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Resumo  
 
 O artigo é uma análise política da autoria na História da Arte a partir de dois estudos de 
casos: o autor Franz Kafka e o artista Hélio Oiticica. No modelo moderno de organização 
social a homogeneização das massas e espaços estáticos contribuíram para oprimir e 
anular o sujeito e sua subjetividade, angústia presente na obra de Franz Kafka. E, hoje, 
essa afirmação do sujeito e do artista isolado da vida coletiva é incoerente com as 
demandas nômades de democratização dos direitos e produções culturais, ampliadas 
pela tecnologia que multiplica, transforma e transfere comunicações numa velocidade que 
as instituições e os paradigmas modernos permanecem em dissenso. Contudo, o artista 
Hélio Oiticica, na década de 1960, buscou novos espaços e novas formas de se pensar a 
arte e o comportamento frente ao novo cenário social. 
 
Palavras Chave: autoria, modernidade, partilha, compartilhamento, contemporaneidade 
 
Abstract 
 
This article analyzes from a political point of view authorship in Art History, taking two 
cases: writer Franz Kafka and artist Helio Oiticica. According to modern social organization 
models, subjectivity has been codified and annulled by mass control and a limited concept 
of space, as a static environment. Thus, it causes angst, so present in Kafka´s works. 
Nowadays, subject and artists affirmation demands a new nomadism, seeking a common 
of rights and cultural fluxus, amplified by a social technology that multiply, transform and 
broadcast at high speed and range. However, artist Helio Oiticica, in the 60s, endeavored 
for new relations with the other, a new concept of space and time within community, which 
created a whole new way of thinking and practicing art.  
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Em “Modernismo, o fascínio da heresia”, Peter Gay realiza um levantamento 

cultural e artístico para diagnosticar as diferentes manifestações modernistas de 

vanguarda. No texto, sinaliza que falar em modernismo no singular é uma 

simplificação, gerando desconforto ao se reduzir um movimento multifacetado e 

internamente divergente numa única identidade. Todavia, Peter Gay seleciona 

alguns pontos fundamentais das manifestações artísticas agrupadas sobre a 

alcunha “modernismo”. 

Primeiro, a atitude. O modernismo implica alguma heresia em relação aos 

modelos hegemônicos de conduta artística. Isto é, uma recusa ao gosto baseado 
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em critérios ditos burgueses de harmonia, equilíbrio, sublime, contemplação 

desinteressada e figuração realista. Segundo, a tenaz autocrítica com que os 

autores desenvolviam as suas obras, buscando a constante autossuperação. 

Terceiro, a convergência de ética e estética, ou seja, a assunção de uma vida 

plenamente artística, de um modo de falar (jargões), se vestir, se comportar, em 

suma, de viver totalmente integrado com a arte – e com uma arte de ruptura. “É 

preciso ser absolutamente moderno”, proclama o herege dos hereges, o poeta 

Rimbaud. 

Basicamente, esses três fatores sustentam a força e a mobilidade das artes 

ditas “modernas”. Estão em jogo, na arte moderna, a permanente construção e 

desconstrução, a heresia e a autocrítica, uma estética da existência e uma obra 

autoral. Peter Gay, na análise do modernismo, escreve que os artistas 

trabalharam para confrontar, escandalizar e subverter os valores vigentes em seu 

tempo. Há um componente antigregário, amiúde ofensivo à sociedade, um valor 

tão maior quanto mais ousado e surpreendente for a obra ou intervenção. Mais do 

que protestos ou novidades vazias, os modernistas insistiram numa outra maneira 

de ver, sentir, pensar e manifestar suas opiniões1 por meio da arte. Não se 

limitaram a criar objetos, mas a inventar e propor mundos em que esses objetos 

existem. 

