 98). 

Dos críticos brasileiros atuais, quatro influenciaram com seus 

pensamentos, sua obra, sua atuação em nossos setores culturais, de certo 

modo a evolução e a eclosão da Nova Objetividade, que já vinha eu, há 

certo tempo, concluindo de pontos objetivos na minha obra teórica 

(Teoria do Parangolé) – são eles: Ferreira Gullar, Frederico Morais, 

Mário Pedrosa e Mário Schenberg. Neste esquema sucinto da Nova 

Objetividade não nos interessa desenvolver a fundo todos os pontos, 

mas apenas indicá-los. Para finalizar, quero evocar ainda uma frase que, 

creio, poderia muito bem representar o espírito da Nova Objetividade, 

frase esta fundamental e que, de certo modo, representa uma síntese de 

todos esses pontos e da atual situação (condição para ela) da vanguarda 

brasileira; seria como que o lema, o grito de alerta da Nova Objetividade 

– ei-la: DA ADVERSIDADE VIVEMOS! (Oiticica 1986: 98) 

Apresentado por Oiticica pela primeira vez na exposição Nova Objetividade Brasileira, o 

labirinto Tropicália se constitui através de dois outros Penetráveis: o PN2 Pureza é um 

mito e o PN3 Imagético. O artista cria com essa obra uma espécie de universo tropical, 

com araras, plantas, areia, pedras, seixos, brita etc., incluindo ainda obras de outros 

artistas em seu interior. O problema da imagem é apresentado então num contexto 

considerado por ele como “tipicamente brasileiro”. Seu objetivo era acentuar uma nova 

linguagem estética, numa proposta ambiciosa que visava fazer frente à imagética 

internacional da Pop e da Op arte, na qual considerava que uma boa parte dos artistas 

brasileiros estava submersa.  

Entretanto, segundo Oiticica, as imagens em Tropicália não poderiam ser 

consumidas, e nem apropriadas, diluídas ou usadas para intenções comerciais e 

chauvinistas, uma vez que o elemento da experiência direta ia além do problema da 

imagem. O “mito da tropicalidade” era muito mais do que araras e bananeiras; era a 

tomada de consciência de um não condicionamento às estruturas estabelecidas – 

“portanto altamente revolucionário na sua totalidade” (1986: 109). Dessa forma, qualquer 

conformismo, fosse ele intelectual, social ou existencial, escaparia à sua proposta. 

Em Tropicália, o participador caminha pela areia e pelas pedras de brita, 

brincando com araras e procurando poemas entre folhagens. O ambiente, pensado como 
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o fundo de uma chácara, desperta no cidadão urbano a sensação de estar “de novo pisando 

a terra”, operando um “descondicionamento social” (id. ibid.: 99), o mesmo que sentira 

Oiticica ao caminhar pela Mangueira. E, por isso mesmo, o percurso de entrar, sair e 

dobrar pelas “quebradas” da Tropicália lembrava-lhe de suas caminhadas pela favela. 

Tropicália é uma espécie de labirinto fechado, sem uma “saída” no 

final. Quando você entra, percebe que não tem teto e nos espaços em 

que o espectador circula existem elementos táteis. Ao penetrar mais 

você percebe que os sons que vêm lá de fora (vozes e todo tipo de som) 

são revelados como se viessem de um aparelho de tv que está colocado 

bem no final. É extraordinário o sentido que as imagens tomam aqui: 

quando você senta num banco lá dentro, as imagens da tv aparecem 

como se estivessem sentadas no seu colo. Eu quis neste Penetrável fazer 

um exercício da “imagem” em todas as suas formas: a estrutura 

geométrica fixa (que lembra as mondrianescas casas japonesas), as 

imagens táteis, a sensação de pisar (no chão existem três tipos de coisas: 

saco com areia, areia solta, seixos, e tapete na parte escura como 

segmento de uma parte para outra), e a imagem de tv. A sensação 

terrível que senti lá dentro foi como se estivesse sendo devorado pelo 

próprio trabalho, como se ele fosse um grande animal. Interpretei isto 

como se uma transformação estivesse sendo processada no meu 

trabalho e pensamento: talvez este plano para o Penetrável com água 

no chão seja o primeiro resultado positivo desta crise: é uma espécie de 

liberação da obsessão imagética do outro penetrável. (Oiticica 1986: 

s/p) 

 

Na análise de Favaretto (2015), estrutura e comportamento se “entre-exprimem” na 

Tropicália, de modo que a “síntese imagética” não significa uma resolução de elementos 

contraditórios como na síntese dialética. As dualidades, segundo o autor, são 

constantemente devoradas como efeito da participação, convergindo num sentido 

paradoxal e diferenciador.  

Por isso, a grande força da obra para solucionar o problema da relação entre 

construtividade e vivência, e também para assumir-se como posição culturalmente crítica, 

está em não propor um resultado capaz de superar as contradições dos elementos 

justapostos, mas expor o processo de constituição das contradições enunciadas. “Sistema 

delirante, máquina de produção de sentido, Tropicália é um ambiente-acontecimento que 

opera transformações de comportamentos” (Favaretto 2015: 139). Assim, a obra 

desconstrói as experiências dos participantes e as referências culturais e artísticas pré-

estabelecidas, impedindo a fixação de uma realidade constituída. “Estabelece-se no jogo 
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a corrosão de identidades e expectativas, como descolonização do sujeito (que é 

multiplicado) e desnaturalização das referências (que são demitizadas)” (id. ibid.). 

Como defende o poeta Wally Salomão, Tropicália não é um efeito “passivo-

naturalista” das andanças de Oiticica, “nem o natural em si, mas um ambiente construído. 

Havia em HO sempre uma busca e uma questão do espaço” (2015: 58). Salomão conta 

que o amigo teve sempre uma relação muita intensa com as ruas do Rio de Janeiro. 

Quando criança, sabia de cor o Guia Rex, que continha os mapas de ruas e bairros. Além 

disso, conhecia as diversas linhas de ônibus, assim como seus pontos espalhados pela 

cidade. Na adolescência, as ruas foram a maneira encontrada por ele para se contrapor à 

abstração a qual sempre tendia, algo que considerava perigoso pois lhe encarcerava em 

suas próprias ideias. Sentindo-se velho, buscava nas ruas uma maneira de mudar seus 

hábitos: “Nada melhor do que as ruas para iniciar as pessoas sexualmente e em todos os 

ramos, ah-ah-ah, os mais absurdos possíveis e você pode crer que eu já passei por eles” 

(Oiticica 2010: 214).  

Conhecendo de perto a complexa relação do amigo com as ruas, Salomão 

considera que Tropicália “é uma maneira inventada pelo Hélio de projetar à sua frente o 

mundo percebido, não é decalque da vivência arrefecida; é uma sintética pílula 

concepcional” (2015: 58). Por isso, o poeta defende que tanto Tropicália quanto os 

demais Penetráveis podem e devem ser encarados como “mapas cartográficos, 

astrolábios, bússolas e sondas da imersão oiticiquiana no novo mundo” (id. ibid.: 75). 

Algo que o próprio Oiticica também pensava, já que, segundo ele, “Tropicália é um tipo 

de mapa. É um mapa do Rio e é um mapa da minha imaginação. É um mapa no qual você 

entra” (2010: 60).  

Salomão considera não ser por acaso que entre as indicações de plantas da 

Tropicália apareçam justamente aquelas abundantes nas favelas e casas simples do Brasil, 

para afastar mau-olhado ou ainda para banhos, preceitos e remédios: comigo ninguém 

pode, espada de Ogum, guiné, gravatá etc. Ele lembra ainda que a própria arquitetura 

enviesada das favelas, apelidada de “quebradas”, com suas vielas e becos que não seguem 

caminhos lineares, ressoa a ideia de labirinto de Oiticica, “tão presente no trabalho-desejo 

dele”. Desejo registrado precocemente em seu diário no dia 15 de janeiro de 1961: 

“ASPIRO AO GRANDE LABIRINTO” (id. ibid.: 76).  

HO soube fazer uma fogueira, produzir luz e calor, esfregando o pau de 

Malevitch com a madeira de lei da Mangueira. Frequentar a Mangueira, 

isso representava no Brasil uma ruptura não pequena, quase impensável 
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hoje de retraçar, quando em qualquer ensaio e desfile de escolas de 

samba pululam figuras do nosso mundo social, madames, locomotivas 

e alpinistas, atores de televisão, modelos de agência de publicidade. 

Mas no momento em que Hélio foi para a Mangueira, isso representava 

uma ruptura etnocêntrica, era uma ruptura com o grupo dele, a família, 

tudo, porque era incomum, a escola de samba era um pertence quase 

que exclusivo da comunidade [...]. Ele vagava no morro o ano inteiro, 

conhecia as quebradas como a palma da sua mão. Barracos, biroscas e 

bocas. Incorporando o modo sinuoso e abrupto, barra-pesada e festa, 

clima de cidade pequena onde todos sacam todos. Entretecendo 

amizades e laços. Então ali era realizada uma atitude inaugural de 

imersão. Comparável à mudança de casca de uma árvore ou à mudança 

de pele de uma cascavel. [...] A Mangueira para o Hélio era prenhe de 

possibilidades estruturativas, estruturais. Vivenciando a própria 

formação do barracão estabelece uma apreensão direta, total, 

envolvente que desemboca na construção do penetrável intitulado 

TROPICÁLIA. PENETRÁVEL, a própria denominação do conceito P-

E-N-E-T-R-Á-V-E-L denota inegável índice erótico. (Salomão 2015: 

74-75) 

Em entrevista a Mário Barata no Jornal do Comércio, em 21 de maio de 1967, Oiticica 

argumenta que ele não procurou isolar as experiências sensoriais em Tropicália, já que 

isso resultaria numa postura esteticista. O que buscou foi um sentido que sugerisse um 

novo comportamento, que trouxesse ao indivíduo um novo sentido das coisas. O ambiente 

seria, em suas palavras, propositadamente antitecnológico, “talvez até não moderno”, 

com as imagens da TV absorvendo o participante na sucessão informativa global, pois 

desejava fazer o homem voltar à terra – “há aqui uma nostalgia do homem primitivo” 

(2010: 51). 

 Em determinado momento da entrevista, Barata lhe pergunta sobre sua 

participação na Bienal de Paris. Oiticica lhe responde que participaria com novas capas 

que estava realizando, em geral com caráter poético e usando materiais brasileiros como 

esteiras, aniagem, juta e outros elementos que explicitavam o “abrasileiramento” de uma 

produção que não se preocupava em estar “bem-acabada”, já que era feita à mão e de 

maneira “primária”. A proposta visava repor o sentido principal do Parangolé para evitar 

sua estetização, algo que, segundo ele, vinha ocorrendo com certas descobertas que eram 

absorvidas, tirando-lhes ou confundindo seu caráter inovador. 

Isto de tentar absorver o que é autêntico e vanguarda possui um caráter 

veladamente fascista. Assim fazem-se já uma “estética do vestir”, 

procurando-se criar um “sensorialismo” de ordem esteticista, ou 

“estética do penetrar”, fazendo-se cabines com charme. Cuidado 
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pessoal: a imaginação criadora é o que resta e será libertação de tudo: 

convencionalismo, opressão social, domínio individual etc. Se for 

suprimido isto pela cópia, pelo plágio, imperará a famosa burrice 

mussoliniana, para o que a classe dominante está armada com poderosas 

inteligências e promoções. Essas novas capas possuem, além do mais, 

o caráter de revolta e de protesto: é a necessidade mais atual do 

Parangolé. (Oiticica 2010: 55) 

É interessante observar como o apelo à primitividade e ao mito desaparece da obra de 

Oiticica no período em que vive em Nova York. Num texto de 1972, “Desmitificação do 

Parangolé”, ele chega a apontar que aquilo que restou do Parangolé foram as situações 

circunstanciais e não o mito. Parece-me que há aí um certo descompasso entre o artista e 

o teórico, justamente porque o sentido de mito com que trabalhava Oiticica era ainda 

aquele da filosofia, abstrato e primitivista, e não o da antropologia estrutural.  

Se notarmos bem, o que some de sua teorização é o eixo temporal regressivo, e 

não a proximidade com o que se poderia chamar, na falta de outro termo melhor, de 

“pensamento mítico”. Numa entrevista anterior, datada de 1969, ele mesmo dá pistas 

nesse sentido: “A ideia de sensações diretas poderia ser chamada de primitiva, mas essa 

é uma falha nossa, na verdade elas são fundamentais. Não faço uma distinção entre elas 

e viver no mundo tecnológico” (2010: 61). 

Em dezembro de 1967, o artista apresenta em Brasília, num simpósio promovido 

por Frederico Morais, o artigo intitulado “Aparecimento do supra-sensorial”, defendendo 

a derrubada definitiva da cultura universalista no Brasil e o fim da prevalência da 

intelectualidade sobre as formas de criação que propunham a liberdade máxima, único 

meio, segundo ele, capaz de vencer a estrutura de dominação cultural em que a obra de 

arte era transformada em consumo pela estrutura capitalista. 

Na ocasião, lembrou também que o conceito de “nova objetividade” não visava 

diluir as estruturas, mas dar-lhes um sentido de totalidade, superando o “estruturalismo” 

criado pelas proposições da arte abstrata: “fazendo-o crescer por todos os lados, como 

uma planta, até abarcar uma ideia concentrada na liberdade do indivíduo, 

proporcionando-lhe proposições abertas ao seu exercício imaginativo, interior” (1986: 

103).  

Esta seria, segundo Oiticica, uma das maneiras de o artista auxiliar na 

desalienação do indivíduo, de torná-lo “objetivo” no seu comportamento ético-social. 

Portanto, importava ainda a objetividade das proposições, mas para tanto seria preciso 
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violar a própria noção de criação da obra, já que o verdadeiro fazer artístico consistia em 

produzir vivências: a invenção da arte como invenção da vida.  

Toda essa experiência em que desemboca a arte, o próprio problema da 

liberdade, do dilatamento da consciência do indivíduo, da volta ao mito, 

redescobrindo o ritmo, a dança, o corpo, os sentidos, o que resta, enfim, 

a nós como arma de conhecimento direto, perceptivo, participante, 

levanta de imediato a reação dos conformistas de toda espécie, já que é 

ela (a experiência) a libertação dos prejuízos do condicionamento social 

a que está submetido o indivíduo. A posição é, pois, revolucionária no 

sentido total do comportamento – não se iludam, pois seremos tachados 

de loucos a todo instante: isto faz parte do esquema da reação. A arte já 

não é mais instrumento de domínio intelectual, já não poderá mais ser 

usada como algo “supremo”, inatingível, prazer do burguês tomador de 

uísque ou do intelectual especulativo: só restará da arte passada o que 

puder ser apreendido como emoção direta, o que conseguir mover o 

indivíduo do seu condicionamento opressivo, dando-lhe uma nova 

dimensão que encontre uma resposta no seu comportamento. O resto 

cairá, pois era instrumento de domínio. Uma coisa é definitiva e certa: 

a busca do supra-sensorial, das vivências do homem, é a descoberta da 

vontade pelo “exercício experimental da liberdade” (Pedrosa), pelo 

indivíduo que a elas se abre. Aqui, só as verdades contam, nelas 

mesmas, sem transposição metafórica. (Oiticica 1986: 104-105) 

Em março de 1968, Oiticica faz um balanço das experiências resultantes da nova 

objetividade. Ele lembra que a conceituação de Tropicália partira diretamente da 

necessidade fundamental de caracterizar um “estado brasileiro”, e por isso a necessidade 

de evocar Oswald de Andrade e a antropofagia como um elemento importante na tentativa 

de caracterizar o país.  

Tropicália seria então uma tentativa consciente e objetiva de impor uma imagem 

“obviamente brasileira” ao contexto da vanguarda e das manifestações em geral da cultura 

brasileira: “é a meu ver a obra mais antropofágica da arte brasileira” (Oiticica 1986: 107).  

Assim, o título fora escolhido por ele, numa referência até certo ponto neo-dadá, para, de 

maneira “óbvia”, evidenciar o problema da imagem. 

Por isso creio que a Tropicália [...] veio contribuir fortemente para essa 

objetivação de uma imagem brasileira total, para a derrubada do mito 

universalista da cultura brasileira, toda calcada na Europa e na América 

do Norte, num arianismo inadmissível aqui: na verdade, quis eu com a 

Tropicália criar o mito da miscigenação – somos negros, índios, 

brancos, tudo ao mesmo tempo – nossa cultura nada tem a ver com a 

europeia, apesar de estar até hoje a ela submetida: só o negro e o índio 

não capitularam a ela. Quem não tiver consciência disto que caia fora. 
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Para a criação de uma verdadeira cultura brasileira, característica e 

forte, expressiva ao menos, essa herança maldita europeia e americana 

terá de ser absorvida, antropofagicamente, pela negra e índia da nossa 

terra, que na verdade são as únicas significativas, pois a maioria dos 

produtos da arte brasileira é híbrida, intelectualizada ao extremo, vazia 

de um significado próprio. E agora o que se vê? Burgueses, 

subintelectuais, cretinos de toda espécie, a pregar tropicalismo, 

tropicália (virou moda!) – enfim, a transformar em consumo algo que 

não sabem direito o que é. Ao menos uma coisa é certa: os que faziam 

stars and stripes já estão fazendo suas araras, suas bananeiras etc., ou 

estão interessados em favelas, escolas de samba, marginais anti-heróis 

(Cara de Cavalo virou moda) etc. Muito bom, mas não se esqueçam que 

há elementos aí que não poderão ser consumidos por esta voracidade 

burguesa: o elemento vivencial direto, que vai além do problema da 

imagem, pois quem fala em tropicalismo apanha diretamente a imagem 

para o consumo, ultra-superficial, mas a vivência existencial escapa, 

pois não a possuem – sua cultura ainda é universalista, 

desesperadamente à procura de um folclore, ou a maioria das vezes nem 

a isso. (Oiticica1986: 108-109) 

Ao invés de um mito da democracia racial, que como vimos na introdução vem sendo 

reinventado de diferentes maneiras desde a tese de von Martius, o artista propôs a 

urgência da instauração de um novo mito: o da miscigenação cultural. Mas, em lugar de 

um rio caudaloso capaz de absorver os pequenos confluentes das raças negra e indígena, 

uma cultura brasileira – “característica e forte, expressiva ao menos” – teria de absorver 

antropofagicamente a herança maldita da colonização. Quem não tiver consciência disso, 

dirá Oiticica: que caia fora! Como escreveu Salomão: “HO e suas obras: flechas com 

curare a furar atalhos e trilhas subterrâneas de uma comunidade potencial. Não é uma 

viagem através do nosso passado, é a viagem através do nosso futuro” (2015: 101). 

