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Resumo 
 
Diante da radicalidade das obras produzidas por Hélio Oiticica ainda na primeira metade da 
década de 1960, é sob o registro da articulação entre produção de arte e cultura popular, 
entre expressão de individualidades e ações do coletivo na busca de um novo paradigma 
para a arte que devemos abordar sua “antiarte”. Os movimentos pioneiros do artista junto à 
comunidade da Mangueira parecem ter “atravessado” na passarela da arte. Seu veemente 
envolvimento com as manifestações da cultura daquela comunidade não teve pronta 
apreensão e compreensão em um ambiente cultural a um só tempo tacanho e 
pretensiosamente elitista. Dessa maneira, entendemos que a leitura da obra de Hélio 
Oiticica precisa de registros críticos diferenciados que sejam capazes de promover uma 
compreensão de sua arte em sua completude. 
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Abstract 
 
Given the radical nature of the works produced by Helio Oiticica in the first half of the 1960s, 
it is under the axis of the articulation between art and popular culture, between expression of 
individuality and collective action in pursuit of a new paradigm for the art that we must 
address his "antiart". The pioneering actions of the artist in the community of Mangueira 
seem to have "crossed" on the catwalk of the art. His passionate involvement with the 
manifestations of the culture of the community did not have a prompt apprehension and 
understanding in a cultural environment at the same time narrow and pretentiously elitist. 
Thus, we believe that the approaching to the work of Helio Oiticica needs different critical 
records capable of promoting an understanding of his art in its completeness.  
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1 

Samba é meditação única, tudo fora dele é hell! 
- Hélio Oiticica, Sambabook, 1979 

2 

A produção artística brasileira dos anos 1950 revelou um vigor e um sentido de 

atualização singulares, consignados em projetos e debates que emparelhavam os 

artistas das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na segunda metade daquela 

década, quando a dissidência carioca reuniu-se em torno das ideias do 

neoconcretismo, o Brasil atravessava seu programa de aceleração do crescimento 
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da ocasião, conhecido como Plano de Metas do governo JK, com seu sonoro bordão 

de “cinquenta anos em cinco”.  

No campo da criação artística, a arte brasileira buscava ingressar nos caminhos da 

modernidade através da arte não representacional, no encalço de uma arte 

pretensamente pura que fosse capaz de superar os bafios nacionalistas, 

expressionistas e românticos dos pintores modernistas das décadas precedentes, 

mesmo que isso carreasse assunções igualmente românticas de uma “premonição 

ética”, conforme apontado por Mário Pedrosa acerca do “paradoxo concretista” 

(Pedrosa 1975, 26). 

O final daquela década foi incendiado pelos calorosos debates que ganharam as 

páginas do Suplemento Dominical do Jornal do Brasil3, transformado em arena para 

que artistas e críticos, cariocas e paulistas, estoicamente se digladiassem nas 

disputas políticas e teóricas acerca dos caminhos da arte brasileira, depois de 

ultrapassada a batalha que os havia unido e que fora empreendida contra os 

arcaísmos de uma pintura comprometida com os paradigmas populistas do governo 

Getúlio Vargas. Em torno desses debates acerca dos postulados concretos e 

neoconcretos, ideias luminares foram vertidas sobre as trilhas imprecisas da criação 

artística, na expectativa de favorecer a arte brasileira com um melhor entendimento 

de si mesma.  

 

2 

Algumas décadas depois, as obras desses artistas seriam catapultadas para um 

plano pleno de reconhecimento por parte da crítica e eventualmente pelo mercado, 

tanto nacional quanto internacionalmente, alcançando cifras somente possíveis em 

um mercado de arte globalizado. No rasto desse sucesso, a historiografia da arte 

brasileira e a crítica de arte têm demonstrado alguma resistência em entender que o 

ciclo da arte construtiva no Brasil encontrou seu desfecho ainda nos primeiros anos 

da década de 1960, metaforizado no próprio “desbunde” de Hélio Oiticica em seus 

dias e noites de samba e outras parcerias mangueirenses. O próprio artista parece 

ter sido ele mesmo um aliado involuntário para a promoção dessa incompreensão ao 

afirmar a existência de uma vontade construtiva na arte brasileira em seu Esquema 
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Geral da Nova Objetividade, publicado originalmente em 19674. Naquele mesmo 

ano, no entanto, Hélio Oiticica também expressaria seu incômodo diante das 

perspectivas de uma vanguarda fundada em invenções “formais, estruturais, 

semânticas” de uma arte que pretendia sua instauração em um universo exclusivo:  