Na antigüidade, sintonizando-se com a concepção de tempo cíclico, o artista 

se exauria na obra. Era ela que prometia a glória da imortalidade, inscrevendo o 

autor no “bronze do eterno”. Na modernidade, com seu tempo histórico e linear, 

não mais permite essa concepção estática da arte. É o sujeito que se exprime a 

unidade da obra, ou seja, é o autor quem imprime uma estética a sua própria 

biografia. Com a aceleração do tempo, esse sujeito torna-se cada vez mais 

mutante, cada vez mais pressionado a metamorfosear e avançar nas suas 

propostas e intervenções.  

Nesse sentido, não há mais lugar para os ideais clássicos do belo eterno, 

das proporções áureas, do equilíbrio sempiterno das cores e formas. O mundo 

moderno é ágil, convulsivo, ruidoso. O modernista deve embaralhar formas e 

cores, arriscar novas percepções e sensibilidades, buscar a sua verdade numa 
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multiplicidade de narrativas e projetos de vida. A arte move-se pela afirmação 

interna de diferenças e não mais pela procura de uma identidade mítica. Eis aí a 

arte moderna afinada às vanguardas políticas do século 20, para o bem ou para o 

mal. 

Parte dessa arte surgiu pela libertação do homem das constrições de sua 

mobilidade. Assim, a vida burguesa confina com a vida proletária, ambas atreladas 

a uma concepção de tempo instrumental, voltada à produção e ao lucro. O estado 

burocrático e a sociedade industrial, duas faces dessa moeda gasta. O homem 

meramente reprodutor de valores morais e comportamentais é substituído pelo 

sujeito intempestivo, pelo criador de valores, pelo “legislador do futuro”, na síntese 

de Flaubert. O filósofo Gilles Deleuze parafraseou-o: “O filósofo do futuro é artista 

e médico – numa palavra, legislador”. Aditou, portanto, a função de clínica: a arte 

cura as enfermidades pequeno-burguesas, pequeno-sonhadoras, burocráticas, da 

modernidade capitalista. 

O artista responde a essa demanda com a subversão das linguagens. 

Rompe com o familiar e produz o estranhamento. Desconsola as certezas e 

desconcerta as felicidades. O familiar não é mais agradável e aceito. Pelo 

contrário, ele oprime, regula, limita, sufoca. O pensador Maurice Blanchot 

exemplifica esse momento libertário citando os personagens de Franz Kafka.    

Após a Segunda Guerra Mundial, o cenário da arte muda. A Europa está se 

reconstruindo do esgotamento moral e da devastação material deixados pela 

guerra. Os discursos de progresso e identidade foram ferramentas de destruição 

em massa dos povos. Os sentimentos de vingança, o mais pusilânime 

ressentimento, foram levados às últimas conseqüências. Os intelectuais da 

Alemanha derrotada e do mundo todo se perguntam como pensar a arte depois do 

regime nazista?2 Com que impudor nos permitiremos a existência da beleza 

depois de Auschwitz? 

A Europa está dividida entre as duas superpotências vitoriosas, os Estados 

Unidos e a União Soviética. Muitos são exilados políticos e começaram nova vida 

no exílio americano, que abrigou europeus intelectuais, cientistas, pesquisadores 

de diferentes ramos da ciência. A União Soviética, com seu socialismo em um 
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país só, se opõe ao programa capitalista ocidental. Autoritariamente, vigia, regula 

e pune toda insatisfação dentro do seu território. Com a Europa ocupada em juntar 

os cacos da guerra, o pólo criativo e econômico da arte migra de Paris para Nova 

York.   

As inovações que antes confrontavam a burguesia agora são recodificadas 

definitivamente como exigências dentro do sistema capitalista. A burguesia vai ao 

mercado de arte. A autoria, a irreprodutibilidade, as instituições, a curadoria, a 

crítica, a história da arte, os colecionadores, tudo parece convergir para a indústria 

cultural. Conseqüentemente, endeusa-se a “genialidade” do artista, um ser 

adorado quase religiosamente. As cifras bancárias circulam e o modernismo 

tornou-se uma loja de mercadorias de luxo. O sistema da arte passa então a ser, 

ele mesmo, alvo de alguns artistas insatisfeitos. Criticam a instituição de arte, a 

mercantilização generalizada e o confinamento da arte à produção de objetos 

sagrados para a contemplação burguesa. A heresia vai além e decide resgatar a 

vida da arte.  