Oiticica argumentou ainda que a formulação do Parangolé foi a “fundação da raiz 

Brasil” em sua obra, em oposição àquelas formas de folclorização que nascem da 

camuflagem opressiva de “mostrar o que é nosso, os nossos valores...” (1986: 116). Para 

tanto, trabalhou num registro que fundava uma “raiz-estrutura” não opressiva, revelando 

a potencialidade viva de uma cultura ainda em formação: “digo cultura em formação 

como a possibilidade aberta de uma cultura, em oposição ao caráter por que se designa 

habitualmente algo cultural – certo sentido, e muito, é anticultura porque propõe a 

demolição do que é opressivo”. Para o artista, portanto, seria fundamental opor-se à toda 

cultura imposta artificialmente: “toda a parafernália cultural-patriótico-folclórica-

nacional é opressiva” (id. ibid.). 
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Se o Parangolé foi a descoberta da “raiz-estrutura”, e a Tropicália seria uma 

“imagem-estrutura”, suas obras posteriores fundam a ideia de um “comportamento-

estrutura”, com todas as fases integrando o “projeto da raiz-Brasil”, a fecundação de uma 

raiz aberta – rizoma?! – como essencial à conclusão da participação no que ele chamou 

de “crelazer”: “a catalisação das energias não opressivas e a proposição do lazer ligado a 

elas” (1986: 117). 

Com o aparecimento do supra-sensorial na arte brasileira, demandava-se um novo 

comportamento perceptivo. No entanto, Oiticica fez questão de afirmar que a transição 

para uma proposição vivencial não versava sobre um novo condicionamento, e sim sobre 

a procura da liberdade através de proposições cada vez mais abertas, desejando que cada 

um encontrasse em si próprio a pista para o estado criador.  

 

3.1 Contra o Estado: seja marginal 

 

A meu ver, Pedrosa foi o crítico que articulou a mais sucinta e contundente definição da 

trajetória e do legado de Oiticica: “A beleza, o pecado, a revolta, o amor dão à arte desse 

rapaz um acento novo na arte brasileira. Não adiantam admoestações morais. Se querem 

antecedentes, talvez este seja um, Hélio é neto de anarquista” (1986: 13).  

Neto do filólogo, escritor, professor e grande líder anarquista José Oiticica, Hélio 

foi profundamente influenciado pelas ideias e práticas do avô, considerado por ele como 

um dos homens mais inteligentes do país. Ele conta que o avô tinha princípios que lhe 

impressionavam e inspiravam, coisas que o pai lhe contara e ele não esqueceria jamais. 

Certa vez, alguém escolheu José Oiticica para integrar um júri policial, que ele não 

poderia negar ou acabaria preso. Uma vez presente, declarou: olha, eu vou fazer parte do 

júri, mas eu aviso de antemão que eu absolverei sempre. Esse princípio anarquista, 

endossado pelo pai, foi algo que nunca lhe saiu da cabeça, e por isso se dizia incapaz de 

perdoar alguém que condenasse ou dedurasse outra pessoa, mesmo sob tortura.  

Na época do Getúlio [Vargas], eu me lembro que toda hora, quando ia 

a polícia na casa do meu avô, diziam “depressa”, porque tinha que 

esconder correndo os livros dentro do piano de cauda. E já havia a 

mania de levarem livros do Dostoiévski, porque tem nome russo. Outra 

coisa era a safadeza da polícia de roubar livros valiosos, porque ele 

tinha uma biblioteca fantástica. Meu avô conhecia o Getúlio, porque 

Getúlio jogava golfe nas terras que meu avô tinha no Rio Grande do 

Sul. E Getúlio gostava muito da minha avó, aí dava colher de chá 

quando meu avô era preso. [...] Outra coisa é que Getúlio gostava do 
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meu avô, achava ele inteligentíssimo, eles até conversavam. E o Getúlio 

adorava um desafiozinho. Quer dizer, meu avô tinha tratamento 

especial, vamos dizer. Mesmo porque anarquismo era malvisto por todo 

mundo que era católico e representava um perigo grande. Meu avô 

atacava os padres da maneira mais... aliás, duas coisas que sempre 

foram consideradas horríveis: uma era padre, outra era militar, “porque 

militar é treinado para matar”. E padre era uma coisa assim como 

“treinado para matar o espírito da pessoa”, sei lá o quê. E meu pai me 

proibiu de fazer serviço militar porque pra ele era um acinte isso. 

(Oiticica 2010: 211-212) 

 

Numa entrevista publicada em 20 de julho de 1966 em A Cigarra, Marisa Alvarez Lima 

pergunta a Oiticica se ele se via como “um anarquista”, ao que ele responde de maneira 

bastante assertiva: “de corpo e alma” (Oiticica 2010: 41). Lima pergunta então se, como 

anarquista, ele seria pelo indivíduo ou pela coletividade: “pelos dois”, ele responde, pois 

não poderia haver qualquer tipo de separação, “são apenas duas polaridades numa 

totalidade social” (id. ibid.: 45). Ao contrário de um liberal, Oiticica sabia muito bem que 

as liberdades são relacionais e se potencializam mutuamente, e por isso não podem ser 

entendidas como algo que nasce entre indivíduos cerrados em suas próprias identidades. 

 Os ecos libertários atravessam toda a trajetória de Hélio Oiticica. Há quem 

enxergue anarquia apenas nos textos e nas obras em que o artista toca na questão da 

“marginalidade”, fazendo oposição direta aos aparelhos de repressão do Estado. Tal 

leitura desconsidera a extensão e a complexidade dos princípios anarquistas, que vão 

muito além da inegociável oposição à máquina estatal. 

Afinal, ao centralizarem praticamente todos os esforços no combate ao aparelho 

de Estado burguês, diversos movimentos revolucionários influenciados pelo marxismo 

acabaram eles próprios organizando-se como aparelhos de Estado, com os mesmos 

mecanismos de disciplina, hierarquias e organização de poderes. Foram justamente as 

tradições anarquistas que melhor compreenderam que para um processo revolucionário 

se concretizar é fundamental que sejam exterminados os mecanismos de poder que atuam 

na sociedade num nível bem mais cotidiano e elementar: é preciso, antes de tudo, que nos 

tornemos ingovernáveis, destituindo a forma-Estado que coloniza a cada um de nós.  

Oiticica se aproxima das concepções anarquistas ao romper de forma radical com 

o “paradigma da representação” em nome de uma ontologia libertária, recusando 

oposições fundamentais para a abordagem representacional, como aquelas que separam 

teoria e prática, abstrato e concreto, corpo e espírito, materialismo e idealismo, Estado e 

sociedade etc. O fato de que esta liberação passe pelo encontro com formas de vida 
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distintas daquelas de seu próprio grupo social não é algo que possa ser minimizado. Ainda 

assim, é preciso reconhecer que o apreço pela “diferença”, no sentido filosófico do termo, 

é um traço marcante que atravessa toda a sua obra, pondo em xeque o paradigma moderno 

como verdade unificante acerca do modo como a vida se cria no tempo e no espaço. Por 

isso, se a antropologia estrutural criticou os fundamentos metafísicos do colonialismo, o 

artista se encontra mais uma vez com a anarquia pós-estrutural ao produzir uma crítica 

radical dos postulados colonialistas da metafísica ocidental. 

Oiticica sempre afirmou as tensões e os paradoxos em lugar das sínteses 

totalizantes. À crítica da representação na esfera política, central nas diferentes tradições 

dos anarquismos, somou um profundo enfrentamento da representação no âmbito 

ontoepistemológico, defendendo que a teoria e a prática artística não representam o 

mundo, mas o criam. Em sua obra, a alteridade e a multiplicidade foram sempre forças 

verdadeiramente revolucionárias. Portanto, não é de se estranhar que, ao aproximar-se 

das concepções filosóficas da imanência, tenha se deixado atravessar pelos diferentes 

fluxos dos espaços por onde circulou, permitindo-se afetar pela “força do lugar”, no 

sentido dado ao termo por Milton Santos (2017).   

Uma das manifestações mais explícitas de sua ética anarquista, totalmente 

influenciada pela experiência “do lugar”, encontra-se em seu Bólide B33 caixa 18 - 

Homenagem a Cara de Cavalo (1966), amigo assassinado pela polícia do Rio de Janeiro. 

No entanto, é preciso mais uma vez afirmar que, de maneira alguma, este momento de 

sua obra pode ser considerado mais anárquico que os demais. 

Oiticica conheceu Manoel Moreira, o Cara de Cavalo, através de sua amiga Rose, 

que na época tinha um relacionamento com Roberto Paulino de Oliveira, presidente da 

Mangueira. “Aí, através de Rose que eu me introduzi em tudo. [...] Então aí que eu me 

introduzi no Mangue: a gente morava na zona, tinha uma casa grande, onde obviamente 

eu vi tudo que havia de mais interessante” (2010: 215). Rose pertencia a uma família 

tradicional do Estácio, e seu pai era considerado como um dos maiores sambistas do 

partido alto. Foi por intermédio de Rose que Oiticica se tornou passista. “Eu conheci todo 

o pessoal, Cara de Cavalo, o irmão da Rose, que era muito amigo meu”. Renô, irmão de 

Rose, passou um tempo na prisão e foi assassinado um ano depois de ser solto: “mataram 

ele durante o carnaval, ele desfilava pela Unidos de São Carlos. Alguém assassinou ele 

com um golpe de tambor, perto do Museu de Arte Moderna” (id. ibid.). 

Cara de Cavalo foi transformado numa espécie de lenda carioca. Morador da 

favela do Esqueleto – “uma favela destituída de qualquer ornamento de carne, uma favela 
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sem nem pele, uma favela só osso, puro esqueleto” (Salomão 2015: 118-119), onde hoje 

está localizada a Universidade do Estado do Rio de Janeiro –, ele vendia maconha na 

Central do Brasil durante a adolescência para descolar uns trocados. Frequentador assíduo 

da Lapa e da região do Mangue, acabaria se tornando cafetão na chamada “zona do 

meretrício carioca”. E como era ligado ao jogo do bicho, percorria diariamente os pontos 

de Vila Isabel e bairros arredores para recolher seu pagamento.  

Certo dia, um bicheiro procurou o detetive Milton Le Cocq de Oliveira para 

queixar-se e pedir providências contra a extorsão praticada por Cara de Cavalo. Como 

descreve o jornalista Zuenir Ventura, “um contraventor se dirigia a um policial para 

denunciar um bandido por se apoderar de uma parte dos lucros de seus negócios 

clandestinos” (1994: 44) – um enredo de verve tipicamente carioca, que poderia 

facilmente constar entre os escritos de Nelson Rodrigues. 

Feita a denúncia, Le Cocq decidiu agir. Na noite do dia 27 de agosto de 1964, o 

detetive e outros policiais da Delegacia de Vigilância e Capturas saíram pela cidade à 

procura de Manoel Moreira. Na esquina da rua Emília Sampaio com Teodoro da Silva, 

em Vila Isabel, o fusca em que estava Le Cocq conseguiu fechar o táxi em que estava o 

jovem procurado. Durante um breve tiroteio, Le Cocq tombou morto com o tiro da Colt 

45 de Cara de Cavalo. (Entre as versões não oficias que circulam pela cidade, comenta-

se que o tiro derradeiro foi disparado erroneamente por um dos policiais.) 

Esse tiro atingiu também o amor-próprio da corporação. O mocinho 

perdeu o duelo para um bandido pé-de-chinelo. Uma morte sem glória. 

Na verdade, Milton Le Cocq de Oliveira, o Gringo, aclamado como 

paradigma e mito da polícia carioca, merecia uma morte mais digna. 

Ele não tombou cumprindo um mandado judicial, nem uma ordem 

policial. Sua última missão foi um mandado do jogo do bicho.  

Ao matar o lendário detetive, Cara de Cavalo decretou sua 

sentença de morte. Em poucos minutos, deixou de ser um reles 

explorador de mulheres e achacador de bicheiros, feio e pobre, com a 

cara que lhe deu o merecido apelido, para se transformar num 

formidável bandido. (Ventura 1994: 45) 

Uma das lições ensinadas por Le Cocq para a corporação defendia que “bandido que atira 

num policial não deve viver”. Por isso, a perseguição a Cara de Cavalo se tornou uma das 

mais implacáveis já conhecidas no Rio de Janeiro, anunciada nos jornais da época como 

“uma espetacular caçada”. Cerca de dois mil homens de todas as delegacias e divisões da 

Secretaria de Segurança foram convocados para a operação, que incluía também outros 

estados. “A polícia ficou desorientada. A sede de vingança lhe tirou o faro. Houve mortes 
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de pessoas parecidas com Cara de Cavalo, houve brigas entre policiais, muita disputa e 

rivalidade” (Ventura 1994: 45). Segundo Ventura, a cruzada em busca de Cara de Cavalo 

se explicava não só pelo desejo de vendeta de uma classe ofendida, mas também porque 

havia um grande prêmio em dinheiro por sua cabeça.  

No dia 3 de outubro de 1964, Cara de Cavalo foi assassinado nos arredores da 

cidade de Cabo Frio (RJ), com então 23 anos. “Vestia uma calça e uma camisa furrecas e 

arrastava uma sandália japonesa. Sem carro, que ele nunca teve, sem dinheiro para uma 

longa corrida de táxi, o criminoso mais procurado do país pegou um ônibus em Caxias 

até o Rio e daí um trem até Cabo Frio” (id. ibid.: 46). O laudo da perícia informa que dos 

cerca de cem tiros disparados, cinquenta e dois atingiram Manoel Moreira, vinte e cinco 

deles se alojando na região do estômago.  

De início, a polícia afirmava não ter informações sobre os assassinos. Tempos 

depois, descobriu-se que aquele fora o primeiro homicídio praticado pela Scuderie Le 

Cocq (ou Esquadrão Le Cocq). Tendo por emblema uma caveira com ossos cruzados, a 

Scuderie se transformou numa associação miliciana celebrada por parte da sociedade e 

“tolerada” pelo Estado, sendo extinta, segundo consta, apenas no início dos anos 2000.  

O grupo de extermínio Le Cocq pode ser apontado como uma das origens das 

milícias que assolam diversas regiões do estado do Rio, embora hoje com atuação bem 

mais organizada e enraizada na máquina estatal. Um dos integrantes do Esquadrão e 

participante da operação que matou Manoel Moreira, o delegado Sivuca – eleito deputado 

estadual em meados da década de 1980 com a plataforma “bandido bom é bandido morto” 

– narraria mais tarde o assassinato de Cara de Cavalo com um indisfarçável e mórbido 

prazer: “Então todo mundo atirou no bandido. Mais de cem tiros. O umbigo do cara ficou 

colado na parede” (apud Ventura 1994: 47). 

Segundo Oiticica, a invenção de Cara de Cavalo como inimigo público número 

um do Brasil foi obra do então governador Carlos Lacerda. Dois anos depois do 

assassinato, o artista criaria um Bólide em sua homenagem, composto por uma caixa sem 

tampa com fotografias retiradas do Jornal do Brasil em que o corpo do amigo aparece 

tombado de braços abertos, perfurado pelas balas que o exterminaram. Para Wally 

Salomão, a obra poderia ser vista enquanto estrutura homóloga do livro Os condenados 

da terra, de Frantz Fanon, ou como antípoda do cepecismo do filme Cinco vezes favela, 

de 1962, composto por curtas-metragens que narram histórias de moradores das favelas 

do Rio de Janeiro. 
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No Bólide em questão, a parte da frente da caixa se estende para fora; no fundo há 

uma grade de ferro e sobre ela um plástico retangular composto por pigmento vermelho 

e uma inscrição exterior: “Aqui está, e ficará! Contemplai seu silêncio heroico”. Uma tela 

transparente faz o caminho que vai da borda traseira superior ao extremo inferior da parte 

aberta. É através da tela que se pode observar as imagens do corpo sacrificado. 

Afora qualquer simpatia subjetiva pela pessoa em si mesma, este 

trabalho representou para mim um “momento ético” que se refletiu 

poderosamente em tudo que fiz depois: revelou para mim mais um 

problema ético do que qualquer coisa relacionada com estética. Eu quis 

aqui homenagear o que penso que seja a revolta individual social: a dos 

chamados marginais. Tal ideia é muito perigosa mas algo necessário 

para mim: existe um contraste, um aspecto ambivalente no 

comportamento do homem marginalizado: ao lado de uma grande 

sensibilidade está um comportamento violento e muitas vezes, em 

geral, o crime é uma busca desesperada de felicidade. Conheci Cara de 

Cavalo pessoalmente e posso dizer que era meu amigo, mas para a 

sociedade ele era um inimigo público n° 1, procurado por crimes 

audaciosos e assaltos – o que me deixava perplexo era o contraste entre 

o que eu conhecia dele como amigo, alguém com quem eu conversava 

no contexto cotidiano tal como fazemos com qualquer pessoa, e a 

imagem feita pela sociedade, ou a maneira como seu comportamento 

atuava na sociedade e em todo mundo mais. Você nunca pode pressupor 

o que será a “atuação” de uma pessoa na vida social: existe uma 

diferença de níveis entre sua maneira de ser consigo mesmo e a maneira 

como age como ser social. Todos estes sentimentos paradoxais tiveram 

grande impacto em mim. Esta homenagem é uma atitude anárquica 

contra todos os tipos de forças armadas: polícia, exército etc. Eu faço 

poemas-protesto (em Capas e Caixas) que têm mais um sentido social, 

mas este para Cara de Cavalo reflete um importante momento ético, 

decisivo para mim, pois que reflete uma revolta individual contra cada 

tipo de condicionamento social. Em outras palavras: violência é 

justificada como sentido de revolta, mas nunca como o de opressão. 

(Oiticica 1986: s/p) 

Ao definir a posição ética do seu “programa ambiental”, em 1966, Oiticica tornava a 

lembrar que não pretendia estabelecer uma nova moral ou algo semelhante, mas “derrubar 

todas as morais”, pois elas tendiam para um conformismo estagnante, estereotipando 

opiniões e criando conceitos não criativos. Para ele, a liberdade não poderia ser uma nova 

moral; ela tenderia antes para uma espécie de “antimoral”, baseada na experiência pessoal 

de cada um. Se, por um lado, essa liberdade “é perigosa e traz grandes infortúnios”, por 

outro, “jamais trai a quem a pratica: simplesmente dá a cada um o seu próprio encargo, a 

sua responsabilidade individual; está acima do bem, do mal etc.” (1986: 81). 
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Deste modo, poder-se-ia justificar certas revoltas contra valores e padrões 

estabelecidos, desde aquelas socialmente organizadas, como no caso das revoluções, ou 

até as mais viscerais e individuais, “a do marginal, como é chamado aquele que se revolta, 

rouba e mata" (id. ibid.). Por não esperarem gratificações “além de uma felicidade 

utópica”, tais manifestações eram entendidas por ele como importantes de serem 

pensadas, mesmo que por vezes conduzissem à autodestruição. 

