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Resumo 
 
 Este artigo pretende abordar questões referentes ao conceito de jogo no pensamento 
poético de Hélio Oiticica. Sendo desenvolvido em três partes, a primeira propondo a 
diferença entre duas proposições-jogo encadeadas por H.O, em tempos distintos de sua 
trajetória. A segunda como o conceito de jogo a partir de Heráclito e Nietzsche pode ser 
relacionado com as proposições de Oiticica. E a terceira como a leitura deleuziana do artista 
trágico, pode produzir uma síntese da concepção de jogo. 
 
Palavras-chave: Jogo, Hélio Oiticica, Proposição e Artista trágico.  
 
 
Abstract 
 
This article intends to approach referent questions to the game conception in the Helio 
Oiticica poetical thought. Being developed in three parts, the first one considering the 
difference between two chained game-proposals by H.O., in distinct times of his trajectory. 
The second one as the game conception from Heráclito e Nietzsche cold be related with the 
Oiticica’s proposals. And the third one as the Deleuze reading of the tragic artist cold 
produce a synthesis of the game conception. 
 
Key words: Game, Helio Oiticica, Proposition and Artist tragic. 
 

 

 
É possível identificar a presença da noção de jogo em diferentes momentos 

da trajetória de Oiticica, o próprio artista tendo deixado como legado um arcabouço 

demasiado consistente de sua produção textual, permitiu que fosse plausível 

identificar como o jogo se insere em algumas de suas proposições poéticas. Não 

somente no sentido de uma “participação lúdica”, já que o artista pertence à geração 

de artistas brasileiros, que transformaram completamente a relação entre espectador 

e obra de arte. Mas também como o jogo ou a participação no jogo adquire um 

sentido de perigo, já que todo jogador necessita de uma estratégia, e H.O inverte o 

próprio sentido do jogo, no momento em que ele propõe somente jogar, despindo 

concepções norteadoras de um jogo tradicional, como por exemplo: ganhar, perder. 

O artista subverte essas ações ao colocar que a única questão que interessa é o 

fato de jogar, isto é, vivenciar a existência em seu estado mais latente.  

Primeira parte: Proposição-jogo encontros com o indeterminado 
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Na década de setenta, Oiticica é contemplado com a bolsa Guggenheim e se 

muda para Nova York, habitando a ilha de Manhattan, o artista começa a esboçar o 

projeto de um livro que pretende publicar pela editora Pedra que Ronca do amigo e 

poeta Waly Salomão. Esse projeto de livro ou “desejo” deste como salienta 

Frederico Coelho1, irá consumí-lo poeticamente durante os anos de sua estadia na 

cidade norte-americana. Oiticica intitula seu livro de conglomerado, uma imensa 

enciclopédia constituída de seu Newyorkaises, organizado em blocos, alguns já 

intitulados pelo artista, contendo diferentes estilos de escrituras, que iam dos 

poemas, contos, entrevistas, cartas, desenhos, textos teóricos. Importante ressaltar 

esse momento da trajetória do artista, pois nesse contexto se insere a “Proposição-

jogo”, que em Outubro de 1974, o artista propõe em carta à Roberta Oiticica, isto é, 

uma espécie de carta-proposição, onde este explana o procedimento de sua 

proposta: 

Roberta: pensei uma espécie de jogo de palavras e/ou trechos-textos-
poemas: em suma. Algo q seria PROPOSIÇÃO minha para você e cujas 
regras seguiriam: se enviar com esta carta envio xerox anexo: o bloco 
formado por tais palavras e trechos formaria um TODO-MEU que daria o 
poético que do AMBIENTAL QUE ME CERCA: e isso você faria de volta 
não necessariamente do mesmo modo: poderia ser uma palavra e/ ou foto 
e/ou sabe-se lá o q (???).

2
    

Essa proposição seria mais uma a integrar os blocos-fragmentos do 

Newyorkaises, o artista solicita a quem ele convida para jogar que envie materiais 

que componham o universo do participante, assim como ele fez, não se trata aqui de 

um jogo que vise à competição, mas sim a intersecção de vivências. Interessante 

analisar a diferença entre a proposição-jogo descrita por H.O a Roberta Oiticica e a 

proposição de uma sala de bilhar de 1966. Pode-se perceber como o artista, amplia 

essa noção de ambiental e como o papel da escritura emerge em seu programa. 