Outras demandas políticas se fundem à crítica institucional. Aí se encaixa a 

luta pelos direitos civis dos negros, mulheres e homossexuais. Não mais a 

revolução mundial do proletariado, o discurso agora passa às minorias, nas suas 

múltiplas e pulverizadas lutas. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União 

Soviética desborda para os países periféricos, onde são financiadas ditaduras 

capitalistas ou socialistas. Os países em subdesenvolvimento se tornam quintais 

das potências, afundados em conflitos e na repressão, às vezes conduzindo à 

guerra civil. Os artistas vinculam as emergências políticas desse mundo 

convulsionado às produções estéticas, e aí, da Argélia ao Vietnã, da Hungria à 

Tchecoeslováquia, do Brasil à Cuba, convergem arte e política na explosão 

revolucionária global dos anos 1960.  

Novas formas de resistência são ativadas. A arte conceitual coloca a autoria 

como pedra angular de sua crítica ao mercado institucional artístico. A figura do 

autor inicialmente é confrontada pelos discursos de coletividade, com uma noção 

identitária de comunidade. Não se trata mais do “eu personológico”, onipresente 

anteriormente no modernismo. Ainda menos, da autoria associada ao discurso do 
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gênio, do anjo que desce dos céus para verter o novo. A arte instaurada pelos 

artistas da década de 1960 e 1970 propõe outros comportamentos, menos 

angelicais, menos divinizados. O artista caminha nas ruas entre a multidão. Ele 

canta, ele participa de passeatas, ele se mistura ao turbilhão de desejos e amores 

da juventude. Tempos do rock´n roll, dos beatniks, da pop music globalizada, dos 

hippies, dos tropicalistas.  

Novamente, o artista se encontra na função de agente potencializador de 

novas idéias e movimentos. Semeará os ventos da mudança, criando a sua 

geração. O envolvimento político do período está fundido ao corpo. O corpo como 

experiência e libido, como libertação da culpa e da castração. O corpo consciente 

para dialogar com o próximo e com ele dançar de mil maneiras. Não se trata mais 

do sujeito social moderno, na sua identidade majoritária, preso aos estereótipos 

que excluem a alteridade. O artista estimula processos criativos múltiplos, 

expande a vida para suas mil portas da percepção, seus mil sexos, suas mil 

linguagens.  

No Brasil, Lígia Clark e Hélio Oiticica se aventuraram nessa proposta de 

multiplicar o mundo. De fato, não romperam totalmente com a autoria, como 

almejavam, mas problematizaram-na e deram contribuições fundamentais para a 

reviravolta autoral. Entretanto, com eles, o conceito de autoria partilhada ganha a 

adesão de diferentes artistas. Gera transversalidade das plataformas e 

democratização da arte, na mixagem, na hibridação, na invenção de monstros. A 

arte sem invólucros da técnica acadêmica ou da lição belartística.  

Questiona-se, depois da década de 1960, o lugar da arte nas profundas 

transformações sociais e políticas. Esta a preocupação central de Hélio Oiticica, a 

todo momento interrogando-se, de modo imanente à produção, sobre como incidir 

sobre as relações sociais. Há um movimento geral dessa arte em não mais se 

restringir a museus. Além disso, a recusar a passividade do espectador e o 

fechamento da obra em alguma inefável “intenção” do autor. O espectador deve 

participar e, junto do artista, criar a obra. Ademais, o participante deve criticá-la, 

deve ser capaz de subvertê-la, conceder-lhe novos usos, brincar com ela 
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criativamente. Os sentidos e valores transbordam da arte e se permitem contínua 

ressignificação. Muitos mundos são possíveis.  