Como é verdadeira a imagem do marginal que sonha ganhar dinheiro 

num determinado plano de assalto, para dar casa à mãe ou construir a 

sua num campo, numa roça qualquer (modo de voltar ao anonimato), 

para ser “feliz”! Na verdade o crime é a busca desesperada da felicidade 

autêntica, em contraposição aos valores sociais falsos, estabelecidos, 

estagnados, que pregam o “bem-estar”, a “vida em família”, mas que só 

funcionam para uma pequena minoria. Toda a grande aspiração humana 

de uma “vida feliz” só virá à realização através de grande revolta e 

destruição: os sociólogos, políticos inteligentes, teóricos que o digam! 

O programa do Parangolé é dar “mão forte” a tais manifestações. Sei 

que é isto uma afirmação perigosa, de dois gumes, mas que vale a pena. 

Só um mau caráter poderia ser contra Antônio Conselheiro, um 

Lampião, um Cara de Cavalo, e a favor dos que os destruíram. Não 

quero cobrar aqui, ou “fazer justiça”, pois que tais reações contra o 

crime ou contra revoluções tendem a ser cada vez mais violentas: os 

opressores são fortes e mortíferos: nada deixarão passar sem checar 

sobre a viabilidade ou não da coisa. Daí é difícil deduzir o que não 

estará por acontecer no mundo e nas comunidades – ou tudo muda (e 

há de mudar!) ou continuamos a guerra. Não sou pela paz; acho-a inútil 

e fria – como pode haver paz, ou se pretender a ela, enquanto houver 

senhor e escravo! (Oiticica 1986: 81-82) 

Num pequeno intervalo de tempo, mais precisamente na década seguinte, a prática do que 

se convencionou chamar de “antropologia urbana” começaria a se expandir nas 

universidades do país, tendo nos trabalhos de Gilberto Velho sobre o tema do “desvio 

social” um importante ponto de partida. Intelectual de grande destaque público, Velho 

conferiu projeção internacional aos estudos urbanos produzidos no Museu Nacional.  

Em 1974, publica Desvio e divergência: uma crítica da patologia social, 

coletânea organizada por ele com trabalhos finais de uma disciplina sobre comportamento 

desviante, ministrada dois anos antes. Obra pioneira na bibliografia brasileira, o livro 

questiona o tratamento patológico e psicologizante difundido pelos órgãos de 

comunicação de massa ao tratar da conflitividade social, questionando ainda as versões 

culturalistas ou sociológicas que transferem mecanicamente o foco analítico do indivíduo 
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para o âmbito da patologia social. Temas caros à atualidade, como o direito de minorias 

sociais e o direito à diferença, aparecem ao logo das páginas da coletânea.  

As sucessivas reimpressões atestam a importância da obra como precursora de 

uma nova abordagem para um dos campos mais importantes da antropologia social 

brasileira. Nas palavras de Velho, no prefácio à segunda edição, datada de julho de 1985, 

a “teoria do desvio” como trabalhada por ele e seus alunos não reificava o comportamento 

desviante, mas o relativizava, oferecendo um contexto para pensar uma teoria da cultura 

e da sociedade. 

A originalidade da produção brasileira parece-me que se explica, 

basicamente, pela junção de uma teoria interacionista, mais 

característica de uma tradição sociológica que vem de Simmel a Becker 

e Goffman, com uma teoria antropológica da cultura, em que autores 

como Mauss, Bateson, Geertz, Sahlins, Dumont são alguns dos 

expoentes. Em outros termos, as pesquisas, mesmo quando dirigidas a 

objetos aparentemente muito particulares e específicos, mantêm-se 

voltadas para os processos sociais mais amplos. Talvez nem sempre isto 

se dê de forma explícita, mas as hipóteses e reflexões que articulam 

esses trabalhos vinculam-se a uma permanente discussão sobre 

continuidade e mudança sociais, sobre homogeneidade e 

heterogeneidade, sobre determinismo e liberdade. (Velho 1985: 7-8) 

Em seu capítulo, Velho faz um balanço da contribuição da antropologia social ao estudo 

do comportamento desviante. Se, no nível do senso comum, o problema era remetido a 

uma perspectiva “patológica”, o objetivo de seu artigo foi “relativizar esta abordagem e 

lançar proposições que possam permitir um conhecimento menos comprometido do 

fenômeno em pauta” (1985: 13).  

Seu texto nos lembra que, historicamente, o indivíduo visto como desviante é 

encarado a partir de uma mirada médica que busca distinguir o “são” do “insano”, com 

alguns males sendo passíveis de tratamento, enquanto outros são considerados incuráveis. 

Assim, “o mal” é tomado como algo localizado no indivíduo, e não raro é definido como 

um fenômeno endógeno ou mesmo hereditário. Mas, segundo Velho, desviar o foco do 

problema para a sociedade ou para cultura não resolveria magicamente o problema, e, por 

isso, seria preciso verificar como a vida sociocultural é “representada” e “percebida” pelo 

grupo em questão. 

Uma das abordagens mais influentes apresentada pelo autor pode ser encontrada 

na obra de Robert Merton, através do conceito de “anomie”. Seguindo a tradição 

durkheimiana, Merton enfatiza a especificidade do social, procurando demonstrar a 
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relevância da estrutura sociocultural sobre o comportamento desviante. Para tanto, 

defende que cada grupo social invariavelmente liga seus objetivos culturais a 

regulamentos enraizados nos costumes ou nas instituições. 

Velho considera que Merton dá exagerada ênfase na “integração social”. Em seu 

modelo, sociedades que não “funcionam” bem constituem casos de cultura “mal-

integrada”, ou seja, em situação de “anomie”. “É óbvia a analogia organicista. Saiu-se, 

portanto, de uma patologia do indivíduo para uma patologia do social” (id. ibid.: 16).  

O conceito de Merton foi retomado em pesquisas influentes, embora nem todas o 

encampassem integralmente. Devido às inúmeras críticas, o próprio autor acabou 

modificando seu conceito, acrescentando nele outras dimensões. Uma dessas alterações 

foi a diferenciação entre o ambiente e o indivíduo. Dessa forma, uma pessoa poderia estar 

em situação de anomia sem que o sistema social estivesse em “anomie”. O problema 

dessa análise, segundo Velho, é que ela toma como premissa um sistema social já dado e 

funcionando. “A harmonia e o equilíbrio, a partir daí, surgem automaticamente. Existe 

uma fase hipotética, inicial, quando o sistema está ‘funcionando normalmente’” (id. ibid.: 

18). Logo, se o processo de mudança social ocasionar desequilíbrios e conflitos, a 

tendência “natural” será a busca de um retorno ao estado de equilíbrio e harmonia. 

Convém lembrar que é a partir do conceito de disnomia de Durkheim 

que se desenvolveu toda problemática de anomie. Desta forma existe 

uma descontinuidade entre a consciência individual e o fato social que 

pode até traduzir-se em termos de oposição. O fato social exerce uma 

“ação coercitiva”, havendo, consequentemente, uma tensão entre o 

indivíduo e o social. (Velho 1985: 19) 

Velho considera que, se por um lado, Durkheim deu uma contribuição inestimável na 

procura de caracterizar o objeto de estudo da sociologia, subtraindo dela seus aspectos 

psicologizantes, por outro, a tradição que retoma sua obra corre sempre o risco de reificar 

o conceito de social. Partindo da preocupação de não confundir fenômenos distinguíveis, 

a sociologia durkheimiana fraciona a realidade de forma arbitrária. “Não há dúvida de 

que a distinção dos níveis biológico, psicológico, social e/ou cultural permite a construção 

de um conhecimento analítico sistematizado, mas parece crucial não ignorar que uma 

‘ação social’ tem estes três níveis subjacentes” (1985: 19). 

 Outra perspectiva deficitária apontada pelo autor esteve muito presente na 

antropologia social inglesa, por intermédio da obra de Radcliffe-Brown, que dissocia de 

forma radical a realidade individual da realidade sociocultural. Foi a partir desta 
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perspectiva que ele considera que a antropologia desenvolveu a mais difundida teoria 

sociológica sobre comportamento desviante.  

Assumindo uma perspectiva crítica, Velho argumenta que a própria noção de 

“desviante” precisa ser problematizada, já que acaba remetendo à ideia de um 

comportamento médio ou ideal, capaz de expressar-se em harmonia com as exigências 

do funcionamento do sistema social. Mesmo em algumas posições antropológicas tidas 

por ele como mais “relativistas”, o problema não foi bem resolvido. 

Em Antropologia, Margaret Mead, Ruth Benedict e seus discípulos 

enfatizaram a ideia de que cada cultura geraria personalidades 

características e o que é desviante na sociedade A poderá ser o padrão 

na sociedade B. Basta lembrar o tão divulgado [livro de Mead] Sexo e 

temperamento, bastante conhecido através dos órgãos de comunicação 

de massa. Mais uma vez, não quero negar a importância da contribuição 

de um grupo à história da ciência. A possibilidade de relativizar os 

valores ocidentais correspondeu a um progresso evidente. No entanto, 

permaneceu a preocupação de delimitar, um tanto rigidamente, 

comportamentos “normais”, embora numa perspectiva menos 

etnocêntrica. A ideia de que uma sociedade ou cultura estabelece um 

modelo rígido (em certos casos mesmo único) para os seus membros e 

que tal fenômeno é essencial para a continuidade da vida social 

permaneceu vigorosa. (Velho 1985: 20-21) 

Ao limitar-se a pluralidade de comportamentos dentro de limites bem demarcados, 

encontrar-se-ia, mais uma vez, a ideia de indivíduos contidos em um sistema com 

existência própria. Desta forma, seria possível constatar que os estudos sobre 

comportamento desviante oscilavam entre um psicologismo e um sociologismo, em que 

as realidades individuais estariam apartadas da sociedade e da cultura. “Ou se cria uma 

individualidade ‘pura’, uma ‘essência’ defrontando-se com o meio ambiente exterior, de 

outra qualidade, ou então um fato social ‘puro’, também todo-poderoso, que paira sobre 

as pessoas” (id. ibid.: 22).  

Velho argumenta que um conceito de “cultura” menos rígido seria capaz de 

demonstrar que uma pessoa tida como “inadaptada” pode simplesmente ver o mundo de 

maneira diferente daquela considerada como “ajustada”. Por esse caminho, o 

entendimento de distintos códigos socioculturais não indica apenas a existência de 

desvios, mas sobretudo de um caráter multifacetado e dinâmico da vida social, em 

permanente e ininterrupta transformação.  

O autor considera que, àquela altura, alguns cientistas sociais já haviam 

caminhado um pouco além no estudo do comportamento desviante. Entre eles estava o 
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grupo dos chamados “interacionistas”. Para esses autores, a noção básica é que não 

existem desviantes em si mesmos, e sim uma relação em que atores acusam outros atores, 

sejam eles indivíduos ou grupos, de estarem quebrando limites e valores. “Trata-se, 

portanto, de um confronto entre acusadores e acusados” (id. ibid.: 28).  

Um dos mais importantes nomes associados à perspectiva interacionista é o do 

sociólogo Howard Becker, cuja grande contribuição foi defender que, mais do que uma 

troca de acusações, o comportamento desviante é uma criação social. Becker aponta, 

sobretudo em Outsiders: estudos de sociologia do desvio, o fato de que grupos sociais 

criam o desvio ao estabelecer regras cuja infração constitui-se em desvio. Sob tal ponto 

de vista, o desvio não seria a qualidade de um ato, mas a consequência da aplicação de 

regras e sanções ao transgressor. “A visão funcional do desvio, ignorando o aspecto político 

do fenômeno, limita nossa compreensão” (Becker apud Velho 1985: 29). 

Dessa forma, Velho defende que “[n]a medida em que se aceite a existência do 

Poder em qualquer grupo social, constata-se uma tensão permanente entre os seus atores” 

(id. ibid.: 29-30). Tal tensão pode explicitar-se através do conflito no nível mais amplo 

do sistema social ou em situações mais microscópicas, como no interior das famílias. 

Trata-se, assim, de perceber que a vida sociocultural não pode ser estudada apenas através 

dos grandes fenômenos, estando presente em todo comportamento humano. E, por isso, 

a pesquisa social deve assumir a dimensão da intersubjetividade.  

 No trabalho de campo, o/a antropólogo/a é capaz de perceber como se articulam 

diferentes estratégias na vida particular. Ao abandonar uma postura excessivamente 

rígida, o investigador é capaz de constatar que os indivíduos e subgrupos fazem leituras 

diferentes em função de suas características próprias. O problema é que, frequentemente, 

o pesquisador não enxerga as variações como possibilidades dadas pela situação estudada, 

rotulando algumas experiências que lhe saltam aos olhos como desviantes, tomando como 

verdade as representações de um determinado grupo. “Em vez de apreender possíveis 

conflitos e problemas estruturais estará simplificando a realidade, assumindo a ideologia 

de um grupo de indivíduos, geralmente o que tem mais poder” (id. ibid.: 32).  

 Não há dúvidas de que o interacionismo possibilitou um giro crítico fundamental 

no que se costumava entender como desvio. No entanto, um problema ainda se mantém, 

endossado pelo artigo de Gilberto Velho. O desviante, na perspectiva do autor, é um 

indivíduo que não está fora da cultura ou do grupo social, apenas faz uma “leitura” 

divergente dos códigos estabelecidos. Acertadamente, ele considera que só se consegue 

entender a complexidade da vida social quando se abandona a separação entre indivíduo 
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e sociedade. No entanto, ao tratar a questão do desvio como uma divergência 

interpretativa dos códigos socioculturais, Velho assume uma posição extremamente 

voluntarista, esvaziando as relações de poder que ele mesmo anuncia.  

Esse ponto me parece confirmar uma característica presente na escola 

interacionista: a sociedade é percebida por ela através de uma perspectiva atomista, em 

que um conjunto de diferentes grupos interage entre si de maneira praticamente 

espontânea. Ao abordarmos, por exemplo, a problemática da criminalização de certos 

“desvios” ou grupos sociais, sobretudo na periferia do capitalismo, veremos o limitado 

alcance crítico destas teorias, também conhecidas na criminologia como “rotulacionismo” 

ou “labeling approach”.  

A despolitização da questão criminal é uma presença constante nos departamentos 

de ciências sociais que, ainda hoje, recusam-se a abandonar o modelo de sociedade 

formulado pelo liberalismo ocidental. Ao trabalharem com a ideia de “contrato” enquanto 

vínculo das relações sociais, naquela idealização liberal e burguesa que os operadores do 

direito tanto gostam de proclamar, enxergam a questão criminal através do paradigma da 

Lei e da Ordem. Falta ao conjunto geral deste tipo de análise uma leitura 

macrossociológica mais consistente, em que o poder de “acusar” e “rotular” não surja 

descolado dos processos de acumulação do Capital e centralização do Estado. 

Mesmo entre teóricos que reivindicam uma leitura da questão criminal por uma 

perspectiva de esquerda, as teses revolucionárias de fim do Estado parecem hoje 

completamente esquecidas. Assim, a leitura anárquica de Oiticica sobre a questão da 

“marginalidade” me parece ecoar uma radicalidade ainda dissonante dentro do quadro 

contemporâneo das ciências sociais, que, grosso modo, segue às voltas com a crença no 

Estado democrático de direito, lenda fundacional do Iluminismo nunca estendida às 

colônias. 

Entretanto, se fizermos novamente um passeio pela América indígena, veremos 

que o espírito intempestivo de Oiticica, assim como o de muitos outros jovens de sua 

geração, conecta-se com a antropologia política do americanista Pierre Clastres, nome 

bastante influente na filosofia pós-estrutural. 

 Recusando o mecanicismo naturalista que tratava os povos “primitivos” como 

sociedades que funcionam passiva e mecanicamente, Clastres argumentou que a falta de 

Estado entre os povos das terras baixas tropicais não era sinônimo de incompletude ou 

escasso nível de desenvolvimento, mas de uma atitude ativa de recusa. Num artigo 

publicado em 1962, “A filosofia da chefia indígena”, ele demonstra como em certos povos 
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indígenas o chefe ocupa um lugar privilegiado e, ao mesmo tempo, apartado em relação 

aos demais integrantes da sociedade. Por mais populares que sejam, não dispõem de 

poder, e seu discurso não encontra interlocutores. Bem ao contrário, o chefe tem uma 

dívida com o grupo, e só será chefe enquanto puder não exercer o poder. Entenda-se: o 

chefe sem poder é um personagem fora do mundo da representação. 

Longe portanto de nos oferecer a imagem terna de uma incapacidade 

para resolver a questão do poder político, essas sociedades nos 

espantam pela sutileza com a qual a colocaram e determinaram. 

Pressentiam muito cedo que a transcendência do poder comporta um 

risco mortal para o grupo, que o princípio de uma autoridade exterior e 

criadora de sua própria legalidade é uma contestação da cultura; foi a 

intuição dessa ameaça que determinou a profundidade de sua filosofia 

política. (Clastres apud Lima e Goldman 2001: 298-299) 

A conclusão a que chega Clastres, no momento em que começa refletir mais detidamente 

sobre os rendimentos teóricos de seus trabalhos (período que vai do final dos anos 1960 

até 1977, quando morre precocemente num acidente de carro), é que, nas sociedades 

indígenas amazônicas, posições privilegiadas são criadas para, logo em seguida, serem 

esvaziadas de todo o poder. A esse mecanismo Clastres denomina “sociedade contra o 

Estado”. Por isso, em lugar de sociedades sem Estado, os povos estudados por ele são 

sociedades que agem contra o Estado enquanto forma de poder coercitivo da sociedade. 

Como afirma Goldman, é preciso lembrar que se Clastres tratou de conceber o 

poder como uma tecnologia, sua obra produziu ainda um enfrentamento àquele conceito 

de “sociedade” que deriva da sociologia durkheimiana, já que nela “sociedade não passa 

de um eufemismo para aquela [noção] de Estado, e que uma ‘sociedade contra o Estado’, 

na acepção clastriana da expressão, deve ser também ‘contra a sociedade’, no sentido 

durkheimiano do termo” (2016: 106).  

Daí deriva a relevância estratégica da oposição entre indivíduo e sociedade para 

Durkheim, personagens conceituais que, em sua obra, nada mais são do que variações um 

do outro: o indivíduo como miniatura da sociedade, a sociedade como maximização do 

indivíduo. Logo, o indivíduo como miniatura do Estado, o Estado como maximização do 

indivíduo. 