Para tanto, este esclarece a sua proposição para uma sala de bilhar: 

Em programa tenho também algo que considero vital para o 
desenvolvimento do meu pensamento: uma sala de bilhar (quem sabe não 
seria a notívaga sala de Van Gogh, a que Mário Pedrosa se refere quando 
descreve as sensações causadas pela cor na minha manifestação 
ambiental dos Núcleos e Bólides!), uma sala de bilhar, repito eu onde a cor 
dará o ambiente e os participantes do jogo vestirão camisas coloridas 
(determinadas por mim) e jogarão bilhar normalmente: quero com isso 
fazer vir à tona toda a plasticidade da própria ação-cor-ambiente: todos se 
divertem com o bilhar e imergem no ambiente criado (...) Nesse mesmo 
teor planejei um jogo de futebol, onde os 22 jogadores vestirão camisas, 
shorts e chuteiras de cor e jogarão com bola colorida – duração e ação do 
jogo são os elementos da manifestação ambiental (duração significando 
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elemento cronológico e não em sentido metafísico, é claro). Essas 
experiências do bilhar e do futebol serão realizadas em sala e campo que 
serão escolhidos por mim, assim como as balizas do campo.

3
 

A partir disso, Sala de Sinuca4 visa acentuar o sentido vital do ato de jogar, ao se 

referir a esse trabalho, o artista coloca: “O lado metafísico que possui o sentido da 

apropriação é abolido aqui pela proposição de algo que se resume num jogo”. 5Mais 

do que o simples prazer no ato de jogar, H.O deseja acentuar o caráter transitório e 

fugidio da vida. É adequado citar Nietzsche, em sua concepção a cerca do jogo do 

artista e da criança: “Neste mundo, só o jogo do artista e da criança tem um vir à ser 

e um perecer, um construir e um destruir sem qualquer imputação moral em 

inocência eternamente igual.” 6. É possível perceber que Oiticica vai além, ele 

transforma, corporifica a pintura de Van Gogh, propiciando uma experiência orgânica 

desta. Os participantes vestem camisas coloridas previamente determinadas pelo 

artista e jogam normalmente em uma sala com paredes vermelhas e mesa verde.  

H.O encontra no ato de jogar mais uma possibilidade de se fazer antiarte, 

através do sentido da participação no jogo, segundo o artista o ato de jogar impele o 

participador ao prazer, transforma a obra de arte em prazer destituído do mundo da 

moral e dos valores. Os jogadores se permitem somente jogar e jogam quando 

desejam, “a obra é prazer e como tal só pode ser livre”. Se na proposição jogo dos 

anos 60 o artista propõe a elaboração de um ambiente como experiência para o 

prazer, na década seguinte isso adquire um caráter mais conceitual, na medida em 

que ele fornece ao participante o seu ambiental e pede retorno das vivências 

significativas do outro. 
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Apropriação: Mesa de Bilhar, d'après O Café Noturno de Van Gogh, Hélio Oiticica, 
1966.7Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/home/dsp_home.cfm>. 
Acessado em: 02 out 2010. 

 

 

Trecho Proposição-jogo, 1974. Disponível em: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/detalhe/docs/dsp_imagem.cfm?n

ame=Normal/0312.74%20p01%20-%20419.GIF. Acessado em: 02/10/2010. 
 

 

Dessa forma, pode-se destacar que o conceito de jogo apropriado de 

Nietzsche possui suas ressonâncias na Grécia antiga, especialmente na figura do 

filósofo pré-socrático Heráclito, ao redigir seu fragmento 52 onde atesta: “O 

acontecimento do mundo é uma criança jogando, brincando com pedrinhas: o 

reinado da criança” 8. Para o povo grego a etimologia do termo jogar estava próxima 

ao “País paizõn” que significava literalmente “criança criançando”. Ocorre, contudo, 

que a elocução paízō por verbalizar o modo de ser criança (país), auferiu o sentido 

de: jogar, brincar como criança, aventurar, apostar, arriscar. Paízō significa jogar de 

modo infantil, destituído de regras previamente determinadas, começando um 

movimento, que por si só motiva sua continuidade ou repetição. O jogo infantil do 

paízein não tem uma finalidade determinada, todo o enfoque do jogo está no 

movimento de escuta e obediência ao próprio jogo, que como um todo vai se 

autodeterminando à medida que se joga.  