O ponto ainda recalcitrante em manifestações da chamada vanguarda é o 

de considerar a arte como uma segunda natureza, como assinala de modo 

firme Ferreira Gullar. Ficam os artistas numa permanente febre de 

“inventar”, o que se resume em criar transformações permanentemente nas 

abordagens formais, estruturais, semânticas, das obras criadas 

anteriormente. [...] Fica então o artista numa neurose de “vigiar” e “criar” as 

transformações de modo obsessivo. Eu mesmo sou vítima disso, mas quero 

aqui assinalar a solução: é, sem dúvida, uma  posição esteticista, e portanto 

velha, essa de considerar a arte como uma segunda natureza e o 

consequente processo sugatório (Oiticica, Projeto HO, 0018/67). 

 

Na tentativa de definição de um melhor registro teórico para a produção de arte 

brasileira dos anos 1960, devemos nos perguntar acerca da valia de insistirmos em 

um mito, tentando avançar nas implicações e consequências para a arte brasileira 

desse mito forjado, buscando avaliar se essa insistência contribuiu, ou se ao 

contrário, obliterou uma melhor compreensão da produção radical de artistas como 

Hélio Oiticica, que tão cristalinamente se afastara das premissas construtivas. 

 

3 

No clássico “A escultura no campo ampliado”, publicado originalmente em 1979, a 

crítica norte-americana Rosalind Krauss, ao lado das reflexões em torno dos 

desdobramentos da produção de arte que colocaram em debate a categoria artística 

da escultura no final dos anos 1960, asseveraria que a construção da história da arte 

é pautada em um confronto com formas do passado suficientemente decodificadas 

de maneira a facilitar sua compreensão: “o historicismo atua sobre o novo e o 

diferente para diminuir a novidade e mitigar a diferença”, em um processo em que as 

“diferenças [são] postas de lado pelo furor historicista” (Krauss 2008, 129). Também 

Hans Belting, em suas nas reflexões em torno da construção da história da arte, nos 

alerta para o fato de que “a proteção diante do novo consistia numa resistência 

coerente, visto que só admitia o novo quando sua categoria correspondia à antiga 

ordem de valores do arquivo” (Belting 2006, 98).  
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Neste contexto, não importa que a atitude de Hélio Oiticica diante da arte tivesse 

mudado substancialmente junto com o Brasil naquele início dos anos 1960, 

mudança impulsionada pela rejeição por parte do artista de práticas estetizantes, 

que se compraziam com a interação meramente contemplativa da obra, e pelo 

contato com a “estética da ginga”5. Não importa que a produção de arte de Hélio 

Oiticica tivesse abandonado as práticas mais tradicionais de ateliê para centrar-se 

“na problematização das maneiras de entender a „conexão entre o coletivo e a 

expressão individual‟” (Favaretto 2007, 82). Não importa, nesse cenário 

historicizante, que a obra de Hélio Oiticica se recusasse a conhecer o debate 

empobrecedor que dominava a cultura brasileira “frente às polarizações em jogo 

entre o que se chamava „formalismo‟ e „engajamento‟” (Favaretto 2007, 82). Não 

importa que os projetos de Hélio Oiticica se configurassem em um franco processo 

de desmaterialização ao propor a localização de sua completude provisória no 

encontro com o participador, algo denominado de situação por Michael Fried em sua 

crítica à interação tênue promovida pela arte minimalista com o observador (Fried 

2002, 134). Não importa...  

 

4 

Se por um lado é inegável que as práticas e os compromissos construtivos 

ajudaram, de uma maneira ou de outra, a reatualizar a arte brasileira, por outro lado 

a insistência na permanência das premissas construtivas na arte brasileira não nos 

parece consistente nem proveitosa para a análise das práticas experimentalista da 

década de 1960. Ao lado do reconhecimento do legado dos artistas concretos e 

neoconcretos brasileiros é necessário que igualmente reconheçamos que seu ciclo 

foi significativamente mais curto do que se tem tentado registrar (ou forjar) na 

historiografia da arte brasileira, correndo-se o risco de atrofiar nosso processo de 

percepção da verdadeira invenção e radicalidade que dominou a arte brasileira no 

período.  