Goldman acredita não haver razão para imaginarmos que os mecanismos de 

“contra Estado” tenham sua existência limitada a algum tipo específico de sociedade. Por 

outro lado, numa sociedade como a nossa, que Goldman considera como “a favor do 

Estado”, mais do que simplesmente “com Estado”, o funcionamento de tais mecanismos 
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tende frequentemente a contrariar a orientação apontada por Clastres. “Assim, no 

confronto entre lógicas sociais distintas, marcadas pelas assimetrias de poder, a resultante 

do choque entre diferentes concepções da política tende a se infletir na direção daquelas 

privilegiadas pelo Estado” (id. ibid.: 95). 

Embora Clastres tenha apontado uma desvalorização da intencionalidade política 

no estruturalismo, Goldman e Tânia Stolze Lima (2012) percebem certas similaridades 

entre o empreendimento teórico de Clastres e a antropologia estrutural de Lévi-Strauss. 

Se o primeiro focaliza o Estado e não a Razão, Goldman e Lima consideram que não se 

pode esquecer dos “vínculos que desde a cidade grega ligam os dois pilares sobre os quais 

se ergueu a chamada civilização ocidental” (id. ibid.: 23).  

Assim, a recusa ocidental a outras formas de pensamento não pode ser entendida 

como uma operação meramente intelectual, já que “ela se acompanha de uma violência 

indissociável e constitutiva da própria Razão” (id. ibid.). Isto porque o anarquismo de 

Clastres era profundamente ontológico, e se opunha ao que ele percebeu como princípio 

fundador da filosofia e do Estado ocidentais: a ideia de que o Ser é o Um e o Um é o Bem 

– mais uma vez estamos às voltas com as noções de unidade, precisão e estabilidade, 

atributos fundamentais da metafísica (colonialista) do Ocidente.18 

Descobrimos no próprio espírito de nossa civilização, e coextensiva à 

sua história, a vizinhança da violência e da Razão, com a segunda não 

chegando a estabelecer seu reino a não ser através da primeira. A Razão 

ocidental remete à violência como à sua condição e ao seu meio, pois 

tudo aquilo que não é ela própria encontra-se em “estado de pecado” e 

cai então no campo insuportável do desatino. E é segundo essa dupla 

face do Ocidente, sua face completa, que deve se articular a questão de 

sua relação com as culturas primitivas. (Clastres apud Goldman e Lima 

2012: 23-24) 

Se a derradeira frase de Edward Tylor em Primitive Culture afirma que a ciência da 

cultura é, essencialmente, uma ciência do “reformador social”, a questão principal que a 

obra de Clastres coloca para a antropologia, e para a teoria política de maneira geral, é até 

que ponto uma atenção concentrada na ordem e na coesão social não evidencia uma 

produção teórica que afirma o ponto de vista do Estado, tomando como dado justamente 

aquilo que só existe como seu modo de operação e manutenção.  

                                                           
18 Para os interessados numa releitura das ideias de Clastres a partir das atualizações da etnologia 

americanista, ver a formidável tese de Sztutman (2012). 
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Nesse ponto, pode-se mais uma vez afirmar que Hélio Oiticica encontra Pierre 

Clastres, através da resistência aos mecanismos de coerção social produzidos pelo Estado 

e pela Razão colonialista. E o mesmo se poderia dizer da tradição anarquista em geral, 

que desponta no pensamento e nas lutas políticas dos trabalhadores a partir do século XIX 

como uma crítica radical ao regime de propriedade e a todos os sistemas de governo.  

Se o termo “anarquia” foi mobilizado pela literatura jusnaturalista e contratualista 

para defender que uma sociedade sem governo estaria mergulhada na brutalidade e na 

selvageria desmedidas, os anarquistas nos lembram que a igualdade e a liberdade só serão 

possíveis com o fim de todas as hierarquias políticas. Para tanto, faz-se necessário a 

destruição de todos os nexos que coproduzem o capitalismo e o Estado. Como defendem 

Acácio Augusto e Camila Jourdan, “[i]sso ocorre não em uma sociedade sem Estado, mas 

em uma sociedade contra o Estado. Ou seja, organizada de forma a impedir que o poder 

político estabeleça privilégios sociais e econômicos, conforme observou o antropólogo 

Pierre Clastres” (2019, s/p). 

Seguindo em seu programa micropolítico contra o Estado, e, portanto, contra a 

sociedade concebida à sua imagem, Oiticica produziu ainda uma segunda obra dedicada 

a Cara de Cavalo, o B56 Bólide-caixa 24 “Caracara Cara de Cavalo” (1968), realizada 

com a foto da carteira de identidade do amigo. Antes disso, em 1966/67, ele produziu o 

Bólide-caixa nº 21 – B44, que trazia uma fotografia de Alcir Figueira da Silva estirado no 

chão logo após se suicidar às margens do rio Timbó. A mesma imagem volta a aparecer 

na lendária bandeira Seja marginal seja herói, de 1968. Nesse ano, publica ainda o artigo 

“O herói anti-herói e o anti-herói anônimo”, na coluna de Frederico Morais no Diário de 

notícias, expondo de forma contundente e visceral as ideias que o levavam a produzir 

aqueles trabalhos em plena ditadura militar. 

Oiticica rememora as proporções tomadas pelo caso de Cara de Cavalo, tido por 

ele como um símbolo da opressão social sobre aquele que é marginal, “marginal a tudo 

nessa sociedade: o marginal”. A imprensa, a polícia, os políticos – “a sujeira opressiva 

em síntese” – elegera Cara de Cavalo como bode expiatório, como inimigo público 

número um da sociedade. Para ele, no entanto, o amigo fora de certo modo “vítima” desse 

processo: “não quero, aqui, isentá-lo de erros, não quero dizer que tudo seja contingência 

– não, em absoluto! Pelo contrário, sei que de certo modo foi ele próprio o construtor de 

seu fim, o principal responsável pelos seus atos” (2011: 14). 

O que Oiticica desejava expor, enquanto razão de ser da homenagem a Cara de 

Cavalo, era a maneira pela qual a sociedade lhe castrara toda possibilidade de 
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sobrevivência, como se fosse uma lepra ou mal incurável: “a mentalidade mórbida e 

canalha de uma sociedade baseada nos mais degradantes princípios, como é a nossa, 

colaboraram para torná-lo o símbolo daquele que deve morrer, e digo mais, morrer 

violentamente” (id. ibid.). E, ao lembrar daqueles que o mataram, aponta o Esquadrão da 

Morte como uma organização composta por policiais assassinos e degradados, que 

envergonharia qualquer “sociedade de caráter”. 

Há como que um gozo social nisto, mesmo nos que se dizem chocados 

ou sentem ‘pena’. Neste caso, a homenagem, longe do romantismo que 

a muitos faz parecer, seria um modo de objetivar o problema, mais do 

que lamentar um crime sociedade x marginal. Qual a oportunidade que 

tem os que são, pela sua neurose autodestrutiva, levados a matar, ou 

roubar etc. Pouca, ou seja, a sua vitalidade, a sua defesa interior, a 

sobrevivência que lhes resta, porque a sociedade mesmo, baseada em 

preconceitos, numa legislação caduca, minada em todos os sentidos 

pela máquina capitalista [...], cria os seus ídolos anti-heróis como o 

animal a ser sacrificado. (Oiticica 2011: 14) 

Se Cara de Cavalo era um “ídolo anti-herói”, ele chama a atenção ainda para um outro 

tipo de vivência marginalizada, a do “anti-herói anônimo”: “aquele que morre guardando 

no anonimato o silêncio terrível dos seus problemas, a sua experiência, seus recalques, 

sua frustração”. Em todo o caso, ambos poderiam ser considerados como 

fundamentalmente a mesma coisa, e as diferentes definições eram apenas uma forma de 

identificar como cada caso aparece no contexto social, já que, no fim, “tudo cai no 

esquecimento como um feto parido” (2011: 15).  

Oiticica relata que em seu Bólide em homenagem a Alcir Figueira da Silva, ele 

quis “exprimir essa vivência da tragédia do anonimato, ou melhor da incomunicabilidade 

daquele que, no fundo, quer comunicar-se”. Ao notar que estava sendo alcançado pela 

polícia após um assalto a banco, Alcir jogou fora todo o roubo e se matou. “Por que o 

suicídio? Que diabólica neurose (aliás tão shakesperiana) o teria levado a preferir a morte 

à prisão? Uma esperança perdida, o desespero dessa perda, mas qual perda?” Ele então 

afirma que uma ideia lhe veio à mente, embora não soubesse se era certa ou não: “seria 

isto a busca da felicidade (aqui entendida como segurança, afeto, tudo o que envolveria a 

falta que ocasionou essa neurose)???” (id. ibid.). Mas, logo em seguida, decide abandonar 

o problema e deixá-lo para que o psicanalista Hélio Pellegrino o responda.  

O certo é que tanto o ídolo, inimigo público nº 1, quanto o anônimo são 

a mesma coisa: a revolta visceral, autodestrutiva, suicida, contra o 
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contexto social fixo (“status quo” social). Esta revolta assume, para nós, 

a qualidade de um exemplo – este exemplo é o da adversidade em 

relação a um estado social: a denúncia de que há algo podre, não neles, 

pobres marginais, mas na sociedade em que vivemos. Aqui isto aparece 

no plano visceral e imediato. Num outro plano, mais geral e com outras 

conotações estariam as mais heroicas experiências: Lampião, Zumbi 

dos Palmares, mais adiante o exemplo mais vivo em nós, grandioso e 

heroico, que é o de Guevara. O problema do marginal seria o estágio 

mais constantemente encontrado e primário, o da denúncia pelo 

comportamento cotidiano, o exemplo de que é necessária uma reforma 

social completa, até que surja algo, o dia em que não precise essa 

sociedade sacrificar tão cruelmente um Mineirinho, um Micuçu, um 

Cara de Cavalo. Aí, então seremos homens e antes de mais nada gente. 

(Oiticica 2011: 15) 

Não se pode considerar que, com a escolha do termo “herói”, Oiticica empreenda uma 

heroicização ingênua da “delinquência”, já que a empresa política levada a cabo por ele 

é bem mais sofisticada do que isto. Ao tomar como ponto de ataque o aparelho penal, 

colocando em evidência sua visão sobre o problema político do “desvio”, o que ele faz é 

desligar aquilo que se toma como marginalidade de sua relação com a legalidade e a 

ilegalidade burguesas. Mais uma vez, o artista e teórico se apresenta em profunda conexão 

com aquele momento de efervescência e generosidade do pensamento que tomou conta 

do final dos anos 1960, lançando as bases da virada que, ao menos por um momento, 

parecia guinar a sensibilidade política e cultural do Ocidente para outro lado.  

Nesse período, o encontro entre as pesquisas produzidas pelos teóricos do 

rotulacionismo e as teorias marxistas e anarquistas deslegitimadoras da punição social fez 

emergir o campo da criminologia crítica. Na América Latina, sufocada pelo ciclo das 

ditaduras empresariais-militares, pesquisadores e militantes na área da questão criminal 

formaram um sólido dique de insurgência contra o autoritarismo.  

Uma verdadeira ruptura foi produzida em 1975 por Michel Foucault, com a 

publicação de seu livro Vigiar e punir: nascimento da prisão. Se o pensamento crítico de 

viés liberal ajudou a desconstruir o conceito de “criminalidade”, demonstrando que os 

processos de criminalização são filtrados pelo princípio da seletividade, foi partindo da 

obra de Foucault que os criminólogos produziram uma crítica demolidora das verdades 

jurídico-penais do Iluminismo. Uma vez que o discurso criminológico atuava para 

ordenar e disciplinar o contingente humano que iria produzir a mais-valia, os operadores 

do sistema penal passaram a ser percebidos como intelectuais orgânicos do Capital.  



162 
 

Outro marco fundamental foi a publicação de Punição e estrutura social, de Georg 

Rusche e Otto Kirchheimer, no final dos anos 1970. Escrito entre 1938 e 1939, a obra foi 

uma referência fundamental para o corte epistemológico produzido por Foucault. A 

publicação quase simultânea desses dois livros mudou o debate crítico, sacudindo as 

teorias e militâncias criminológicas na Europa, Estados Unidos19, Canadá e América 

Latina.  

Analisando as mudanças ocorridas entre os séculos XV e XX, Rusche foi o 

primeiro autor marxista a historicizar as relações entre os mercados de trabalho e os 

sistemas penais, demonstrando que o sistema punitivo tem ligação intrínseca com o 

sistema de produção. A última parte da obra foi escrita por Kirchheimer, após o suicídio 

de Rusche durante a diáspora da Escola de Frankfurt por conta do avanço nazista. 

Mas foi Foucault quem fez a releitura das “disciplinas” presentes na obra de 

Rusche, para então atualizar as novas estratégias de controle social do poder punitivo. Ao 

pensar a questão da disciplina na economia política do corpo, Foucault produziu um novo 

entendimento da “microfísica do poder”.  Entusiasta da obra de Clastres, o filósofo 

descreveu o poder como uma tecnologia, indo além da luta de classes marxista para pensar 

outros dispositivos disciplinares.  

Formado sob os auspícios do estruturalismo lévi-straussiano, Foucault logo 

romperia com a metodologia estrutural, por acreditar que dela escapam dimensões 

fundamentais da vida humana. Se Clastres nunca teve o estruturalismo como inimigo 

conceitual, a partir do final dos anos 1960 Foucault passa a recusar a associação de sua 

obra com a escola de Lévi-Strauss. Posicionamento que me parece político e não apenas 

teórico, afinal, o filósofo sabia melhor do que ninguém que, depois do estruturalismo, a 

Razão era já alguma outra coisa. 

Na analítica de Foucault ([1975] 2014), o poder punitivo é visto como instrumento 

para controle diferencial das ilegalidades populares. Por isso, ele afirma que a reforma 

penal produzida pelo Iluminismo foi uma estratégia política que visou fazer das punições 

e da repressão uma função regular, e para tanto foram concebidos o sistema penal e as 

prisões: não para punir menos, mas para punir melhor, inserindo no interior das 

sociedades uma nova tecnologia punitiva capaz de disciplinar os corpos. 

                                                           
19 Não podemos nos esquecer que os Estados Unidos dessa época contavam com a inestimável atuação dos 

Panteras Negras. A abolição das penas para a população negra era um ponto fundamental do programa do 

Partido. Desde então, os abolicionistas penais têm a honra de poder acompanhar a produção teórica e 

militante de Angela Davis. 
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Para Foucault, a concepção arquitetônica do panopticum de Jeremy Bentham 

definiu as relações de poder que fundam a sociedade disciplinar. Com essa estratégia, a 

decolagem econômica do Ocidente foi alavancada, produzindo uma ruptura em relação 

às formas tradicionais de poder. Surgiram então novas tecnologias de produção de 

subjetividades e assujeitamentos.  

Mas, como aponta Vera Malaguti Batista (2015), a pergunta que devemos fazer é 

se a tradução literal da obra de Foucault e da criminologia crítica se aplicam à nossa 

margem. Por isso, para melhor compreender a entrada do capitalismo em sua fase 

neoliberal no Brasil, Malaguti se viu desafiada a estudar a implantação do liberalismo no 

país, trabalhando através de uma conexão entre criminologia e subjetividade.  

A meu ver, a produção teórica desta autora insurgente proporciona um inspirador 

diálogo com as obras, textos e entrevistas de Oiticica. Ambos nos ajudam a perceber como 

o aparato repressivo do Estado age historicamente com violência sobre os “indesejáveis”. 

As justificativas para as violações podem mudar ao longo tempo, mas estão por aí sempre 

à espreita, nunca faltando, como mostram os dias correntes, aqueles que as aplaudam.  

Se a chamada “guerra às drogas” intensificou a construção do sujeito matável na 

América Latina, através da figura do “traficante”, vimos com a história de Cara de Cavalo 

que a produção dos inimigos públicos e das classes perigosas é uma prática constante na 

imprensa brasileira, esta incansável defensora da lei e da ordem do Império. Dessa forma, 

justifica-se toda e qualquer ação violenta, uma vez que contra o “criminoso” tudo vale.  

Em O medo na cidade do Rio de Janeiro: dois tempos de uma história, Malaguti 

investiga os medos cariocas a partir da repercussão da Revolta dos Malês, uma rebelião 

de escravizados muçulmanos ocorrida em 1835 na Bahia. No Rio de Janeiro, o medo da 

cidade quilombada, aliado aos pânicos engendrados pela Revolta dos Malês e pelos 

ventos revolucionários que sopravam do Haiti, detonou todo o horror de violências. Esse 

"medo branco" aumentaria com o fim da monarquia e do sistema escravocrata, 

produzindo uma República autoritária e excludente, carregando consigo o princípio da 

desigualdade.  

Malaguti (2015) escreveu também um breve e importante guia para uma 

aproximação transdisciplinar da criminologia brasileira. Seu livro trabalha na perspectiva 

da história social das ideias, partindo do século XIII para demonstrar como o poder 

punitivo toma um lugar central na administração da vida no Ocidente, em relação direta 

com os movimentos de acumulação do Capital, surgimento e consolidação do Estado e 

com os conflitos referentes à centralização da Igreja.  
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O capital precisou sempre de um grande projeto de assujeitamento 

coletivo, de corpo e alma. A culpa e a culpabilidade, propostas pela 

Igreja Católica e pelo Estado, constituíram-se nos alicerces 

fundamentais da subjetividade e das práticas da pena. 

É por isso que todas as definições da criminologia são atos 

discursivos, atos de poder com efeitos concretos, não são neutros: dos 

objetivos aos métodos, dos paradigmas às políticas criminais. Aqui 

reside o enigma central da questão criminal. [...] A criminologia se 

relaciona com a luta pelo poder e pela necessidade de ordem. A marcha 

do capital e a construção do grande Ocidente colonizador do mundo e 

empreendedor da barbárie precisaram da operacionalização do poder 

punitivo para assegurar uma densa necessidade de ordem. (Malaguti 

2015: 18-19) 

No período da ditadura empresarial-militar, o Rio de Janeiro, recém-despossado do posto 

de capital federal, assistiu a um aumento brutal da presença das forças de repressão em 

suas favelas e periferias, com a atuação das polícias se tornando cada vez mais 

militarizada e violenta. Além disso, o Rio é considerado um exemplo emblemático de 

como a ditadura aprofundou as desigualdades urbanas, acelerando o processo de remoção 

dos pobres das áreas nobres da cidade. 

 Numa entrevista publicada no Pasquim em 6 de agosto de 1970, a jornalista 

Martha Alencar pergunta a Oiticica, que voltava de um breve período em Londres, se ele 

ainda enxergava condições de sobreviver no Brasil: “Sobreviver num sentido mais amplo. 

Você encontra com quem falar, pra que fazer as coisas. Você acha que dá pra 

sobreviver?”. O artista responde de forma afirmativa, ainda que não fosse possível para 

ele prever até quando. Entretanto, um fato “estranhíssimo” lhe perturbava: “Eu abro meu 

caderno de endereços e vejo vários buracos, várias pessoas que eu costumava encontrar 

todo dia não existem mais. Umas foram embora, outras morreram. Eu tive a sorte de viajar 

porque, senão, seria uma coisa muito dura” (Oiticica 2010: 67-68).  