Esse movimento inicia-se com a obra embrionária “Fonte”, 1917, de Marcel 

Duchamp, o precursor da arte conceitual que iria atingir a maturidade nos anos 

1960 e 1970. O artista imbrica-se com o ambiente social e político. O isolamento 

no ateliê também é questionado. Para Hélio Oiticica, artista brasileiro, que em 

1964 cria a obra coletiva “Parangolé”, o museu é o mundo. A experiência está 

além do objeto, que se torna um meio para a arte, e não o objetivo final. Da 

mesma forma que a autoria é dessacralizada em favor de um comum de 

experiências e partilhas.  

Artistas voltam a ser anônimos e a arte urbana marginal acontece, pelas 

ruas e praças e muros. Como na pré-história, a arte extravasa o autor e se 

concretiza nos espaços mais públicos e cotidianos. Efêmeras, residuais, feitas nos 

muros e localidades quaisquer da cidade, por vezes com materiais precários, são 

panfletos contra a arte mercantilizada e sua neutralização nas malhas das 

instituições de exposição, especulação e venda.  

Autoria: a afirmação da subjetividade 

Na literatura moderna, assim como na pintura, a linguagem e a temática 

variam muito de autor para autor. No entanto, a maioria deles se insurge contra o 

romance burguês do século 19: realista, psicológico, centrado na dinâmica externa 

dos personagens e no drama resultante, dentro do contexto industrial-burguês da 

época. Assim, nessa forma que o modernismo vai romper, os personagens são 

colocados em dilemas morais, vivem dramas familiares, reproduzem a estrutura 

de classe e a divisão social do trabalho da época. Mesmo romances ditos com 

conteúdo social, acabam por se render a uma sensibilidade burguesa, incapaz de 

apreender as inúmeras diferenças que constituem o mundo.  

Peter Gay lembra que essa época literária “o leitor podia se concentrar mais 

na narrativa do que no narrador”3, o que não acontece na vanguarda literária 

moderna. Preocupados menos com a aceitação do público, os do que em explorar 

novos caminhos narrativos e temáticas excêntricas. O mundo exterior, da 

aparência, não é suficiente para lidar com as transformações sociais do moderno. 
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Parafaseando Thomas Hardy, 1891, Peter Gay ressalta: “existiam realidades 

internas que os romancistas não davam a devida atenção”4. Não se trata de 

explorar a psicologia dos personagens, o que o romance do século 19 já fazia. 

Mas em recusar que é uma psicologia, quer dizer, o que está “dentro” também 

está “fora”. Porque o mundo, agora, é um estar-no-mundo. Uma relação complexa 

em que não há mais sujeito e objeto, mas uma existência fundante, que precede 

mesmo qualquer essência. 

 Em suma, o narrador moderno explora a constituição de mundos, e as mil 

maneiras de constituí-los, dependendo da narrativa. Aí entra a superabundância 

constitutiva de James Joyce, na sua afirmação plurissignificante de uma 

subjetividade flutuante. Surge assim o fluxo de consciência, um estilo ao mesmo 

tempo subjetivo e objetivo de narrar, que rompe simultaneamente com ambos.  

Dos autores que surgem no período moderno, Franz Kafka se destaca por 

não se alinhar a nenhuma escola nem se preocupar com estéticas próprias de 

artistas. Ele nem sequer se considerava modernista. Decerto, os personagens de 

suas crônicas e romances são joguetes de uma força cruel sem final feliz ou 

reconfortante, são subjetividades conflagradas diante de uma realidade implacável 

e repugnante. Há uma sensibilidade profundamente tragicômica na narrativa de 

Joseph K, cuja história oscila entre o riso e o desespero.  