O deslocamento do eixo teórico-conceitual nos parece será útil à análise da arte 

mais avançada que se produziu no Brasil após a implosão do neonconcretismo, 

diferente daquela abordagem que aponta para desdobramentos extemporâneos de 
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um projeto em sua face mais renitente, buscando-se entender que a produção e o 

pensamento crítico de alguns artistas vinculados anteriormente ao neoconcretismo, 

Hélio Oiticica como exemplo, representou um corte paradigmático e definitivo. 

Essa ruptura, em sua radicalidade, logrou inviabilizar qualquer possibilidade de 

afirmação da permanência de tendências construtivas nas décadas que se 

seguiram, mesmo que através de resíduos contumazes de uma continuidade 

ancorada em um mito inventado, a tão propalada, referenciada e há muito 

insustentável pretensa “vontade construtiva”. 

 

5 

Na tentativa de justificar a referenciada matriz construtiva na arte e na cultura 

brasileiras, o crítico Frederico Morais, em um texto clássico identificou a 

permanência dessas tendências na arte latino-americana (e brasileira) como uma 

quase necessidade:  

Creio ser possível caracterizar nossa vontade construtiva como algo mais 

profundo e anterior à própria existência do construtivismo em alguns países 

europeus. [...] Em uma sociedade como a nossa, onde tudo está por fazer, 

por construir, a arte, integrando um esforço de definição de um projeto 

nacional e/ou continental, adquire o sentido de organização do real, de 

transformação e construção de uma nova sociedade” (2004, 166-167). 

É bem verdade que a assertiva do título do texto do crítico Frederico Morais - "A 

vocação construtiva da arte latino-americana " – é atenuada ou mesmo redefinida 

com uma inscrição que tem ela mesma uma atmosfera de epitáfio: "mas o caos 

permanece"; e isso parece nos salvar.  

Além disso, o mesmo crítico carioca, em outro texto - “Tradição e 

contemporaneidade nas artes plásticas brasileiras”, este de 1989 -, iria igualmente 

apontar para a existência de “dois pólos ou constantes formais no interior da arte 

brasileira: o barroco, como raiz e permanência, e a construção, como disposição e 

vontade”. O crítico Frederico Morais faz ainda a ressalva de que, embora tudo possa 

soar estranho, essas posições ou percepções não são paradoxais: 

Aparentemente há uma contradição entre raiz barroca e vontade de ordem. 

Não há. No Brasil, o Barroco se despojou do fausto europeu, 
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particularmente em Minas Gerais, assim como nossa arte construtiva 

escapa dos modelos europeus e norte-americanos, não sendo afluente, 

puritana e ideologicamente neutra, mas emergente, sensual e envolvente. O 

lado mais peculiar de nossa arte construtiva é o Neoconcretismo carioca 

(1959-1962), que tem sido uma das bases permanentes da criatividade 

plástica brasileira pós-1960. Um dos méritos do movimento foi introduzir no 

universo da racionalidade construtiva e europeia a emoção, dando-lhe uma 

dimensão lírica e humanista (2004, 72). 

 

6 

Ainda acerca desse debate em torno da permanência do neoconcretismo para além 

de seu espectro histórico mais preciso, em uma sobrevida que parecia finalmente 

encontrar seu desfecho no suplício das chamas que consumiram o Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro na madrugada do dia 8 de julho de 1978, e que tornaram 

em cinzas tanto o acervo do museu e quanto o da exposição Geometria Sensível, o 

crítico de arte Roberto Pontual, organizador da mostra, escreveria:  

Desaparecido de cena, o neoconcretismo permaneceria, porém, ao longo 

de cinco ou seis anos, em estado de hibernação. [...] Mas para vê-lo 

retomado como força motriz, se teria que esperar a passagem do breve 

tempo de atividade e euforia dos movimentos da cultura popular, de 1962  a 

1964, sem frutos de maior importância na área das artes visuais. [...] com a 

mostra Nova Objetividade Brasileira, no Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, em abril de 1967, reunindo a linha de frente da arte no Rio e em 

São Paulo, fica bem claro que os fundamentos do neoconcretismo haviam 

apenas se retraído, mas não esvaneciado, conservando uma atualidade 

insuspeitada meio década depois de decretado o fim de seu agrupamento 

original (1978, 69 – grifo nosso). 

Ainda Roberto Pontual, insistindo no mesmo mantra:  

E a análise do conjunto da arte brasileira nos últimos 10 anos [1978-1968] 

comprova o quanto a base neoconcreta se manteve fertilizadora no período 

– sem dúvida, bem mais vitalmente do que a formulação concretista, cujo 

fundamento de impessoalidade e de estrita observância do cálculo (1978, 

70). 