A entrevista foi compartilhada com o poeta José Carlos Capinam, para quem o 

jornalista Sérgio Cabral estende a pergunta. A resposta, lacônica, dispensa comentários: 

Eu sinto o negócio cada dia mais apertado. Todos os meus amigos com 

quem eu converso pensam em sair, ou falam em saída, o que dá no 

mesmo. Eu não tenho muitas condições de sobrevivência aqui, fazendo 

o que eu faço. Não há condições nem de uma sobrevivência imediata, 

econômica, nem de uma sobrevivência no sentido de fazer o que eu 

quero fazer culturalmente. Eu, por exemplo, adoro o Rio e acho que 

além da Bahia só Rio daria pé de viver e trabalhar. Mas sinto que o Rio 

está diferente, sufocante, as famílias falidas, dissolvidas, as pessoas de 

mau humor, carregando um bode imenso nas costas, militarizadas, 
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pragmatizantes, pouco esportivas e violentas. A mentalidade carioca 

está ficando reacionária. O que eu temo é isso: é que esteja sendo 

implantada uma mentalidade sufocante neste país. (Capinam in Oiticica 

2010: 68) 

Frequentando a Mangueira e circulando pela cidade, Oiticica percebeu o terrorismo 

praticado pelas forças de repressão do Estado. Em oposição, produziu parte de sua obra 

como um ataque feroz à toda forma de opressão, uma fase quase sempre mal 

compreendida pela crítica de arte a favor do consórcio Estado-Mercado. Não foram 

poucos os que insinuaram que sua bandeira estaria já datada, pois hoje seu lema 

representaria algo como “seja traficante de drogas, seja herói”.  

Entre estes, o mais comum é chamá-lo cinicamente de “romântico”, atitude que, 

como defendeu Wally Salomão, além de fácil é conservadora. Para o poeta, a bandeira do 

amigo tinha um caráter épico e totalmente distinto de um romantismo ingênuo, já que 

apresentava uma agressividade política oposta aos esquadrões da morte. “Mas para que 

usar a expressão romântico radical quando compreendemos que SEJA MARGINAL, 

SEJA HERÓI acelerou o desmonte da ideologia caricato-liberal?” (2015: 44).  

A bandeira foi apresentada ao público pela primeira vez em 1968, numa 

manifestação na praça General Osório, em Ipanema. Pouco depois, ficou amplamente 

conhecida ao ser usada no show de Caetano, Gil e Os Mutantes na boate Sucata, em 

outubro do mesmo ano. Como lembra Salomão, o uso “ofendeu severamente o ufanismo 

nacionalista de direita e aparecia como uma das causas da prisão da dupla tropicalista no 

final do mesmo ano após a edição do AI-5” (id. ibid.). 

Oiticica foi uma das vozes mais sensíveis e contundentes na crítica ao Estado 

brasileiro. Pouco tempo depois do seu retorno definitivo ao Brasil, em 1978, ele foi 

entrevistado por Jary Cardoso para Folha de S. Paulo, com a participação de Jards Macalé 

e Luis Fernando Guimarães. Nas respostas, sobressai o tom de tristeza de alguém que já 

não podia encontrar muitos dos amigos que fizera na Mangueira.  

Sabe o que eu descobri? Que há um programa de genocídio. Porque a 

maioria das pessoas que eu conhecia na Mangueira ou tão presas ou 

foram assassinadas. A Mangueira... eu tive lá recentemente, eu quero 

sambar como passista da Mangueira outra vez, no ano que vem. Só 

tenho que treinar a respiração outra vez, porque há muito tempo eu não 

danço. Mas eu ia mais no samba antigamente do que agora. Por 

exemplo, no aniversário da Mangueira teve tudo menos samba, tinha 

homenagem a coronéis da polícia que ajudaram a Mangueira, muitas 

homenagens. Tô achando a Mangueira um pouco fria para o que eu tava 
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esperando, também tá fora de época de samba. Mas na minha época o 

samba costumava ser o ano inteiro. E isso tá me deixando um pouco 

triste, sei lá. Também porque eu começo a ver fantasma demais, eu 

começo a pensar numa porção de amigos meus que não tão mais lá, isso 

me chateia muito.   

[...] 

A minha vida é praticamente na rua, eu tenho uma facilidade enorme 

em fazer amizade com pessoas que eu não conheço. Então eu sou 

sempre meio chegado a um ambiente onde tem gente vagabunda, sem 

nada o que fazer, sentado, bebendo cerveja. As melhores coisas de 

música... Olha, de Nelson Cavaquinho e de tudo que é compositor de 

samba de morro, eu vi muita coisa que provavelmente nunca será 

gravada ou virá ao grande público. Essas noites em biroscas da 

Mangueira... Tinha marginais contando histórias: fulano de tal foi 

preso, aconteceu isso... Todo dia tinha uma novidade, era uma 

incrementação permanente, pra não falar no mundo das drogas, que eu 

já tava dentro dele muito antes de virar moda. Agora tá tão chato que 

eu virei a pessoa mais careta que Deus pôs na Terra, só bebo soda 

limonada e cerveja de vez em quando, quando eu encontro o [Jards] 

Macalé. E depois das últimas experiências em Nova York, que foram 

muito intensas, eu agora tô dando uma assim de correr e tomar sucos, e 

o mar do Rio tá suprindo... não que uma coisa substitua a outra. Eu acho 

que a apologia da droga ou condenação da droga, uma e outra são 

erradas, são a mesma bobagem. Só a pessoa que toma droga pode saber 

a relação dela com a droga, que não pode ser guia pra ninguém, de modo 

que é um assunto que nem interessa muito falar. (Oiticica 2010: 216- 

217) 

Numa de suas últimas entrevistas, publicada em 1980 no livro Patrulhas ideológicas, 

Carlos Alberto Pereira e Heloísa Buarque de Holanda lhe perguntam sobre as perspectivas 

de socialismo que ele via para o Brasil. Sua resposta mistura ceticismo e melancolia: 

“Socialismo no Brasil? Não sei, não tenho capacidade para responder a essa pergunta, 

isso era bom perguntar ao Mário Pedrosa. Mas, socialismo no Brasil? Eu estou achando 

quase impossível, o Brasil é um país bem fascista...” (2010: 257). 

Hélio Oiticica morreu em 1980, antes que pudesse ver a ditadura militar brasileira 

encerrar formalmente o seu ciclo. Se vivo estivesse, possivelmente seria uma voz ativa 

no combate ao fascismo brasileiro; ou talvez já tivesse desistido de tanto pregar no 

deserto. Nos últimos anos, temos assistido a um recrudescimento sufocante das forças de 

repressão no país, num contexto de profunda crise econômica, política e social. Mas, 

como sabem os condenados desta terra, por aqui o estado de exceção sempre foi a regra. 
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Se o inconformismo social e estético de Oiticica ainda pulsa – através da beleza, 

do pecado, da revolta e do amor de sua arte – é para lembrar que precisamos atualizar as 

práticas anárquicas como espaço de experimentação constante de novas liberdades. No 

nosso caso, produzindo uma antropologia radicalmente contra o Estado e contra o Capital. 

E como bem observou Mário Pedrosa a respeito do espírito libertário do amigo, contra 

isto “não adiantam admoestações morais”.  

 

3.2 CONTRACULTURA: SEJA HERÓI 

 

  Os selvagens querem a multiplicação do múltiplo (P. Clastres) 

 

No início dos anos 1960, artistas e intelectuais ainda compartilhavam a ideia de que as 

manifestações culturais poderiam estimular um engajamento político capaz de 

transformar a realidade do Brasil. Com o golpe de 1964, uma crise se instaurou na cultura 

brasileira, e os artistas apostaram numa nova combinação entre ação política e 

experimentação estética.  Foi um tempo de revisão dos projetos, marcado por uma 

extraordinária proliferação de manifestações, pela rápida integração de novos 

participantes e pelas acirradas disputas políticas. 

Em 1967, ano da Nova Objetividade Brasileira, foram produzidas algumas das 

mais importantes expressões artísticas do período. No cenário musical, lançavam-se as 

explosivas bases do tropicalismo, ao mesmo tempo que músicos iam às ruas protestar 

contra o uso da guitarra elétrica, plateias vaiavam músicas cujo tema não lhes agradava e 

os programas de televisão e festivais estimulavam a competitividade entre músicos e 

compositores. No teatro, o Arena de Augusto Boal apresentava Arena conta Tiradentes, 

enquanto O rei da vela era encenado pelo Oficina de Zé Celso. Na literatura, José 

Agrippino de Paula lançava seu aclamado PanAmérica. O grupo em torno do Cinema 

Novo vivia seus dias de glória com o sucesso de Terra em transe, de Glauber Rocha, mas 

logo viriam os conflitos abertos com os diretores do cinema marginal, entre eles Ozualdo 

Candeias, Júlio Bressane e Rogério Sganzerla. Como aponta Frederico Coelho, “em quase 

todas as áreas, o ano de 1967 parecia ser uma bomba-relógio armada e prestes a explodir” 

(2010: 108). 

Caetano Veloso conta que escreveu a canção Tropicália pouco antes da estreia de 

O rei da vela. “Assistir a essa peça representou para mim a revelação de que havia de fato 
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um movimento acontecendo no Brasil. Um movimento que transcendia o âmbito da 

música popular” (2012: 50). Depois da peça, Caetano conversou por um longo tempo 

com Zé Celso, falando sobre Tropicália e de como ela era semelhante à apresentação do 

Oficina. Zé Celso pediu que Caetano cantasse um trecho ou então recitasse a canção – o 

cantor não se lembra muito bem dos detalhes, tem apenas uma nítida memória do 

comentário em tom de pergunta do diretor: “O que você acha parecido é esse modo 

cubista de fragmentar as imagens?”  

Caetano então comentou do interesse compartilhado por Terra em transe e 

Chacrinha, citados no programa de apresentação do espetáculo. Falou ainda da profunda 

impressão que lhe causara o texto escolhido para a apresentação. Segundo o cantor, Zé 

Celso falou durante horas sobre Oswald de Andrade, ressaltando o fato de que aquela 

peça – “com sua visão erotizada da política, sua linguagem não linear, seu enfoque bruto 

de signos que falam por si na revelação de conteúdos tabus da realidade brasileira” (id. 

ibid.: 51) –, parecia ter ficado reprimida à espera de sua geração.  

Surgido a partir da música popular, o termo “tropicalismo” passou a definir um 

amplo movimento de renovação da produção cultural brasileira. Mas, como defende 

Coelho (2010), o modismo provocado pela superexposição vivida pelos músicos acabou 

diluindo o radicalismo cultural de artistas como Glauber e Oiticica. A própria canção 

Tropicália foi assim nomeada por sugestão do produtor de cinema Luís Carlos Barreto, 

em referência à obra de Oiticica.  

Em seu livro Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado, Coelho busca 

sistematizar uma análise sobre a chamada “cultura marginal” e suas especificidades, 

descolando-a da história canônica. O historiador considera oportuno lembrar, por 

exemplo, que desde 1964 Glauber e Oiticica buscavam fontes de ruptura com a “cultura 

brasileira oficial” e com o conformismo da classe média. Não à toa, produziram trabalhos 

fundamentais para a ideia de tropicalismo: Tropicália e Terra em transe.  

Ainda que tenha se sentido contrariado com o modismo e a banalização do nome 

de sua obra, Oiticica usufruiu das possibilidades abertas pela movimentação em torno do 

tropicalismo. Nas cartas que escreveu no período, ele informa que está expandindo seus 

contatos e áreas de atuação, sendo convidado para participar de inúmeras ações culturais 

que ocorriam durante o ano de 1968. Ele cita, por exemplo, parcerias em diferentes 

projetos com Glauber Rocha, Caetano Veloso, Rogério Duarte, Lygia Pape, Antonio 

Manuel, Zé Celso, Torquato Neto etc. “A organicidade demonstrada por Oiticica ao longo 

desse período – indo do cinema ao jornalismo, das artes plásticas aos debates acadêmicos 
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– foi talvez a principal estratégia posta em prática pelos que se denominavam artistas 

marginais” (Coelho 2010: 37).  

A aproximação entre Glauber, Caetano, Oiticica, Torquato, Duarte, dentre outros, 

faria com que os estereótipos relacionados ao tropicalismo cedessem espaço para as 

temáticas ligadas à violência do cotidiano. A hipótese defendida por Coelho é que o 

encontro deslocou o tropicalismo modista para trincheira da Tropicália e dos personagens 

que povoavam seu universo. Assim, à medida que os encontros ocorriam, os músicos se 

tornavam mais radicais e violentos em suas aparições públicas. 

Como se tentassem negar esse modismo relacionado ao termo 

“tropicalismo”, os artistas passam a se aprofundar na radicalidade 

formal e discursiva do universo ligado principalmente à ideia de 

Tropicália, formulada a partir das obras de Hélio Oiticica. Temas como 

banditismo, armas de fogo, enfrentamentos armados entre policiais e 

estudantes, desagregação de valores da classe média brasileira, grupos 

marginalizados da sociedade, entre outros, passam a fazer parte do 

universo temático das canções tropicalistas a partir da segunda metade 

de 1968. (Coelho 2010: 115-116) 

Coelho considera que a saída da década de 1960 foi marcada pela “hegemonia estética” 

do tropicalismo. Essa hegemonia, em sua visão, “tornou-se, ao longo do tempo, fator 

inquestionável e elemento consagrador de diversos temas e abordagens na historiografia 

sobre a memória da música popular e dos movimentos culturais em geral” (2010: 21). Ele 

defende, no entanto, que a cultura marginal e suas manifestações não podem aparecer 

vinculadas de forma subalterna e imediatista ao tropicalismo musical, mas devem ser 

vistas como uma movimentação cultural ampla e influente em diversos níveis. 

Seria possível, portanto, olhar para esse grupo aparentemente coeso e continuar 

enxergando as especificidades dos poetas concretos, dos músicos tropicalistas e, também, 

dos artistas marginais. Nesse sentido, Oiticica aparece como um ponto de aglutinação, já 

que ao redor dele estavam os músicos tropicalistas, os poetas concretos e os artistas da 

Nova Objetividade Brasileira, sendo ainda referência incontornável para aqueles que 

reivindicavam uma posição marginal na cultura brasileira. 

Enquanto o tropicalismo musical nascia da inquietação e da produção 

de jovens intelectuais e artistas surgidos na década de 1960, a ideia de 

tropicália estava de certa forma sendo germinada desde a segunda 

metade da década de 1950, em reuniões, círculos acadêmicos e debates 

sobre a modernidade cultural brasileira e sobre o papel dos seus 

intelectuais na formação de um espaço autônomo de produção. 
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Enquanto Caetano, Gil, Torquato e Capinam estavam apresentando 

suas armas no Brasil pós-golpe militar, intelectuais como Hélio 

Oiticica, Glauber Rocha, Rogério Duarte, Lygia Clark, José Celso 

Martinez Corrêa e os poetas concretos encontravam-se, em 1967, há 

quase dez anos ininterruptos no centro desses debates intelectuais – ora 

atacando, ora sendo atacados. Essa diferença cronológica é um 

elemento pertinente na diferenciação entre um momento (tropicalismo) 

e um movimento (tropicália), na medida em que os resultados benéficos 

do primeiro – seus possíveis usos estratégicos no campo da música 

popular e da produção cultural brasileira em geral – só se tornaram 

possíveis a partir do radicalismo estético contido no universo do 

segundo.  (Coelho 2010: 125) 

A afirmação de que ocorrera uma transformação no tropicalismo, deslocando-se para uma 

perspectiva mais combativa, é trabalhada pelo autor para ressaltar as especificidades das 

diferentes trajetórias. Afinal, a Tropicália apresenta uma trajetória “mais longa e 

tortuosa” na história da cultura brasileira, “sendo maturada por Oiticica pelo menos desde 

as suas incursões na zona norte carioca e no morro da Mangueira em 1964” (2010: 117).  

Wally Salomão partilha dessa mesma visão, defendendo que a trajetória singular 

de Oiticica, do concretismo à favela da Mangueira, era a grande responsável pelo conceito 

de Tropicália, assim como pelos desdobramentos da cultura marginal no período 

subsequente. Para o poeta, Oiticica ofereceu uma categoria liberadora, uma condição 

existencial de espírito transformador.   

[Tropicália é] o desembocar MEÂNDRICO do ateliê de Ivan Serpa, do 

círculo de Mário Pedrosa, do suplemento JB, do neoconcreto, da teoria 

do não-objeto, da ideia de superação do espectador, do bicho de Lygia 

Clark, da arquitetura das favelas, do Buraco Quente, das quebradas do 

morro da Mangueira, do Tuiti, da Central do Brasil, dos fundos de 

quintais da Zona Norte, do Mangue, do samba, da prontidão, da Liamba 

e outras bossas. (Salomão apud Coelho 2010: 128) 

Coelho lembra ainda que, a despeito da amizade que passou a ter com os músicos baianos 

e com os poetas concretos ao longo de 1968, Oiticica sempre manteve uma visão bem 

particular de sua obra. Por isso, o uso desenfreado do termo tropicalismo, sem nenhuma 

ligação com os conceitos elaborados por ele, levou-lhe a assumir uma postura contrária 

num primeiro momento.  

Por sua postura anárquica, “eram justamente o rápido triunfo dos músicos baianos 

e paulistas em relação à sociedade de massas e seus desdobramentos populares e 

comerciais que Oiticica atacava e do que desconfiava” (Coelho 2010: 122). No entanto, 

quando passou a conviver com Caetano, Rogério e Torquato, a partir da segunda metade 
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de 1968, ele abandonou o tom hostil e passou a fazer declarações públicas sobre a 

influência dos músicos em seu próprio trabalho.  

Se a aproximação com os poetas concretos estimulava os músicos tropicalistas a 

uma experimentação formal, o contato com nomes ligados a uma prática contracultural 

que começava a se espalhar pelo país dava o tom de suas apresentações públicas. “Nesse 

cenário, as canções tropicalistas traziam os únicos compositores que equilibraram o uso 

das guitarras e a energia da jovem guarda com a qualidade técnica e lírica da música 

popular” (id. ibid.: 139). 

Ao longo de 1968, foi possível perceber uma crescente hostilidade do público da 

esquerda tradicional em relação aos tropicalistas, não só no campo da música como em 

todas as áreas que traziam alguma identificação com posturas renovadoras. A tomada de 

posição do grupo intelectual que se formava em volta dos músicos tornou-se um fato 

determinante. À medida em que esse processo ocorria, os artistas intensificavam cada vez 

mais sua postura contracultural. 