Em “Metamorfose”, Franz Kafka, faz seu personagem humano se tornar um 

inseto. Mas a relação entre ficção e realidade é ambígua, e não dá para reduzi-lo 

à literatura fantástica. Quem virou o quê primeiro? Se o homem se comporta com 

a vida metódica e insatisfatória de um empregado caixeiro-viajante, ouvindo as 

mesmas reclamações, baixando a cabeça para o patrão totalitário. Vive numa 

família sempre a mesma rotina asfixiante, e sempre subserviente. Viver torna-se 

maquinal, insignificante,tão miserável diante da Máquina do Mundo como a 

existência de um inseto. E o inseto está lá, observando e ouvindo escondido, 

aceitando sua condição, confinado em seu quarto. O homem aí não deixa de ser 

homem, mas interpreta e vivencia o mundo com a existência de inseto. Está no 

mundo como inseto, num mundo-de-inseto que também é o nosso. O fato que ele 

aceita o julgamento alheio conformado, aos poucos, e assim torna-se incômodo e 
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desagradável para sua família. Tudo um engodo, até que definha e morre, 

trazendo alívio para todos e, com estranho desconforto, a nós mesmos.  

Ao comparar os escritos íntimos de Franz Kafka com sua publicação literária, 

se percebe que os personagens são múltiplos sujeitos do autor, sempre em 

movimento. São subjetividades que operam em múltiplas camadas. Não há em 

Kafka psicologismo, a vida interior não interessa. Todavia, há sujeito na medida 

em que cria um universo próprio magistralmente consistente e significativo.  

Thomas Mann arrisca comentar que Kafka “escreveu a mesma história a vida 

inteira, a sua autobiografia”5. Uma declaração que Gilles Deleuze não 

concordaria6. Como afirmou em documentário-entrevista, o filósofo avalia que o 

menos importante é a biografia do autor, mas sim a narrativa de uma vida e não 

desta do escritor.  

Em “Carta ao pai”, relembra Peter Gay que certa temática de Kafka se repete 

nos demais textos: 

O filho assustado e vulnerável, incapaz de enfrentar a autoridade caprichosa, 
projetando suas apreensões numa tela gigantesca, transformando o pai num feixe 
ameaçador de poderes muitas vezes invisíveis e sempre malignos7. 

     A respeito da literatura modernista, o pensador Maurice Blanchot 

reconhece que a arte é o lugar da inquietude e da complacência, uma 

impossibilidade de estar e permanecer no mundo8 de modo incólume. A 

inquietação sempre reaparece para desconcertar o homem. Para ele, as obras de 

Kafka estão sim permeadas de biografia. Mas no sentido de que toda biografia é 

também uma recriação da vida de fato, o “eu” refaz o mundo. A percepção do 

mundo moderno das máquinas está espelhada nos personagens de Kafka.  

Trata-se de personagens terceiromundistas, como analisa Deleuze e Félix 

Guatarri9. O artista deve encontrar seu terceiro mundo, ou seja, a parte 

incompleta10. O filósofo francês identifica na obra de Kafka uma força imanente 

que subverte o texto em múltiplos aspectos. Perturba a sisudez do alemão solene 

de chancelaria em que é vertida a prosa kafkiana. Chacoalha o discurso oficial 

burocrático, na sua violência disfarçada de rotina. Daí Deleuze e Guatarri 
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apontarem em Kafka a potência de produzir resistência de dentro, uma crítica 

imanente à linguagem e semiótica vigentes. Kafka faz saltar um devir minoritário, 

ou seja, uma onda libertária que faz explodir as constrições para multiplicar 

sentidos e valores. Em toda a tenebrosidade dos enredos kafkianos, em todo o 

incômodo visceral na leitura de obras como Na Colônia Penal ou O Castelo, existe 

também uma alegria, uma comicidade associada à subversão e à criação apesar 

de todas as ameaças. 