 

7 

Conforme assinalado por Ronaldo Brito, “o quadro histórico em que se movia o 

neoconcretismo era o do saber, isolado praticamente de suas relações políticas com 
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o conjunto da sociedade: arte, ciência e filosofia eram os pontos de referência 

exclusivos” (Brito 2006, 78), o que acarretaria uma inserção marcadamente 

aristocrática, a partir de “sua posição obrigatoriamente lateral num circuito de arte 

muito atrasado. [...] O neoconcretismo, como dissemos, tinha uma dinâmica de 

laboratório e isso só era possível pela ausência de confronto com o mercado” (Brito 

2006, 78). 

Ao lado da reconhecida incipiência do circuito de arte brasileiro é preciso que 

consideremos outros fatores, de maneira a adensar nossas reflexões em torno da 

produção e da circulação da arte brasileira. De um lado, uma circulação com 

características altamente excludentes e elitizadas em extratos específicos da 

sociedade brasileira; do outro lado, o embate íntimo de artistas diante  de eventuais 

desejos de uma participação socialmente mais consequente, ou ao menos a 

tentativa de um melhor entendimento de seu papel na extremamente singular 

sociedade brasileira.  

As tendências construtivas foram introduzidas no Brasil com a expectativa de que 

conseguissem dar uma resposta assertiva à nossa ânsia de modernidade, ao nosso 

anseio de suplantar as marcas de um populismo de conveniência, de um 

nacionalismo demagógico e do drama lacrimejante que caracterizaram parte da 

produção da arte brasileira nas décadas de 1930 e 1940. No entanto, ao se 

enquadrar acriticamente na sociedade, assumindo sua lateralidade política, o 

neoconcretismo conformava sua inserção ao universo que lhe havia sido 

previamente reservado. Conforme apontado por Ronaldo Brito, “o neoconcretismo 

[...] obedecia às prescrições de sistema acerca da atividade cultural: era 

praticamente apolítico, mantinha-se no terreno reservado, era tímido e desconfiado 

com relação à participação da arte na produção industrial” (Brito 2006, 78). 

 

8 

É bem verdade que essa recusa em aderir ao modelo industrial poderia ela mesma 

ser entendida ou caracterizada como uma postura crítica, mas não parece ser o 

caso. Ao contrário, esses artistas pareciam conformados (ou mesmo satisfeitos) com 

a circulação restrita alcançada por suas obras, orgulhosos de sua condição de 
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vanguarda, entendida como sinônimo para uma incompreensão que lhes conferia 

distinção em uma “sociedade de filisteus”. Dessa maneira, o neoconcretismo carioca 

parecia anuir à peleja que se estabeleceu contra o concretismo paulista, assumindo 

a parte que lhe cabia na “sequência da penetração construtiva no País”, qual seja, 

“uma tentativa de renovação da linguagem geométrica contra o caráter racionalista e 

mecanicista que a dominava” (Brito 2006, 79). 

Não se pode desconhecer que a meta de renovação das linguagens geometrizantes 

foi atingida pelos artistas neoconcretistas, salientada na oposição rançosa entre 

cariocas e paulistas suficientemente cartografada, ressonando uma circularidade 

própria aos domínios excludentes pautados na crença na autonomia e pureza da 

arte. E é justamente contra essa ideia de autonomia, alheamento e abstenção que 

alguns artistas se insurgiram, entre os quais Hélio Oiticica em seus devaneios 

mangueirenses. 

Não nos interessa continuar ressonando as delongas entre paulistas e cariocas, 

concretismo e neoconcretismo, acerca de suas percepções racionalistas, subjetivas, 

distanciadas ou expressivas  do mundo. Se por um lado, esses debates tiveram sua 

importância e se configuraram em um cenário fulgurante ainda no final dos anos 

1950, por outro lado, o forjar de sua permanência e atualidade parece ter lançado a 

arte brasileira em um estado de letargia, projetando uma sombra densa sobre parte 

significativa da produção de arte brasileira e seu discurso crítico. 

 

9 

A partir da crise desencadeada pela renúncia de Janio Quadros, os debates 

calorosos em torno dos processos de alinhamento da cultura brasileira constituiriam 

o pano de fundo para as experiências de Hélio Oiticica do outro lado do túnel, do 

outro lado da cidade do Rio de Janeiro.  