Em todas as áreas, os últimos meses de 1968 pareciam caminhar 

paralelamente ao fechamento definitivo do AI-5. As manifestações 

eram cada vez mais violentas e os confrontos entre as esquerdas e a 

classe média cada vez mais diretos. Câncer e os primeiros filmes do 

chamado cinema marginal, o programa de televisão Divino 

maravilhoso, a peça Roda viva do Teatro Oficina, o evento 

Apocalipopótese e os debates promovidos no MAM por Oiticica e 

Rogério Duarte, a transformação visual de Gal Costa em direção a uma 

postura agressiva e rock’n’roll, tudo isso delineava uma situação na 

qual o que antes nascera de forma desarticulada sob o guarda-chuva 

modista do tropicalismo caminhava cada vez mais para uma 

confluência. A matéria de Marisa Alvarez Lima, publicada na revista O 

Cruzeiro de 12 de dezembro de 1968, anunciava essa confluência: o 

nascimento da marginália. (Coelho 2010: 170) 

Se havia unanimidade entre as esquerdas de que era preciso fazer oposição à ditadura 

militar, as propostas e ações eram totalmente distintas em seus modos de articulação. Do 

lado da contracultura, o desejo de uma nova sensibilidade através do experimentalismo 

disparou a busca por novos comportamentos, provocando um deslocamento da questão 

do político na arte: o importante agora eram as ações e vivências livres de qualquer forma 

de opressão e condicionamento.  

Em 15 de outubro de 1968, Oiticica envia uma carta à Lygia Clark, que nessa 

altura morava em Paris, relatando acontecimentos e experiências dos últimos meses. O 

artista, que trabalhava como telegrafista da Radiobrás, havia decidido abandonar o 
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emprego alienante, cortando de vez os laços com a sociedade dita normal. Como escreve, 

havia amadurecido e “fundido a cuca”: 

Não sei bem quando tudo começou a ferver: creio que foi em abril – 

minha amizade com o Rogério foi decisiva para nós dois e tinha que dar 

resultados: Rogério estruturou muito do que pensava e eu consegui me 

lançar menos timidamente numa série de experiências realmente vitais: 

larguei aquela bosta de emprego, único laço real que possuía com a 

sociedade “normal” que é a nossa: entrei em crise que me foi 

ultraprodutiva – de certo modo descobri que não existo só eu mas 

muitas pessoas inteligentes que pensam e fazem, que querem 

comunicar, construir. Isso foi bom para quebrar o cerco burguês ou 

pequeno-burguês em que me encontrava, não por mim mas por uma 

série de condicionamentos: agora lendo Eros e civilização de Marcuse, 

vejo que tinha razão (aliás você deve ler isso pois tem muito a ver com 

seu pensamento – no princípio fica-se um pouco desconcertado, mas é 

bom). Hoje, recuso-me a qualquer prejuízo de ordem condicionante: 

faço o que quero e minha tolerância vai a todos os limites, a não ser o 

da ameaça física direta: manter-se integral é difícil, ainda mais sendo-

se marginal: hoje sou marginal ao marginal, não marginal aspirando à 

pequena burguesia ou ao conformismo, o que acontece com a maioria, 

mas marginal mesmo: à margem de tudo, o que me dá surpreendente 

liberdade de ação – e para isso preciso ser apenas eu mesmo segundo 

meu princípio de prazer: mesmo para ganhar a vida faço o que me 

agrada no momento [...] (Clark; Oiticica 1998 - 44-45) 

Na mesma carta, Oiticica lamenta o “terrorismo de direita” que estava ocorrendo no 

Brasil, contando que a polícia havia massacrado os atores do espetáculo Roda viva. “É 

um país de merda!” No entanto, relata que desde que conhecera Caetano as coisas vinham 

mudando num crescente impressionante. Por fim, escreve que aquilo que ele gostaria de 

contar era sobre Apocalipopótese, exposição coletiva realizada no Aterro do Flamengo 

que contou até mesmo com a presença de John Cage: “foi a melhor com o público que já 

fiz: desta creio que posso tirar um novo sentido para tudo” (Clark; Oiticica 1998 - 49).  

 “Enquanto isso as confusões continuam: é um inferno viver aqui, estou cheio!” –

com essa setença, Oiticica conta sobre o mais novo escândalo que havia explodido. 

Resolveram interditar o show que Caetano, Gil e Os Mutantes estavam fazendo na Sucata 

por conta de sua bandeira: “um imbecil do DOPS interditou e Caetano, no meio do show, 

ao cantar É proibido proibir interrompeu para relatar o fato, no que foi aplaudido pelas 

pessoas que lotavam a boate” (id. ibid.). A conclusão é que já não lhe deixavam mais 

dormir: telefone, imprensa, fofocas nos jornais, mentiras... 
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Lygia, estamos acima de tudo isso, sempre estivemos, estamos em 

“outra”, como se diz na gíria, em outro “plá” e não adianta: o negócio 

é nem tomar conhecimento de fofocas tão mesquinhas: por isso o que 

disserem por aí também, nem ligue: é inveja e nada mais. Creio que 

nossas ideias poderão frutificar mais ainda se não tomarmos 

conhecimento disso. Não somos comerciantes de arte para termos 

competição, nem ideólogos. Hoje isso é acadêmico, superado: eu sou 

eu, você é você, e esse troço de influência linear, um roubar o que é do 

outro, funcionava em outra era que já superamos há muito – para mim 

cada pessoa tem ou não o que dizer e fazer e não há possibilidade de 

que sejam coisas “iguais”, idênticas, pois cada um possui sua estrutura 

particular que se quer manifestar. [...] Lyginha, estou louco para 

conversarmos pessoalmente: creio que poderemos botar fogo nesse 

continente. (Clark; Oiticica 1998: 51-52) 

No dia 3 de dezembro de 1968, Oiticica viaja para Londres para montar a exposição da 

Whitechapel Gallery. Poucos dias depois, em 13 de dezembro, ocorre a promulgação do 

AI-5, pondo abaixo o que restava do clima de efervescência. Naquele momento, a 

expressão “vazio cultural” foi aplicada e amplamente reproduzida por uma certa vertente 

da crítica que apontava para a impossibilidade de continuidade dos projetos de 

transformação.  

Para Favaretto (2019), mesmo com a pressão política e a censura agravadas, a 

expressão só dava conta de um lado da questão, sem prestar a devida atenção a algo 

diverso que também ocorria. Houve o que se poderia considerar como uma nova fase, em 

que o interesse de transformação imediata da realidade nacional foi em parte deslocado 

para manifestações consideras “alternativas”, como no caso da contracultura.  

Como elabora Suely Rolnik (2011), participante ativa do movimento, as décadas 

de 1960 e 1970 produziram um longo processo de absorção das invenções elaboradas 

pelo modernismo, transbordando o território restrito das vanguardas artísticas para se 

transformar numa ampla e ousada experimentação cultural e existencial.  

Admirador confesso da contracultura, Eduardo Viveiros de Castro comenta que 

quando ingressou no Museu Nacional, em 1974, encontrava-se ainda meio perdido sobre 

o que gostaria de pesquisar. Interessado pelas discussões intelectuais publicadas nos 

suplementos dominicais dos jornais, tomava partido das experimentações existenciais e 

das revoluções formais. Seu interesse pela antropologia se dava através do rigor das 

análises lévi-straussianas, algo que percebia como bastante próximo da ascese barroca da 

poesia concreta.   
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Embora fascinado pela análise estrutural dos mitos, algo que a esquerda 

tradicional considerava anátema, uma moda burguesa e formalista que negava a história, 

o aspirante a antropólogo tinha desistido de estudar populações indígenas quando 

começou seu mestrado. Ao invés disso, decidiu fazer trabalho de campo com um grupo 

que conhecia intimimamente: “o pessoal do experimentalismo existencial – o povo da 

arte, do cinema, da poesia marginal, do rock, das drogas, da revolução sexual” (cf. Bull 

2014: 149).  

O jovem estudante estava interessado em entender a própria opção existencial por 

uma forma de vida que, segundo ele, poderia ser chamada de “a outra esquerda”, uma 

esquerda para a qual a política não passava pela disputa do Estado, mas pela deserção 

normativa. Pouco depois, como sabemos, Viveiros de Castro retomaria seu interesse pelos 

povos indígenas e “fugiria”, no sentido deleuziano do termo, para encontrar populações 

que, vivendo no Brasil, não se sujeitavam à identidade asfixiante do projeto nacional. 

Tudo isso envolvia uma dimensão ético-estética forte, uma discussão 

política formulada em termos “culturais”. Essa discussão político-

cultural passava por uma discussão de “política política”, porque boa 

parte do pessoal da militância armada clandestina era completamente 

contra tudo aquilo que fazíamos e de que gostávamos; eles eram muito 

mais tradicionalistas do ponto de vista existencial (estético, ético, 

pessoal, sexual etc.). Eram a favor do chamado “nacional-popular”, da 

“cultura popular”, entenda-se o samba, o folclore, a arte com 

“mensagem” etc.; e consideravam o pessoal da guitarra e das drogas um 

pessoal alienado, pequeno-burguês, colonizado pelo imperialismo 

ianque. Mas na verdade só tinha pequeno-burguês nessa história, dos 

dois lados. (Viveiros de Castro in Bull 2014: 149) 

O antropólogo conta que o seu grupo, tachado como “alienado”, tinha um outro tipo de 

contato com o chamado “povo”, um contato que não passava pela identificação com o 

operário enquanto modelo de classe. “Passava, sim, por uma certa frequentação do povo 

da favela, daqueles moradores (poucos, é claro) das favelas ligados ao comércio de 

drogas, à ‘vida louca’ – ou seja, a ‘marginália’” (cf. Bull 2014: 149). 

Isto implicava conhecer a vida nos morros, assim como suas formas de 

sociabilidade. Havia uma experiência que, segundo ele narra, passava por uma certa troca 

entre a rua e o morro, a arte de vanguarda e a cultura popular carioca, uma troca cujo 

símbolo era justamente Hélio Oiticica, “figura que funcionou como farol e mentor de meu 

grupo de amigos com pretensões intelectuais e artísticas” (id. ibid.).  
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Se Viveiros de Castro foi fortemente influenciado por Oiticica, as elaborações de 

Suely Rolnik no campo da clínica e da crítica de arte se deram em profundo diálogo com 

Lygia Clark, com quem conviveu no período em que passou exilada em Paris. Para 

Rolnik, a contracultura consistia numa reação à sociedade disciplinar que acompanhava 

o capitalismo industrial, com sua subjetividade e cultura identitárias que compunham a 

figura do burguês em sua versão hollywoodiana do pós-guerra. Entretanto, como vimos 

anteriormente, a atuação contracultural de Oiticica ia além de uma reação à sociedade 

disciplinar, incluindo em sua crítica o suplício caraterístico de uma sociedade colonizada.  

O Evangelho do ano de 1968: a sexualidade polimórfica, Eros versus 

Thanatos, o homem multidimensional de Eros e civilização de 

Marcuse, a revolta dos Condenados da terra de Frantz Fanon, 

incorporação antropofágica, a palavra de ordem do maio francês Soyons 

réalistes demandons l’impossible, a proposta de “derrubada de todo 

condicionamento”. A ideia de participação do espectador agora entrava 

em sua fase crepuscular. O que era conquista há três anos, agora 

revelava a banda podre da fruta. A agressividade da plateia bem nutrida 

resultado de uma maçaroca mental – misto de auto de fé do catolicismo 

medieval e marxismo stalinista – [...] apontava para um vértice sombrio 

e destrutivo da participação do espectador: a vontade que o reprimido 

(“quadrado” era a expressão usada na época) tem de castigar o liberado. 

(Salomão 2015: 53). 

Rolnik (2011) aponta exatamente a “incorporação antropofágica”, citada por Salomão, 

como o aspecto crucial da originalidade da contracultura no Brasil, uma vez que a 

antropofagia ofereceu um certo know-how para a experimentação de outras políticas de 

subjetivação. Em 1987, a autora apresentou pela primeira vez, em sua tese de doutorado, 

o conceito de “subjetividade antropofágica”.  

Tratava-se então de nomear e reafirmar o modo de subjetivação inventado por sua 

geração nos anos 1960 e 1970, no bojo do movimento contracultural. Segundo Rolnik, 

parecia necessário propor uma reconexão com aquela subjetividade tão atacada pela 

truculência da ditadura, que havia reativado e enrijecido o princípio identitário, “como 

sói acontecer do ponto de vista micropolítico neste tipo de regime” (id. ibid.: 3-4). Desde 

então, ela vem retomando e reelaborando a ideia de subjetividade antropofágica para 

atualizar a singularidade do processo, em função do contexto em que ele volta a operar. 

Os rituais antropofágicos descritos pela literatura colonial, e que serviram como 

base para o manifesto de Oswald de Andrade, fazem referência às sociedades indígenas 

da América do Sul, em particular aos grupos tupi-guarani que ocupavam a costa atlântica 
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no momento da Conquista. Ainda que o índio de Oswald seja uma concepção distante das 

realidades indígenas, o texto parece expressar uma compreensão profunda da 

antropofagia enquanto operação prático-conceitual.  

No século XVI, grupos tupi-guarani dominavam a faixa litorânea, a bacia dos rios 

Paraná-Paraguai e, possivelmente, outras áreas do interior do país. Na costa vivia uma 

população numerosa que, embora homogênea linguística e culturalmente, estava dividida, 

segundo os cronistas, em nações, castas e gerações inimigas. A unidade política mínima 

de cada grupo era a aldeia; a máxima, um conjunto de aldeias ligadas por laços de 

consanguinidade e aliança. Esses conjuntos não estavam sujeitos a nenhum tipo de 

autoridade comum e nem possuíam fronteiras rígidas, já que estas eram redefinidas com 

frequência em função da lógica guerreira.  

A execução ritual de um cativo poderia demorar meses, ou até mesmo anos. Antes, 

o prisioneiro vivia na residência do seu captor, que lhe oferecia uma irmã ou uma filha 

como esposa. A execução se dava num grande festim em que se convidavam os aliados, 

com a morte ritual do cativo servindo como um momento privilegiado de articulação das 

aldeias em nexos sociais maiores. 

A festa começava dias antes da execução, com a chegada dos convidados e o início 

das danças e cauinagens. No dia anterior da execução, encenava-se uma tentativa de fuga 

do prisioneiro assim como sua captura, e a ele era dado o direito de vingar 

antecipadamente a própria morte. Amarrado por uma corda, recebia pedras, frutos e cacos 

de cerâmica, que deveria lançar contra seus captores, mostrando coragem e ferocidade. A 

manhã da execução chegava junto com o fim da cauinagem.  

Levado ao terreiro preso por grossas cordas amarradas à cintura, decorado com 

plumas e pintado, o cativo deveria esperar o momento de sua execução. Das mãos de um 

velho matador, o carrasco receberia a borduna para dar início ao célebre diálogo ritual 

entre a vítima e o seu algoz. Após o breve momento em que cada uma das partes 

reafirmarva vinganças passadas e anunciava vinganças futuras, um único golpe era 

deferido. Na sequência, as velhas da aldeia recolhiam com cabaças o sangue que se 

espalhava, pois tudo precisava ser rigorosamente consumido. O único que não comia da 

vítima era o próprio matador, que precisava passar por um longo período de reclusão, 

abstendo-se de uma série de alimentos e atividades.  

Para Rolnik (2011), ao propor a ideia de antropofagia, a vanguarda do 

modernismo brasileiro extrapolou a literalidade do ritual indígena, para dele extrair uma 

fórmula ética da existência de uma incontornável alteridade, fazendo-a migrar para o 
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terreno da cultura. Com este gesto, a presença de uma ética antropofágica como modo de 

criação ganhou visibilidade e se afirmou como um valor, através da devoração crítica do 

outro, sempre múltiplo e variável.  

Foi certamente meu intenso envolvimento com a experiência contra-cultural, 

e a necessidade de atualizá-la em conceito de modo a integrá-la à cartografia 

do presente, o que me levou alguns anos depois a conceber a noção de 

“subjetividade antropofágica”. Assim, eu a descreveria em linhas gerais: a 

ausência de identificação absoluta e estável com qualquer repertório e a 

inexistência de obediência cega a qualquer regra estabelecida, gerando uma 

plasticidade de contornos da subjetividade (no lugar de identidades); uma 

fluidez na incorporação de novos universos, acompanhada de uma liberdade 

de hibridação (no lugar de atribuir valor de verdade a algum em particular); 

uma coragem de experimentação levada ao limite, acompanhada de uma 

agilidade de improvisação para criar territórios e suas respectivas cartografias 

(no lugar de territórios fixos com suas representações pré-determinadas, 

supostamente estáveis). (Rolnik 2011: 3) 

Dessa forma, uma micropolítica antropofágica foi definida por Rolnik como um processo 

contínuo de singularização. Para a autora, o mais óbvio seria entendê-la como uma 

resposta poética, e com sarcástico humor, à necessidade de afrontar a imposição das 

culturas colonizadoras. Mas seria preciso entendê-la também como uma resposta à 

exigência de assumir e positivar o processo de construção do país, formado por sucessivas 

ondas de imigração. 

Os desdobramentos da etnologia acabaram confirmando a recusa a uma definição 

identitária em diversas cosmologias ameríndias. Num texto de 1943 sobre o parentesco 

sul-americano, Lévi-Strauss aborda termos que permitem estabelecer relações quando 

utilizados por pessoas sem relações consanguíneas de parentesco. Esses termos, que a 

literatura posterior daria numerosos exemplos, funcionavam como um dispositivo de 

abertura para relações sociais mais amplas. 

Recusando a separação entre sociedade e cultura, cosmologia e sociologia, a 

literatura etnológica, a partir do final dos anos 1960, tiraria todas as 

consequências dessa intuição de Lévi-Strauss, em um movimento no qual a 

categoria da afinidade ganharia progressivamente em compreensão e 

extensão. Tomada inicialmente como mecanismo interno de constituição de 

grupos locais, a afinidade apareceria, em seguida, como dispositivo relacional 

que viabiliza e organiza as relações extralocais, articulando pessoas e 

coletivos para além do parentesco, e, finalmente, como idioma e esquema da 

relação entre o Mesmo e o Outro, entre identidade e diferença. (Souza; Fausto 

2004: 98-99) 
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Se Lévi-Strauss procurou consolidar que a relação entre identidade e diferença opera no 

mundo ameríndio de forma distinta do pensamento europeu, os exemplos desta 

perspectiva anti-identitária são abundantes nas etnografias amazônicas. Tanto no plano 

da constituição da pessoa como no plano do grupo, pode-se perceber um modo centrífugo 

de reprodução sociocultural, que não se funda na acumulação e nem na transmissão 

interna de capacidades e riquezas simbólicas. Ao contrário, as capacidades e perspectivas 

precisam ser buscadas no exterior, sendo consumidas e familiarizadas para se tornarem 

próprias. 