Segunda Parte: H.O e possíveis agenciamentos. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/home/dsp_home.cfm
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/detalhe/docs/dsp_imagem.cfm?name=Normal/0312.74%20p01%20-%20419.GIF
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/detalhe/docs/dsp_imagem.cfm?name=Normal/0312.74%20p01%20-%20419.GIF
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É possível estabelecer uma conexão entre os dois significados etimológicos 

gregos para o termo jogar e suas respectivas proximidades com o pensamento de 

H.O, na proposição-jogo de 1974, pode-se identificar que ela está próxima ao 

Paízein, pois este delimita regras ao jogo, no entanto, não a uma finalidade 

competitiva, mas sim a gratuidade de jogar, de trocar experiências. E já na “Sala de 

Bilhar”, o artista possivelmente deseja experimentar os participantes como “crianças 

criançando”, na medida em que o enfoque esta no prazer, no risco: “Lançamos-nos 

sempre ao que é proibido e desejamos o que nos é negado: Inocência é a criança, e 

esquecimento, um começar-de-novo, um jogo, uma roda rodando por si mesma, um 

primeiro movimento, um sagrado dizer-sim”9. 

Nietzsche identifica nas regras indeterminadas do jogo grego, por este não 

estar preso a nenhuma concepção teleológica, uma enorme semelhança com a 

atividade artística. Por considerar que o artista se relaciona com a sua produção 

poética tal como a criança, que só joga à medida que se esquece do mundo ao seu 

redor, abandonando-se absolutamente ao devir da invenção propiciada através do 

ato de jogar. No entanto, como coloca Leonardo Mees em seu artigo intitulado: “O 

jogo sentido de maneira cósmica em Nietzsche e Heráclito”, esse acontecimento só 

é possível, se invertermos o sentido tradicional grego para o termo Aiōn, se 

anteriormente com Platão essa adjacência adquire o dignificado de eternidade, em 

Homero este era utilizado para significar o tempo da vida humana, a constituição da 

força de existência ou vitalidade do ser. 

Tratava-se então de um tempo relativo, aberto as circunstâncias, onde as 

relações intramundanas, aludiam a experiência de todo ser no mundo.  

Neste sentido, podemos entender o aiōn como sendo o modo de mundo 
acontecer, o “acontecimento de mundo”, que não se dá fora de uma 
relação com os mortais, mas está em estrita referência com o destino e a 
finitude humana. Trata-se de um acontecimento de vida e morte, 
crescimento, florescimento e decadência. O tempo do acontecimento do 
mundo envolve tudo aquilo que o homem experimenta sensivelmente em 
sua vida: prazeres e dores, beleza e feiúra, alegrias e tristezas, etc. O que 
caracterizava fundamentalmente o aiōn, antes de Platão e Aristóteles, era a 
experiência humana do todo da vida; na experiência finita do aiōn o homem 
se “sentia de maneira cósmica”, sentia o sentido intramundano de seu ser, 
sua pertença ao acontecimento de mundo, ou seja, não “precisava enfiar a 
cabeça na areia das coisas celestes.” 

10
   

H.O na continuação da carta a Roberta Oiticica de 1974, se refere à 

importância que sua proposição-jogo se dê em um tempo presente, onde os blocos-
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textos devem assumir a poética do ambiental em que ele está inserido. A partir 

dessa prerrogativa, o participante deve retribuir da mesma maneira enviando 

elementos do seu ambiental, formando um bloco com textos, justaposições, 

imagens, entre outros. Vislumbrando assim, virtualmente a relação direta com o 

jogo, mesmo que seja referido à possibilidade da inserção de objetos, a questão 

central é a imersão absoluta e direta na vivência: “o ambiental imediatamente 

envolvente (concreta ou abstratamente, isto é: o q é visto e sentido tem ou o q for 

imaginado ou desejado aí) é poética virtual nas suas conotações e forçosamente 

não descritiva ou interpretativa”11. 

Mais adiante o artista elenca que não há posição naturalista na proposta de 

jogar, mas sim, uma atitude cosmos, onde não se trata somente de uma posição 

estética, mas sim de uma postura irremediavelmente de risco, sendo a própria 

explicação da proposição jogo parte deste. É evidente que no processo poético de 

H.O o jogo faz parte de uma conduta ético-estética, além da moral, espaço do 

indeterminado, onde até se poderia cometer um crime, como advertia o artista. Em 

outro projeto de 1973, que seria inserido em seu Conglomerado, intitulado 

Apontamentos para serem inseridos no bloco “Bodywise”, H.O se refere à 

construção da “capa-clothing”, estas seriam capas que deveriam produzir a 

unicidade corpo-ambiente, que se desprenderia na brincadeira, “metabrinca-se”.  