A própria apartação da sociedade brasileira, metaforizada na cartografia da cidade 

do Rio de Janeiro da época, estaria simbolizada nos túneis da cidade, cujas 

travessias levavam inexoravelmente ao desembocar em outras realidades. Na 

época, Hélio Oiticica empreendeu sua própria travessia, aventurando-se pela 
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comunidade da Estação Primeira de Mangueira. Essa passagem mudaria sua vida, 

sua visão do mundo, sua visão da arte e do mundo da arte, e apareceria de forma 

contundente em sua obra a partir do contato com o mundo popular do samba e da 

favela. Em carta a Mario Barata em 1967, o artista compara a obra Tropicália com 

um “fundo de chácara”, que por sua vez remetia à sua experiência na favela: “havia 

a sensação de que se estaria de novo pisando a terra. Esta sensação, senti-a eu, 

anteriormente, ao caminhar pelos morros, pela favela, e mesmo o percurso de 

entrar, sair, dobrar „pelas quebradas‟ da Tropicália lembram muito as caminhadas 

pelo morro” (Oiticica, Projeto HO, 0112/67). 

 

10 

Diante da radicalidade da obra de Hélio Oiticica ainda na primeira metade da década 

de 1960, acreditamos ser sob o registro da articulação entre produção de arte e 

cultura popular, entre expressão de individualidades e ação coletiva na busca de um 

novo paradigma para a arte que devamos analisar sua “antiarte”, que carreava a 

incorporação de elementos advindos de sua colaboração com os “novos parceiros” 

encontrados na Mangueira. Em meados daquela década, Hélio Oiticica insistia em 

se afastar de questões e práticas estetizantes que, segundo sua perspectiva, 

apequenavam o lugar da arte. Esse incômodo e desapreço de Hélio Oiticica por 

questões que carreavam o potencial de amesquinhar a arte brasileira foram se 

ampliando na década seguinte, acarretando certo autoisolamento do artista.  

A proposição do artista para a criação de Tropicália não deixa dúvidas quanto ao 

fato de que o artista vinha pautando suas práticas artísticas em novos modelos 

teórico-conceituais: 

O penetrável-chave da minha nova concentração da “alma”, do significado 

da “arte”, do conceito de antiarte, que é o que possui no seu interior a 

inscrição A PUREZA É UM MITO, no qual o caráter construtivo, quase que 

mondrianesco, está impregnado de uma insatisfação telúrica, radical no seu 

sentido, na qual a inscrição citada como que modifica e lhe revela o 

verdadeiro motivo: o sentido total da mesma. Este penetrável seria a quebra 

com todo o passado idealizante, e foi concebido em princípios de 1966 (só 

realizado em princípios de 1967) (Oiticica, Projeto HO, 0128.68).  
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11 

Depois de relatar uma “manifestação coletiva (se bem que em pequena escala) 

realizada [...] dentro do recinto da Tropicália, na mostra Nova Objetividade 

Brasileira”, Hélio Oiticica afirma em carta para Mário Barata que “nova experiência 

faremos: dia 21 de maio [de 1967] no Aterro da Glória (no anfiteatro)”: 

Quero fazer voltar o Parangolé ao gênio anônimo coletivo de onde surgiu, e 

com isso [...] os probleminhas de estética que ainda assolam nossa 

vanguarda em sua maioria, transformando a pequenez desse problema em 

algo maior, que seria a transformação do próprio conceito e da abordagem 

do que seja arte (Oiticica, Projeto HO, 0112/67). 

 

Já em 1966 Hélio Oiticica buscava articular a criação de seus Parangolés a partir de 

uma perspectiva de ação coletiva, na qual referências explícitas de determinação de 

autoria e afirmação de individualidades acabavam por sucumbir diante de 

preocupações totalizantes que enfatizavam a ação permeada por trocas e 

colaborações:  

A idéia se realiza procurando utilizar todos os meios de comunicação 

disponíveis no sentido plástico e verbal, por cores, palavras, e o próprio 

ato de vestir cada capa. Isto está intimamente ligado à minha idéia de 

“apropriação”, que domina hoje a minha obra; é a procura de criação de 

obras coletivas, na qual colabore várias individualidades – essa 

experiência ainda é o início, é claro. Nessas capas não sabemos ao 

terminar quem gerou esta ou aquela idéia plástica ou verbal, tal a unidade 

de intenções na criação das mesmas – o ideal seria mesmo, a meu ver, 

que cada obra, de agora em diante, possua uma interferência de uma 

segunda pessoa, no mínimo. (Oiticica, Projeto HO, 0254/66).  