[E]m Histoire de Lynx Lévi-Strauss intui poder retornar às fontes filosóficas 

e éticas não apenas do dualismo ameríndio, mas também às suas próprias, que 

o haviam conduzido de Rousseau aos Nambikwara. A “ouverture à l’autre”, 

que é fonte de inspiração do dualismo ameríndio, é também a fonte que 

impulsionou Lévi-Strauss ao campo, que fez dele etnólogo e não filósofo, e 

que persiste hoje [na época o antropólogo ainda estava vivo] em sua 

impaciência com os destinos da antropologia, acossada, de um lado, pelo 

egotismo e, de outro, pelo medo em afirmar a diferença. Eis a face 

contemporânea do imperialismo que, ao rejeitar a diferença como exotismo, 

crê elevar moralmente outros povos por conceder a eles aquilo que a 

metrópole valoriza para si mesma. A boa antropologia, contudo, aquela que 

os ameríndios ensinaram a Lévi-Strauss, não tem medo da diferença mas dela 

se alimenta (Souza; Fausto 2004: 118-119). 

De maneira similar, Viveiros de Castro (2002) desenvolveu uma teoria sociológica do 

parentesco amazônico que estabelece o laço de afinidade como esquema genérico da 

relação social indígena. Nela, o outro surge como determinação positiva e necessária à 

constituição e ao funcionamento dos sistemas sociocosmológicos, e a diferença, antes que 

a semelhança, é o esquema relacional fundamental.  

Além disso, a recusa da oposição entre social e cultural permitiu estender as 

figuras da afinidade para além do humano, movimento que desembocou no debate em 

torno da noção de “multinaturalismo” e “perspectivismo ameríndio”, uma teoria 

cosmológica que propõe uma redistribuição dos valores atribuídos pela metafísica 

ocidental às categorias Natureza e Cultura. 

Se Descartes nos ensinou, a nós modernos, a dizer “eu penso, logo existo” – a 

dizer, portanto, que a única vida ou existência que consigo pensar como 

indubitável é a minha própria –, o perspectivismo ameríndio começa pela 

afirmação duplamente inversa: “o outro existe, logo pensa”. E se esse que 

existe é outro, então seu pensamento é necessariamente outro que o meu. 

Quem sabe até deva concluir que, se penso, então também sou um outro. Pois 
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só o outro pensa, só é interessante o pensamento enquanto potência de 

alteridade. O que seria uma boa definição da antropologia. E também uma boa 

definição da antropofagia, o sentido que este termo recebeu em certo alto 

momento do pensamento brasileiro, aquele representado pela genial e 

enigmática figura de Oswald de Andrade: “Só me interessa o que não é meu. 

Lei do homem. Lei do antropófago.” Lei do antropólogo. (Viveiros de Castro 

2007: 117-118) 

Em Verdade tropical, Caetano conta que, antes da montagem do Teatro Oficina, só havia 

escutado o nome de Oswald duas vezes, enquanto o de Mário de Andade era pronunciado 

constantemente por seus colegas nacionalistas, tido como “a figura responsável, 

normativa e organizadora do modernismo”, ao contrário de Oswald que, segundo 

Caetano, “representara a fragmentação radical, a força intuitiva e violentamente 

iconoclástica” (2012: 47).  

Saindo da apresentação de O rei da vela, Caetano esbarrou com Augusto Boal, 

que ouvindo os elogios do cantor sobre a peça fez o seguinte comentário: “Não adianta, 

Oswald de Andrade está morto e enterrado. Prefiro Vianninha” (id. ibid.: 51-52), 

referindo-se a Oduvaldo Vianna Filho, o mais importante autor teatral do CPC da UNE.  

Para Caetano, no entanto, Oswald parecia estar apenas nascendo, justamente porque suas 

figuras disparatadas instigavam a imaginação a uma crítica da nacionalidade, da história 

e da linguagem. 

No anos 70, li, porque o autor tinha sido meu colega na Faculdade de 

Filosofia, um livro do ensaísta baiano Carlos Nelson Coutinho 

intitulado O estruturalismo e a miséria da razão, em que, seguindo o 

pensamento de Georg Lukács, ele aponta uma ameaça à linhagem 

racional da filosofia ocidental – e à própria racionalidade da burguesia 

revolucionária ascendente –, ameaça essa vinda simultaneamente do 

“irracionalismo” e do “super-racionalismo” – ambos representativos de 

uma fase decadente da mesma burguesia. Carlos Nelson é um pensador 

marxista respeitado e, a despeito de nos vermos com grande raridade e 

sempre com brevidade, meu amigo. Ou, de qualquer modo, alguém de 

quem gosto. Seu livro me interessou primeiro porque eu queria ver 

como funcionava a cabeça de um intelectual conhecido se posta a 

trabalhar profissionalmente. Logo, no entanto, e à medida mesma que 

eu ia achando o livro mais e mais esquemático, impressionou-me o 

quanto me servia a carapuça. De fato, se eu fora rejeitado pelos 

sociólogos nacionalistas da esquerda e pelos burgueses moralistas da 

direita (ou seja, pelo caminho mediano da razão), tivera o apoio de – 

atraíra ou fora atraído por – “irracionalistas” (como Zé Agrippino, Zé 

Celso, Jorge Mautner) e “super-racionalistas” (como os poetas 

concretos e os músicos seguidores dos dodecafônicos). Uma figura, 

contudo – eu estava agora descobrindo em São Paulo entre 67 e 68 –, 
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era visível por trás desses dois grupos que nem sempre se aceitaram 

mutuamente: Oswald de Andrade. (Veloso 2012: 51-52) 

Através de Augusto de Campos e seus parceiros, o cantor tomou conhecimento da poesia 

de Oswald. Pouco depois, conheceu sua prosa de ficção, tida por ele como revolucionária. 

“Sobretudo recebi o tratamento de choque dos ‘manifestos’ oswaldianos: Manifesto da 

poesia pau-brasil, de 24, e, principalmente, Manifesto antropófago, de 28” (2012: 53). 

Segundo Caetano, esses dois textos – “de extraordinária beleza” – são ao mesmo tempo 

um aggiornamento e uma libertação das vanguardas europeias.  

Por isso, a cena de deglutição do bispo Sardinha passou a ser vista por ele como a 

cena inaugural da cultura brasileira, o próprio fundamento do país: “são poucos os 

momentos da nossa história cultural que estão à altura da visão oswaldiana. Tal como eu 

a vejo, ela é antes uma decisão de rigor do que uma panaceia para resolver o problema de 

identidade do Brasil” (id. ibid.: 55-56). 

Os poemas curtos e abrangentes de Oswald – “um grande escritor construtivista” 

– convidaram Caetano a repensar tudo o que ele sabia sobre literatura e arte brasileiras, 

sobre o Brasil, e também sobre arte, poesia e literatura em geral. Para ele, o “antropófago 

indigesto” que a cultura brasileira rejeitou por décadas foi também um profeta da nova 

esquerda e da arte pop. Criador de uma utopia brasileira de superação do messianismo 

patriarcal por um matriarcado primal e moderno, não poderia deixar de interessar aos 

criadores que eram jovens nos anos 1960. Por isso, segundo Caetano, haveria pertinência 

em notar na Tropicália, na esteira da antropofagia, uma certa tendência em tornar o Brasil 

exótico não só para turistas, mas também para os brasileiros.  

Claro que reconheço que reflexos de um turbante de bananas não seriam 

particularmente úteis à cabeça de um pesquisador de física nuclear ou 

de letras clássicas que tivesse nascido no Brasil. Apenas sei que este 

fato “Brasil” só pode liberar energias criativas que façam proliferar 

pesquisadores de tais disciplinas (ou inventores de disciplinas novas) se 

não se intimidar diante de si mesmo. (Veloso 2012: 59) 

Em 1994, Rolnik (2000) retoma o tema da subjetividade antropofágica para pensar a 

ampla recepção do pensamento de Deleuze e Guattari no Brasil. Segundo a autora, existia 

uma imensa ressonância entre a teoria do desejo proposta por eles desde O anti-Édipo, de 

1972, e o modo de subjetivação que ela havia qualificado como antropofágico, criado na 

contracultura. Esta parecia ser a razão pela qual a “esquizoanálise” dos autores havia se 

revelado tão fecunda para o exercício da clínica no país.  
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Quatro anos depois, Rolnik é convidada a escrever para o catálogo da XXIV 

Bienal de São Paulo, sob curadoria de Paulo Herkenhoff e Adriano Pedrosa, cujo tema é 

justamente a antropofagia. Mas, diferentemente dos anos anteriores, o problema ao qual 

se sentia convocada a enfrentar era totalmente distinto: o da subjetividade antropofágica 

em tempos neoliberais, quando a alienação canibal se confirmava como a tônica dos 

processos de predação. Agora, a subjetividade inventada por sua geração passava a 

predominar sob o regime do capitalismo financeiro transnacional. 

 Embora a mudança tivesse começado no final dos anos 1970, Rolnik considera 

que havia demorado pelo menos duas décadas para que os efeitos se fizessem sentir e se 

colocassem como problema no campo da clínica. Só então tornava-se possível 

compreender o modo de operação das subjetividades sob o novo regime. Tal alteração 

impunha a necessidade de uma distinção entre as políticas da plasticidade, fluidez e 

hibridação, das políticas de liberdade experimental de criação.  

Para descrever as diferenças, Rolnik (1998) propôs os conceitos de “baixa” e “alta 

antropofagia”, inspirada no próprio manifesto de Oswald de Andrade, no qual encontrou 

a noção de baixa antropofagia definida como a “peste dos chamados povos cultos e 

cristianizados”. Ela propôs também que tais diferenças fossem chamadas de 

“antropofagia ativa” e “reativa”, em diálogo com a obra de Nietzsche. 

O critério adotado por Rolnik para distinguir as políticas de subjetividade foi 

analisar o processo disparador de diferentes trabalhos de criação. De um lado haveria um 

movimento em direção ao plano extensivo, perceptível, com seu mapa de formas e 

representações numa relativa estabilidade. De outro, um movimento em direção ao plano 

intensivo, imperceptível, com as forças do mundo que afetam nossos corpos 

estabelecendo uma relação de alteridade que nos habita e na qual se redesenha de maneira 

constante o diagrama de nossa textura. Como as duas políticas trabalham sempre numa 

relação de continuidade, através de matizes cambiantes, é nesse abismo, e na urgência de 

produzir novos sentidos, que o trabalho do pensamento é convocado. 

Se para a contracultura parecia necessário opor ao capitalismo industrial uma 

lógica híbrida, fluida e flexível, agora Rolnik constatava que seria um equívoco tomá-la 

como um valor em si mesma, já que essa forma de subjetividade passava a constituir a 

lógica dominante do neoliberalismo e sua sociedade de controle. Aquilo que a 

contracultura havia produzido foi tão poderoso que, despotencializado de suas 

características revolucionárias, poderia agora ser apropriado pelas forças da Ordem.  
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Nos países recém-saídos de regimes ditatoriais, particularmente naqueles que 

viveram intensos processos de experimentalismo, as políticas de subjetivação flexível 

foram reativadas com a instalação de uma espécie de capitalismo cultural, canalizado 

diretamente para o Mercado.  

Rolnik considera não ser coincidência que esse movimento se manifeste com 

especial intensidade no campo das artes, terreno em que historicamente se exerce a força 

do trabalho de criação. Além da proeminência que a imagem adquiriu ao longo do século 

XX, no campo específico da arte contemporânea, as exposições internacionais se 

converteram num dispositivo privilegiado para o desenvolvimento de narrativas 

planetárias, concentrando e compondo, num só tempo e espaço, o maior número possível 

de universos culturais.  

No Brasil, um fator determinante veio se somar ao processo de colonização das 

subjetividades: precisamente, a presença da tradição antropofágica no campo cultural. Se 

esta desempenhou um papel de radicalidade crítica na contracultura, agora tendia a 

contribuir para uma adaptação ao ambiente neoliberal, inclusive entre aqueles que 

viveram intensamente suas experiências.  

Por isso, segundo Rolnik, o país provou ser um verdadeiro campeão atlético da 

flexibilidade a serviço do Mercado, com agências de publicidade vencendo todos os 

concursos internacionais e novelas de televisão sendo difundidas mundo afora, ocupando 

ainda lugares de destaque no ranking de consumo de cosméticos, remédios para 

emagrecimento e cirurgias plásticas. Duas décadas depois, a preponderância das redes 

sociais digitais na vida pública do país parece confirmar e atualizar essa tese, agora 

através de uma política de subjetividade que articula o pensamento flexível neoliberal 

com a mais reacionária lógica identitária. 

Dentre os artistas e teóricos da contracultura, Oiticica foi um dos primeiros a 

perceber na antropofagia de Oswald de Andrade o início de uma vontade construtiva na 

cultura brasileira. Como ele apontou, a condição social reinante no país, de certo modo 

ainda em formação, havia colaborado para sua objetivação. Por isso, a antropofagia 

deveria ser entendida como forma de defesa contra um domínio exterior, mas também 

como nossa principal arma criativa. Se a vontade construtiva não tinha conseguido 

impedir a dominação cultural, buscava-se, entre os participantes de sua geração, abolir de 

vez o colonialismo, “absorvendo-o definitivamente numa superantropofagia” (Oiticica 

1986: 85). 
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 Em “Brasil diarreia”, publicado originalmente em 1973, Oiticica aponta para a 

necessidade da criação de uma linguagem em que o conceitual deveria se submeter ao 

fenômeno vivo. Segundo o artista, o Brasil dependia dessa linguagem. Uma coisa era 

certa: havia naquele período um rebaixamento do nível crítico, indicando uma possível 

estagnação. Ainda que as potencialidades criativas fossem enormes, os esforços pareciam 

minguar. 

A urgência de situar o Brasil num contexto universal deveria preocupar aqueles 

que procuravam uma “saída” para o problema brasileiro, através de um modo de formular 

e reformular os próprios problemas locais. Salvo uma minoria que persistia num nível 

criador, Oiticica considera que uma falta total de caráter florescia no Brasil de então, 

sobretudo em relação aos hábitos inerentes à própria sociedade: “cinismo, hipocrisia, 

ignorância, concentram-se nisso a que chamo de coni-convivência: todos ‘se punem’, 

aspiram a uma ‘pureza abstrata’ – estão culpados e esperam o castigo – desejam-no. Que 

se danem” (2010: 116). 

Para ele, seria preciso entender que uma posição crítica implica sempre em 

inevitáveis ambivalências: “estar apto a julgar, julgar-se, optar, criar, é estar aberto às 

ambivalências, já que valores absolutos tendem a castrar quaisquer dessas liberdades; 

direi mesmo: pensar em termos absolutos é cair em erro constantemente” (id. ibid.). 

Segundo Salomão, o amigo aprendera o valor dessa “ambiguidade sinuosa” com a 

malandragem da favela: nada poderia ser julgado de maneira maniqueísta, preto no 

branco. “Justamente. Hélio Oiticica em Brasil-Diarreia falou e disse” (2015: 43).  

No entanto, sua defesa não significava falta de firmeza nas opções. A dificuldade 

de uma opção forte seria justamente a de sempre “assumir as ambivalências e destrinchar 

pedaço por pedaço cada problema”. Assumir ambivalências, portanto, “não significa 

aceitar conformisticamente todo esse estado de coisas; ao contrário, aspira-se então a 

colocá-lo em questão. Eis a questão” (2010: 116).  

Algumas máximas do seu texto me parecem pertinentes para o atual estágio das 

coisas, assim como para os inúmeros desafios que teremos de encarar daqui para frente. 

Àquela altura, Oiticica já tinha entendido que, se por um lado, a lógica identitária é 

incapaz de conduzir o Brasil a uma ascendência universal, por outro, só um processo 

marcado por um forte sentido de “construtividade”, como ele vinha elaborando há mais 

de uma década, será capaz de impedir a constante diluição de tudo aquilo que se produz. 

Sua experiência pessoal o fazia perceber que a condição brasileira, mais do que 

marginal dentro do mundo, é subterrânea, “isto é, tende e deve erguer-se como algo 
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específico ainda em formação; a cultura (detesto o termo) realmente efetiva, 

revolucionária, construtiva, seria essa que se ergueria como uma SUBTERRÂNEA” (id. 

ibid).  

Em sua leitura implacável sobre o Brasil, que, segundo afirma, ninguém amava 

mais do que ele, Oiticica reforça a falta de caráter da formação brasileira. Por isso, faz 

um alerta: quem quiser construir algo por aqui vai precisar reconhecer a condição 

diarreica e dissecar as tripas. Em suma, vai precisar mergulhar na merda. “No Brasil uma 

posição crítica universal permanente e o experimental são elementos construtivos. Tudo 

o mais é diluição na diarreia” (id. ibid.: 119). 
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Hélio Oiticica, Tropicália durante a exposição Nova Objetividade Brasileira, 1967 
 
 

 
 

Hélio Oiticica, Tropicália (remontagem no CAHO, RJ, 1996) 
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Hélio Oiticica, Bólide B33 caixa 18 - Homenagem a Cara de Cavalo, 1966 
 
 
 

 
 

Matéria do Jornal do Brasil sobre a morte de Cara de Cavalo 
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Hélio Oiticica, Bólide B33 caixa 18 - Homenagem a Cara de Cavalo, 1966 

"Esta homenagem é uma atitude anárquica contra todos os tipos de forças armadas." 

 

 
 

Hélio Oiticica, bandeira-poema Seja marginal seja herói, 1968 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Em Nova York me perguntavam: “Não tem saudade da Mangueira? E 

do Rio?” Eu respondia que não posso ter saudades da Mangueira, 

porque sou a Mangueira. Não sentia saudades, porque comi a fruta 

inteira. Saudades só sente quem deu apenas uma dentada. (HO) 

 

 

Em março de 1971, Silviano Santiago escreve o clássico ensaio “O entre-lugar do 

discurso latino-americano”, publicado em 1978 no antológico Uma literatura nos 

trópicos. Santiago, um dos grandes entre os grandes da literatura e da crítica, buscava 

inscrever o leitor no contexto das discussões sobre o lugar ocupado pelo discurso literário 

latino-americano no confronto com o europeu.  

Para tanto, toma como referência o momento de abertura do Cap. XXXI dos 

Ensaios de Montaigne, a entrada do rei Pirro na Itália, quando este, logo após examinar a 

formação do exército inimigo, declara: “Não sei que bárbaros são estes (pois os gregos 

assim denominavam todas as nações estrangeiras), mas a disposição deste exército que 

vejo não é, de modo algum, bárbara” (apud Santiago 2019: 9-10). 