Sobre os escritos de Kafka, Maurice Blanchot atenta que se busca na obra, a 

“verdade extraliterária”11. Assim, a ficção se funde com a vida. Se especialistas 

esclarecem que não se pode confundir narrativa com o real, Blanchot explica: 

Podemos encontrar na obra de Kafka uma teoria da responsabilidade, uma visão 
da causalidade, finalmente uma interpretação de conjunto do destino humano, as 
três suficientemente coerentes e bastante independentes de sua forma 
romanesca para poderem se transpostas em termos puramente intelectuais. (...) o 
pensamento de Kafka não se utiliza uma regra uniformemente válida, mas 
tampouco é um simples ponto de referência de um fato particular de sua vida.12    

 Há muitas concepções sobre a obra de Kafka, mas é plausível concluir que, 

nessa perscrutação pelo “eu”, o autor descobriu sobretudo o “não-eu”. O clima 

existencial que transpira em seus livros fala muito mais do mundo do seu tempo, 

do futuro sombrio que se anunciava nas entrelinhas do presente. Há um tom 

profético nos personagens esmagados diante de um universo incompreensível 

que é bem menos religioso do que político. Kafka escreve no raiar das décadas 

mais tenebrosas da humanidade, à beira de uma guerra que ceifaria mais de 60 

milhões de vidas. 

 Daí Kafka ser a culminação e o paradoxo do modernismo na literatura. Sua 

autoria é simultaneamente ultrapessoal e impessoal: uma subjetividade 

enigmática, incodificável, impossível de ser domesticada. 

 O modernismo nunca foi tão pouco modernista em Kafka, mas ao mesmo 

tempo ele constitui um horizonte desse mesmo modernismo. Incluído no cânone 

da prosa moderna junto de Marcel Proust, James Joyce e Virginia Woolf, nunca 

professou o modernismo, mas talvez tenha produzido a obra mais modernista de 

todas, justamente por isso, por ter se libertado inclusive das exigências por 

heresia. 
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A revolução na autoria: Hélio Oiticica 

Para o artista Hélio Oiticica os objetos de arte, depois da Arte Moderna, 

passaram a pertencer à categoria de commodities. Era preciso partir para novas 

invenções, assim pensava o artista sobre o fazer arte. Nada mais importava para 

Hélio Oiticica além da possibilidade de propor situações que significavam a fuga 

do condicionamento e do conservadorismo. No ano de 1972, numa carta enviada 

à  Carlos Vergara, Hélio Oiticica reafirma a desvalorização do objeto de arte, 

escrevendo: “Esses artistas que constroem um pedaço de escultura e o chamam 

de arte não passam de narcisistas (...)”. De fato, Lisette Lagnado cita duas fortes 

características presentes nos trabalhos de Hélio Oiticica, a superação da pintura-

quadro e do modelo de exposições: 

Na minha leitura de Oiticica, há dois fatores que determinam a pertinência, tanto 
teórica como prática, deste artista no debate contemporâneo: o sentido 
construtivo, base da experiência neoconcreta, e o de desestetização, que o levará 
cada vez mais longe do reduto das “artes plásticas”. Cito uma frase que está em 
“Crelazer”, um dos conceitos mais importantes para compreender o legado de 
Oiticica ainda ativo hoje (estou citando a versão de 14/01/1969, redigida em 
Londres): “Adeus, ó esteticismo, loucura das passadas burguesias, dos fregueses 
sequiosos de espasmos estéticos, do detalhe e da cor de um mestre, do tema ou 
do lema”.13 

Ao romper com a produção de objetos de arte Hélio Oiticica anula com a 

figura do espectador passivo e propõe um novo papel para o artista, o de “mudar o 

valor das coisas” e de proporcionar através da experimentação a liberdade 

criadora: 

underground” seria a consciência e a eficácia da marginalidade das criações, do 
artista que cria: a criação tornou-se manifestação coletiva, não-ritualistica: 
Libertad! ― a idéia de uma integração do artista no contexto social é falsa: ao 
artista caberia comandar as transformações que saem: de dentro, de baixo, do 
sul ― ao subambear, buscar a liberdade, fazê-la crescer.14 