CAPA-CLOTHING: unicidade CORPO-AMBIENTE q se desgarra em 
play: metabrinca-se: fantasia-se: brinca-parodia jogo-CORPO auto-
englobante sem reduzir-se à pratica-CAPA de antes nem à ROUPA-
ROUPA-PELE: play de situação-limite: clothing-extensão da pele que 
é armadura-play do CORPO-com-AMBIENTE ai situados em 
desunicidades CAPA-CLOTHING é META CLOTHING: o trivial da 
“fantasia” q mesmo quando quer insistir em ter um role não se reduz 
a ele nem se reduz a uma „interpretação‟ dele: a “fantasia” quando é 
invenção gratuita e improvisação trivial é o que mais se aproxima do 
q possa a vir a ser a CAPA-CLOTHING: é o que é incorporado hoje 
nas roupas dos performers de ROCK: MICK JAGGER não só “se 
veste” para uma performance: roupa corpo → performance são uma 
totalidade em que a ROUPA está desvestida de um role específico: 
ela abre o multi-jogo CORPO-AMBIENTE q nesse caso se dá com a 
realização de um clímax-CORPORAL na dança-PERFORMANCE, 
etc. 

12
  

Na sequência do texto o artista se refere à gratuidade do jogo e como a capa 

não pode servir de mediadora da experiência, nesse sentido pode-se pensar 

inclusive como o jogo se coloca como estado de imanência, performance e acaso. 

Mais adiante, H.O se refere às experiências de Lygia Clark em relação a não 
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representação e a experiência sensorial direta no corpo, levando assim a uma 

descoberta do tempo, permitindo afirmar que o artista “compreende a existência a 

partir de um instinto de jogo, um fenômeno estético, não um fenômeno moral ou 

religioso” 13·.  

Terceira Parte: O Lance de dados 

Dessa forma, em 1978 H.O toma contato através de Silviano Santiago com a 

interpretação do artista trágico nietzschiano elaborada por Deleuze e fica 

impressionado com a interpretação do filósofo francês a cerca do lance de dados 

heraclitiano. Proposta esta verificável no trabalho de Oiticica intitulado “Agripina é 

Roma Manhattan14” de 1972, cuja frase foi extraída da obra de Sousândrade, “O 

Inferno de Wall Street”, pertencente ao poema épico “O Guesa Errante”.  

Em um fragmento desse trabalho o artista filma Antonio Dias vestido como um 

travesti e Mario Montes jogando dados em plena a Wall Street. O roteiro desse filme 

mudo em super-8 é inspirado também no poema do poeta maranhense. A cena dos 

personagens jogando dados em plena a Wall Sreet, se caracteriza além de uma 

crítica irônica ao centro do poder norte-americano, insinua a presença e a chance do 

risco contido no acaso. Oiticica esclarece o que seria esse oráculo cunhado no 

acaso:  

O ORÁCULO – MARIO MONTEZ e ANTONIO DIAS jogam dados no 
jogo de dados divinatório jogo na praça d‟onde se avistam torres 
edifícios magritteanos em céus rarenublados indiferença ensolarada 
da praça e o foco sagrado não-sagrado do jogo de dados: altar 
varado pela circunstância do momento pés firmados mãos precisas 
no jogo-chance de combinações imprecisas do acaso 
dessacralizado.

15
 

O conceito de acaso em Oiticica, pode ser aproximado do lance de dados 

nietzschiano, expressado através da interpretação deleuziana. Nessa obra o filósofo 

francês expõe o trágico nietzschiano, como o grande lance de dados do acaso. 

Importante salientar que o acaso não se aproxima de relações de finalidade, não a 

um fim,  mas sim o destino (necessidade). É como a metáfora de lançar os dados a 

meia noite e vê-los luzir ao meio-dia. Oiticica cita em um texto de 1979 a metáfora 

dos dados que reluzem ao meio dia, no sol. Dessa forma Deleuze nos apresenta: 

São duas horas de um mesmo mundo, dois momentos de um mesmo 
mundo, meia-noite e meio-dia, a hora em que os dados são lançados, 
a hora em que caem os dados. Nietzsche insiste nesses dois 
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tabuleiros da vida, que são também os dois tempos do jogador e do 
artista: « Abandonar-mos temporariamente à vida, para em seguida 
fixar nela temporariamente nossos olhares». O lance de dados afirma 
o devir, e afirma o ser do devir

16
.  