 

12 

A produção crítica pareceu ter sempre estado aquém das investidas e radicalidade 

da produção de arte de Hélio Oiticica, o que sugere, que quando o artista atravessou 

o túnel e se embrenhou pelo universo da Mangueira, o fez sozinho, como um 

desbravador que deixava o seu mundo para ingressar em outro mundo; um 

desbravador que deixava o mundo da arte para se inserir em um outro mundo, onde 

o mundo é simplesmente mundo. 
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Os movimentos pioneiros do artista em direção à comunidade da Mangueira 

“atravessaram” na passarela da arte. Seu veemente envolvimento com as 

manifestações da cultura daquela comunidade não alcançou pronta apreensão e 

compreensão em um ambiente cultural a um só tempo tacanho e pretensiosamente 

elitista. Dessa maneira, a obra de Hélio Oiticica tem sido absorvida e entendida 

criticamente apenas em suas parcialidades, que iluminam apenas aspectos de sua 

produção e que parecem circunscrevê-la a um universo plenamente domesticado da 

história da arte, tais como o experimentalismo que certamente lhe é próprio - a partir 

dos impulsos dadaístas e da releitura de Marcel Duchamp -, e o interesse e 

desenvolvimento da noção do participador, apontando para uma abordagem 

instituída na sensorialidade que exala de suas experiências com o participador. 

No entanto, outros aspectos igualmente relevantes têm sido sistematicamente 

negligenciados, tais como a veemência com que Hélio Oiticica se embrenhou na 

cultura popular, implodindo por completo as barreiras que apartavam arte e cultura. 

Além disso, no processo de atração do participador, o artista estaria sempre 

presente, junto, revelando sua tentativa de implantação de outro “comportamento de 

ordem ético-social” e seu empenho em construir novas práticas de criação e ação 

coletiva, semelhantes àquelas que pôde presenciar pelas “quebradas do morro” 

enquanto o morro se preparava para “quando o Carnaval chegar”. 

 

13 

Diante das novas perspectivas que nos são oferecidas pelas práticas artísticas 

contemporâneas e pela produção do discurso crítico que têm substanciado novos 

paradigmas para a arte e sua inserção no mundo social, percebemos a pertinência 

do deslocamento dos registros empregados na historiografia da arte brasileira para a 

investigação de obras de artistas com o potencial de radicalidade como Hélio 

Oiticica, que forjam o alongamento de influências exógenas e obliteram a 

compreensão dessa produção em sua plena criticalidade. 

Mais do que nunca, a obra do Hélio Oiticica parece se oferecer a novas 

investigações que se debrucem sobre seus anos de extremos convívio e 

contaminação com a vida da favela, honrando o desafio que nós é lançado pelo 
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nome da ala do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de 

Mangueira que acolheu o sambista Hélio Oiticica em suas noites de devaneio na 

avenida: Vê se entende! 

 

                                                      
Notas: 
 
1
 Este artigo foi desenvolvido a partir de palestra apresentada no “Seminário Marginais – Heróis”, realizado no 
Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, em dezembro de 2009, em comemoração aos 50 anos da 
publicação do Manifesto Neoconcreto. A pesquisa em torno da produção de Hélio Oiticica contou com recursos 
do CNPq e da Universidade Federal Fluminense, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica, e teve a participação de Paula Kepler, Larissa Mercadante e Inês Chada Ribeiro, bolsistas do 
Programa. 

2
  Hélio Oiticica, Sambabook, 1979. Arquivo do Projeto HO, N

o
 de Tombo 0117/79. 

3
 A respeito, ver a dissertação de Mestrado de Elizabeth Catoia Varela, intitulado Suplemento Dominical do 
Jornal do Brasil e Neoconcretismo: relações e manifestações, apresentada em 2009 ao Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes, UFRJ, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Luiza 
Távora. 

4
 Publicado originalmente no catálogo da mostra Nova Objetividade Brasileira, Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, 1967, e consultado em sua versão republicada no catálogo da mostra Tropicália: uma revolução na 
cultura brasileira (1967-1972), organizado por Carlos Basualdo. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

5
 Conforme estudado por Paola Berenstein Jacques em Estética da Ginga: a arquitetura das favelas cariocas 
através da obra de Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Casa da Palavra / RIOARTE, 2001.  
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