A citação histórica em Montaigne, metafórica, sem dúvida,  na medida 

em que anuncia a organização interna do capítulo sobre os antropófagos 

da América do Sul, ou mais precisamente do Brasil – a metáfora em 

Montaigne guarda em essência a marca do conflito eterno entre o 

civilizado e o bárbaro, entre o colonialista e o colonizado, entre Grécia 

e Roma, entre Roma e suas províncias, entre a Europa e o Novo Mundo 

etc. Por outro lado, as palavras do rei Pirro, ditadas por certa sabedoria 

pragmática, não chegam a esconder a surpresa e o deslumbramento 

diante de uma descoberta extraordinária: os bárbaros não se comportam 

como tal – conclui ele.  

Na hora do combate, instante decisivo e revelador, no momento 

em que as duas forças contrárias e inimigas devem se perfilar uma 

diante da outra, arrancadas brutalmente de sua condição de 

desequilíbrio econômico, corporificadas sob a forma de presente e 

guerra, o rei Pirro descobre que os gregos subestimavam a arte militar 

dos estrangeiros, dos bárbaros, dos romanos. O desequilíbrio instaurado 

pelos soldados gregos, anterior ao conflito armado e, entre os 

superiores, causa de orgulho e presunção, é antes de mais nada 

propiciado pela defasagem econômica que governa as relações entre as 

duas nações. No momento exato em que se abandona o domínio restrito 

do colonialismo econômico, compreendemos que muitas vezes é 

necessário inverter os valores que definem os grupos em oposição e, 

talvez, questionar o próprio conceito de superioridade. (Santiago 2019: 

10) 
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Para tratar de um provável processo de inversão de valores, Santiago se propõe a analisar 

as relações entre duas civilizações completamente estranhas entre si e cujos primeiros 

encontros se situam no nível da ignorância mútua. Segundo o autor, no desejo de 

desmistificar o discurso beneplácito dos historiadores, os etnólogos assinalam, já há 

bastante tempo, que a vitória do branco no Novo Mundo se deve ao uso arbitrário da 

violência e à imposição brutal de uma ideologia, em lugar de razões de caráter cultural. 

Nesse sentido, Santiago recorda a conhecida parábola sobre a conquista da América 

narrada por Lévi-Strauss.  

Nas Antilhas, alguns anos após o descobrimento da América, enquanto 

os espanhóis despachavam comissões de inquérito para saber se os 

indígenas possuíam alma ou não, estes tratavam de submergir 

prisioneiros brancos, para verificar, com base numa longa e cuidadosa 

observação, se seus cadáveres apodreciam ou não. (Lévi-Strauss 2017: 

343) 

Como aponta Viveiros de Castro, Lévi-Strauss viu nesse conflito de antropologias “uma 

alegoria barroca do fato de que uma das manifestações típicas da natureza humana é a 

negação de sua própria generalidade” (2015: 35). Apresentada primeiro em “Raça e 

história”, a lição lévi-straussiana ganha em Tristes trópicos um acréscimo que marca a 

diferença entre as partes. Em tom irônico, Lévi-Strauss observa que os brancos invocaram 

as ciências sociais em suas investigações, ao passo que os índios mostraram mais 

confiança nas ciências naturais. Enquanto os primeiros acreditavam que os índios eram 

animais, estes limitavam-se a supor que os europeus fossem deuses. Ignorância por 

ignorância, o antropólogo considera a última atitude mais digna de homens. 

Santiago lembra ainda das informações encontradas na carta de Pero Vaz de 

Caminha ao rei de Portugal. Segundo o testemunho do escrivão-mor, os índios estariam 

naturalmente inclinados à conversão religiosa, uma vez que, de longe, imitavam os gestos 

dos cristãos durante o santo sacrifício da missa. “A imitação – imitação totalmente 

epidérmica, reflexo do objeto na superfície do espelho, ritual privado de palavras –, eis o 

argumento mais convincente que o navegador pôde enviar ao seu rei em favor da 

inocência dos indígenas” (2019: 13-14).  

Entre os povos indígenas da América, a palavra europeia se perdia na sua 

imaterialidade de voz, não conseguindo se estabelecer como signo. Para instituir o nome 

da divindade cristã, os jesuítas e os conquistadores se dedicaram, a partir da segunda 

metade do século XVI, a impor o código linguístico no qual o nome de Deus poderia 
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circular, unindo as práticas religiosas à língua europeia. Foi por isso que as representações 

teatrais foram tão exploradas, com diálogos em português e, num primeiro momento, com 

sua tradução em tupi-guarani.  

Santiago ressalta que foram numerosas as testemunhas que insistiram em assinalar 

o realismo das apresentações. Um padre jesuíta, por exemplo, contava que diante do 

quadro vivo do martírio de São Sebastião, patrono da cidade do Rio de Janeiro, os 

espectadores não eram capazes de esconder a emoção e as lágrimas. “A doutrina religiosa 

e a língua europeia contaminam o pensamento selvagem, apresentam no palco o corpo 

humano perfurado por flechas, corpo em tudo semelhante a outros corpos que, pela causa 

religiosa, encontravam morte paralela” (id.ibid.: 14-15).   

Pouco a pouco, as representações teatrais foram evitando o bilinguismo para 

impedir o pluralismo religioso: “Na álgebra do conquistador, a unidade é a única medida 

que conta. Um só deus, um só rei, a verdadeira língua”. Dessa forma, o colonialismo 

avançava e ia se apropriando do espaço do Novo Mundo. “A América transforma-se em 

cópia, simulacro que se quer mais e mais semelhante ao original, quando sua originalidade 

não se encontraria na cópia do modelo original, mas na sua origem” (id. ibid.: 15).  

Devido ao extermínio constante dos traços originais, o fenômeno de duplicação 

se estabelece como regra de civilização. É assim que, como assinala Santiago, vemos 

nascer por todos os lados cidades de nome europeu cuja única originalidade é trazerem 

antes do nome o adjetivo “novo” ou “nova”: New England, Nueva España, Nova 

Friburgo, Nouvelle France etc. Com o passar do tempo, “o novo significa bizarramente 

fora de moda, como nesta bela frase de Lévi-Strauss: ‘Les tropiques sont moins exotiques 

que démodés’” (id. ibid.: 16). 

O renascimento colonialista engendra por sua vez uma nova sociedade, 

a dos mestiços, cuja principal característica é o fato de que a noção de 

unidade sofre reviravolta, é contaminada em favor de uma mistura sutil 

e complexa entre o elemento europeu e o elemento autóctone – uma 

espécie de infiltração progressiva efetuada pelo pensamento selvagem, 

ou seja, abertura do único caminho possível que poderia levar à 

descolonização. Caminho percorrido ao inverso do percorrido pelos 

colonos. Estes, no desejo de exterminar a raça indígena, recolhiam nos 

hospitais as roupas infeccionadas das vítimas de varíola para 

dependurá-las com outros presentes nos atalhos frequentados pelas 

tribos. No novo e infatigável movimento de oposição, de mancha racial, 

de sabotagem dos valores culturais e sociais impostos pelos 

conquistadores, uma transformação maior se opera na superfície, mas 

que afeta definitivamente a correção dos dois sistemas principais que 
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contribuíram para a propagação da cultura ocidental entre nós: o código 

linguístico e o código religioso. Esses códigos perdem seu estatuto de 

pureza e pouco a pouco se deixam enriquecer por novas aquisições, por 

miúdas metamorfoses, por estranhas corrupções, que transformam a 

integridade do Livro Santo e do Dicionário e da Gramática europeus. O 

elemento híbrido reina. (Santiago 2019: 16-17) 

Se os etnólogos foram responsáveis pela desmitificação do discurso da História, 

contribuindo de maneira decisiva para dissipar o véu do imperialismo cultural dos povos 

colonizados, Santiago se pergunta qual seria o papel do intelectual em face das relações 

entre nações que participam de uma mesma cultura, a ocidental, mas na situação em que 

uma mantém o poder econômico sobre a outra. Ou ainda: qual seria a atitude do artista de 

um país em evidente inferioridade econômica com relação à cultura ocidental, mas 

também com relação à cultura de seu próprio país? 

O ensaio busca declarar a falência de um método, considerado pelo autor como 

tradicional e reacionário, cuja única originalidade era o estudo das fontes e das 

influências, instituindo como única medida as dívidas contraídas pelo artista junto ao 

modelo que teve necessidade de importar da metrópole. Seguindo de perto os 

ensinamentos de Jacques Derrida em relação ao problema da tradução, Santiago assinala 

que a diferença nunca é pura, e a tradução não o é menos, e por isso seria preciso substituir 

a noção de tradução pela noção de “transformação”.  

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem 

da destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza: estes 

dois conceitos perdem o contorno exato de seu significado, perdem seu 

peso esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à medida que o 

trabalho de contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra 

mais e mais eficaz. A América Latina institui seu lugar no mapa da 

civilização ocidental graças ao movimento de desvio da norma, ativo e 

destruidor, que transfigura os elementos feitos e imutáveis que os 

europeus exportavam para o Novo Mundo. Em virtude do fato de que a 

América Latina não pode mais fechar suas portas à invasão estrangeira, 

não pode tampouco reencontrar sua condição de “paraíso”, de 

isolamento e de inocência, constata-se com cinismo que, sem essa 

contribuição, seu produto seria mera cópia – silêncio –, uma cópia 

muitas vezes fora de moda, por causa desse retrocesso imperceptível no 

tempo, de que fala Lévi-Strauss. Sua geografia deve ser uma geografia 

de assimilação e de agressividade, de aprendizagem e de reação, de 

falsa obediência. A passividade reduziria seu papel efetivo ao 

desaparecimento por analogia. Guardando seu lugar na segunda fila, é, 

no entanto, preciso que assinale sua diferença, marque sua presença, 

uma presença muitas vezes de vanguarda. O silêncio seria a resposta 
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desejada pelo imperialismo cultural, ou ainda o eco sonoro que apenas 

serve para apertar mais os laços do poder conquistador. 

Falar, escrever, significa: falar contra, escrever contra. 

(SANTIAGO 2019: 17-18) 

Interessava ao crítico pensar os sentidos operados por um jogo capaz de produzir 

subversão, e não apenas dependência: “ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo 

e seu lugar de clandestinidade, ali se realiza o ritual antropófago da literatura latino-

americana” (2019: 29). Ao apontar que a maior contribuição da América Latina para a 

cultura ocidental foi a destruição sistemática dos conceitos de “unidade” e “pureza”, 

Santiago lembra que Oswald já detectara ambas as características por detrás da Alemanha 

nazista. 

Ao escrever sobre o “entre-lugar” do discurso latino-americano, o autor antecipou 

muitas das questões que, posteriormente, seriam debatidas pelos estudos culturais e pela 

crítica pós-colonial. Assim como Oswald de Andrade e Hélio Oiticica, Silviano Santiago 

já era contra-colonial muito antes do Sul ser transformado no novo totem global; muito 

antes das modas esquisitas de tropicalizar o Norte, do Sul como estado mental ou então 

de a descolonização do pensamento ser um oferecimento de grandes instituições e bancos 

privados. O “entre-lugar”, articulado pelo crítico para tratar da literatura, serve 

perfeitamente bem para analisarmos de maneira ampliada o trabalho de pensamento em 

nossas margens.  

Se o início da vertente geométrica nas artes plásticas ganhou força através da 

defesa de uma conceitualização lógica da arte, integrada à Ciência e à Civilização na 

busca pelo domínio da Natureza e pela racionalização dos processos sociais, a arte 

neoconcreta canibalizou a lógica matemática e, repetindo-a, operou sua transformação. 

Dessa forma, o neoconcretismo pôde se desenvolver sem abandonar o vocabulário 

geométrico do construtivismo e seu rigor formal. O que entrou em cena foi a abertura 

para um novo espaço expressivo, a fim de combater um mecanicismo que impedia a 

expressão de realidades humanas mais complexas.  

O texto segundo se organiza a partir de uma meditação silenciosa e 

traiçoeira sobre o primeiro texto, e o leitor, transformado em autor, tenta 

surpreender o modelo original em suas limitações, nas suas fraquezas, 

nas suas lacunas, desarticula-o e o rearticula de acordo com as suas 

intenções, segundo sua própria direção ideológica, sua visão do tema 

apresentado de início pelo original. O escritor trabalha sobre outro texto 

e quase nunca exagera o papel que a realidade que o cerca pode 

representar na sua obra. Nesse sentido, as críticas que muitas vezes são 
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dirigidas à alienação do escritor latino-americano, por exemplo, são 

inúteis e mesmo ridículas. (Santiago 2019: 22) 

Ao lançar um olhar audacioso sobre o que era produzido internacionalmente, os artistas 

em torno do neoconcretismo precisaram romper com os limites teóricos e existenciais das 

tendências construtivas que emergiram como afirmação da crença no Progresso. Optar 

pela arte concreta, tal como já havia sido feita na metrópole, significava incorporar uma 

estratégia cultural colonizada. 

 Com o fim do neoconcretismo, Hélio Oiticica e Lygia Clark produziram uma 

reviravolta com a passagem ao corpo. No caso de Oiticica, a partir do contato com a 

favela e com o samba, dando lugar a uma tomada de consciência da crise das estruturas 

puras. A transformação produzida afastou-se tanto do “modelo”, que o estudo das fontes 

e influências proposto neste trabalho serve apenas para que se entenda o caminho e a 

originalidade da diferença. 

Na Mangueira, a construtiva popular, a sociabilidade local e o corpo do samba 

fascinaram Oiticica. Não o corpo como fisiologia distintiva ou anatomia específica, mas 

o corpo como maneira ou modo de ser que constitui um habitus, um ethos. O corpo 

atravessado por afecções e encontros; o corpo com suas potências e disposições; o ato da 

dança e a imersão no ritmo como um puro ato criador. Do encontro entre distintas 

“antropologias” surge o Parangolé. Daí em diante vemos um Hélio “brutalista e 

matemático, delirante e rigoroso, geométrico e carnaválico, transgressor de valores e 

construtivista” (Salomão 2015: 117).  

Num Bólide realizado entre 1966 e 1967, o B47 Bólide-caixa 22 caixa-poema 4, 

Oiticica expõe, no fundo de uma caixa d'água de amianto, um poema que dá título ao seu 

trabalho: MERGULHO DO CORPO. A obra convida o participador à experiência. Ao se 

observar refletido na água, o corpo é então convocado a despertar de sua alienação 

especular.  

Para um antropólogo, perguntar-se sobre o lugar do corpo é iniciar uma indagação 

sobre as formas de construção da pessoa numa determinada sociedade ou grupo. Por isso, 

na introdução deste trabalho, afirmei que se eu conseguisse demonstrar que olhando para 

o campo das artes é possível encontrar experiências e racionalidades que atravessam 

diferentes áreas de nossa sociedade, então eu teria alcançado meu objetivo de demonstrar 

como cultura é sociedade. Mais do que isso, eu disse que tentaria demonstrar que em 

certos domínios da vida social se encontram ideias e práticas que resistem à reificação 

das relações sociais, criando uma multiplicidade de formas de vida que se opõem aos 
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aparelhos de captura do Estado, do Mercado e da Razão colonial. Ou seja, uma outra 

forma de construção da pessoa. 

Ao refazer o percurso do despontar de uma tendência construtiva na arte brasileira, 

ressaltando os constantes processos de diferenciação, minha intenção era expor como as 

transformações no pensamento são sempre derivadas de distintas relações. Por isso, em 

alguns momentos, senti-me convocado a fazer mergulhos em pontos específicos, tentando 

demonstrar que o objeto de toda transformação é necessariamente uma outra 

transformação, e não alguma substância originária.  

Ao nos afastarmos das perspectivas filosóficas identitárias e substanciais, 

podemos encontrar uma outra maneira de pensar a experiência subjetiva, ligada a 

processos que vão além da figura do sujeito. É que a subjetividade antropofágica de que 

fala Suely Rolnik é uma operação micropolítica que recusa qualquer validade à distinção 

entre indivíduo e sociedade, social e cultural, parte e todo etc., já que nela todo fenômeno 

é um fato social. Se bem entendo os argumentos de Chunglin Kwa (2002), essa é a 

diferença fundamental entre a concepção romântica da sociedade como organismo e a 

concepção barroca do organismo como sociedade. 

Numa experiência micropolítica ativa (alta antropofagia), a vida se insurge por 

afirmação. O que resulta disso é sempre uma diferença, um devir de nós mesmos, uma 

experiência subjetiva “fora-do-sujeito” (Rolnik 2018), como no exemplo da fita de 

Moebius. É nesta esfera da vida que acessamos os efeitos das forças e suas relações que 

atravessam singularmente todos os corpos, fazendo deles um só corpo, em variação 

contínua. Dessa perspectiva, o outro, humano ou não humano, atua efetivamente em 

nosso corpo sob a forma de afectos (Deleuze; Guattari 2010). 

A subjetividade centrada no sujeito, como no exemplo do individualismo 

ocidental moderno (cf. Dumont 1985), opera por meio de representações, por imagens 

prefixadas socialmente. Diante de uma sensação de desestabilização provocada pelas 

forças do mundo, o desejo nessa forma de subjetividade buscará retomar seu equilíbrio 

de forma reativa, ao invés de viver a experiência do estranhamento e dar lugar a novas 

formas de vida, que seguirão se transformando de acordo com a pulsão vital. Talvez por 

isto Mário Pedrosa tenha escrito, em 1967, que se do lado da transformação social havia 

muito que fazer, do lado das transformações no comportamento humano nada ainda havia 

sido feito. “Mas aqui as reações são já muito mais espontâneas e traduzem a revolta em 

marcha da juventude do mundo” (1975: 183). 
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 As experiências de Oiticica (impossível não pensar também em Lygia Clark!) 

ativaram uma potência subterrânea, portadora de um desvio na política do desejo guiada 

pelos fantasmas edípicos e narcísicos. A concepção de vitalismo introduzida por sua 

“superantropofagia” foi – e ainda é – capaz de oferecer novos roteiros para as políticas 

contemporâneas de subjetivação, ecoando um lado mais selvagem do pensamento, dessa 

vez guiado por uma metafísica barroca em que tudo se dobra, desdobra e redobra. 

“Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros.”, como já anunciava 

o manifesto do filósofo e poeta canibal. Portanto, muito mais do que evidenciar a crise do 

sujeito moderno, as proposições estéticas e existenciais de Hélio Oiticica produziram uma 

poderosa vacina antropofágica contra a álgebra unitária e purista do colonizador: o 

espírito que recusa a conceber o espírito sem o corpo, o plano de imanência, a vida como 

diferenciação constante... 

HO despido do complexo de inferioridade do mundo periférico e livre 

do império do pastiche das modas artísticas do mundo afluente. HO, 

equilibrista que se mantém entre uma forma mentis hipersofisticada e a 

inocência do estado bruto de criação. HO é um gigante canibal da 

América do Sul. (Salomão 2015: 116) 
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