O filósofo reitera - em Nietzsche o acaso se identifica com o múltiplo, com a 

fragmentação, com os membros, com o caos: Caos de dados que se lançam e que 

se chocam. Em Nietzsche o acaso é afirmação, o reino de Zaratustra é definido por 

este como o “grande acaso”. “Encontrei em todas as coisas esta certeza feliz, a 

saber que elas preferem dançar com os pés do acaso”. Desse modo Deleuze 

conceitualiza como o jogador lança os dados ao devir, a fórmula do jogo é: 

“conceber uma estrela dançante com o caos que traz consigo”. E só o bom jogador é 

capaz de tal dança, Nietzsche salienta: lance seus dados ao acaso, o bom jogador 

não possui estratégias. “O número constelação é ou seria, de fato, o livro, a obra de 

arte, como resultado e justificação estética da existência: Observa-se no artista 

como a necessidade e o jogo, o conflito e a harmonia se casam para engendrar a 

obra de arte”17.  

No entanto, Nietzsche ao sentenciar que afirmar o acaso é saber jogar, o 

filósofo alemão visa é a aceitação do amorfati (amor ao destino), sendo essa 

possível, no abandono do tempo histórico, de forte influência heraclitiana, o devir 

afirmado remete ao desprezo pela cronologia. Os tempos se embaralham assim 

como os dados lançados a meia-noite  que ao caem meio-dia. São dois momentos 

de um só tempo, afirmados no ser do devir.  

A partir disso, Deleuze conceitua: 

Pois só o pensamento pode afirmar todo o acaso, fazer do acaso um 
objeto de afirmação. E, se tentamos jogar este jogo fora do 
pensamento, nada acontece e se tentamos produzir um resultado 
diferente da obra de arte, nada se produz. É pois o jogo reservado ao 
pensamento e à arte lá onde não há mais vitórias para aqueles que 
souberam jogar, isto é, afirmar e ramificar o acaso, ao invés de dividi-
lo para dominá-lo, para apostar, para ganhar. Este jogo que não 
existe a não ser no pensamento e que não tem outro resultado além 
da obra de arte, é também aquilo pelo que o pensamento e a arte são 
reais e perturbam a realidade, a moralidade e a economia do mundo. 
18

 

É possível perceber que Hélio identificou essas relações, seja por estar 

vivenciando um “zeitgeist”19 às avessas, já que pensar o espírito de uma época 

pertence ao pensamento moderno do século XIX, com suas raízes fincadas no 

conceito hegeliano de história. No entanto, refere-se a esse espírito as avessas já 
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que entre as décadas de 60 e 70 do século XX afloraram as concepções filosóficas 

pós estruturalistas que possuíram toda a sua influência no pensamento nietszchiano 

e foram desdobradas pelos filósofos franceses como Deleuze. 

 Impossível não pensar em Oiticica embriagando-se desse ar, em diferentes 

textos ele deixa isso transparecer, como em depoimento a Ivan Cardoso em 1979 

que ao declarar a essencialidade do artista inventor, este menciona o artista trágico 

nietzschiano como aquele que jamais volta atrás: “A invenção é a condição do artista 

trágico nietzschiano” 20.  Estar além da moral foi uma conduta adotada por H.O em 

toda a extensão de sua vida, a dimensão da afirmação do trágico, do risco das 

escolhas, seja em sua inserção na Mangueira ou em sua vida beatnik nova iorquina, 

o jogo esteve presente por que o artista vivenciava a vida e a arte na mesma 

proporção. 

Pois não havia uma mimeses que privilegiasse o artista e o indivíduo, e por 

mais que atualmente possa se pensar que isto já é uma questão superada, para H.O 

e seus programas tudo poderia ser desdobrado, o grande risco era se tudo fosse 

diluído e segundo ele a única forma de não desaparecer na diluição, era inventar 

novas formas de existir, tarefa nada fácil. Por isso, Deleuze assenta que as formas 

de jogo que afirmam a vida, só podem se valer na arte e em uma forma de 

existência, que não contempla uma moral dominante ou estratégias que visem 

ganhar ou perder, por que nessa jogada o que se coloca mesmo é o “ambiental” 

com toda a sua potência de forças. 
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