Permeando as questões políticas e estéticas da década de 1960, o artista 

brasileiro Hélio Oiticica surge com a criação Parangolé. A revolução que o artista 

oferece é o rompimento com a arte. O parangolé justamente rompe com as 

instituições da própria arte, mas não em seu caráter formal nem partir de um 

suposto gênio artístico que “entendeu” e “superou” a história da arte até sua genial 

aparição. Hélio Oiticica buscava exatamente seu contrário: 
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Não se trata de um “happening”, mas de uma tentativa de devolver a prioridade 
criativa para as ruas, para uma coletividade, neste ponto, mais do que um 
“happening”, seria a proposta de uma antiarte; oposta inclusive aos conceitos que 
regiam o próprio sentido de Bienal e ao mesmo tempo a sua salvação: estas, ou 
vão para a proposta de ordem ampla, coletiva, ou cairão num academicismo 
universal de ONU das artes, o que é lamentável já começa a acontecer.15 

Em outro texto o artista complementa: 

Para mim, foi uma abolição cada vez maior de estruturas de significados, até eu 
chegar o que considero invenção pura. “Penetráveis”, “Núcleos”, “Bólides” e 
“Parangolés” foram o caminho para a descoberta do que eu chamo de “estado de 
invenção”.16 

Na verdade, a revolução do parangolé reside na sua desconstrução do 

indivíduo. O parangolé é uma obra coletiva em todos os aspectos: na confecção, 

na incorporação de dança e ritmo, na sua manifestação em grupo, na sua 

absorção dos elementos os mais variados da cultura da favela. 

A anti-arte de Hélio Oiticica é uma arte voltada para a “participação popular 

no campo da criação”17, rompendo com as elites intelectuais e sociais. Segundo o 

artista, quanto menos intelectualização da arte, maior será a capacidade de 

fruição e compreensão da obra, bastando apenas uma iniciação para que haja a 

introdução gradativa da obra. O construir juntos quebra as barreiras centenárias 

da filosofia da arte, o fosso entre arte e vida é aterrado quando o artista se propõe 

compartilhar a criação. O indivíduo e o coletivo “são apenas duas polaridades 

numa totalidade social”18 

      O artista Hélio Oiticica propõe a imersão da expressão artística com a 

vida social. Um modus vivendi inteiramente livre nos mais diversos âmbitos do 

indivíduo: nas ruas, no trabalho, nos bares, na religião, no sexo, na música e na 

dança. A arte entretece-se com o dia-a-dia do indivíduo. Mas não no que é banal 

ou massificado pelos discursos dominantes – e sim no cadinho de culturas e 

vivências potentes da capoeira, do samba, do candomblé, da marginalidade, do 

corpo sexualizado e mesmo transgressor da moral. Uma ética que é social sem 

deixar de lado a individualidade; e que é profundamente de libertação individual, 

sem perder de vista as relações sociais, que precisamente atuam no sentido da 

realização do indivíduo. O parangolé é sem dúvida a expressão mais nítida desse 

campo ético da obra de Hélio Oiticica. 
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A potência criativa no seio da sociedade – é necessária a criação em 

conjunto, a partilha, faz-se preciso absorver as diferentes idéias e explorar a 

criação social. Porque, só assim, se contorna a tendência da homogeneização do 

processo criativo, evitando que o outro se limite a um acessório decorativo, um 

objeto para uma idéia pré-concebida. Arte e vida é a soma das linguagens, 

tentando de todas as maneiras envolver o outro no processo de transformação. 

Daí as exigências pelo cuidado, o diálogo, a inclusão, abolindo o olhar messiânico, 

de cima pra baixo, que tanto caracteriza discursos e práticas de parte da esquerda 

– com a certeza de que cada pessoa é singular, e essa singularidade que 

enriquece o fazer artístico e as relações sociais.  

Considerações Finais 

 Até a Segunda Guerra Mundial, o modernismo baseou-se na autoria 

individual. O artista era o indivíduo herético que embutia em si todo o imperativo 

ético e estético da arte. Era um missionário do novo, um dândi extemporâneo, um 

militante do futuro, um produtor de mundos nunca antes imaginados. O indivíduo-

autor fazia convergir em si todas as expectativas e também os méritos por suas 

obras. Mesmo os movimentos organizados não passavam, no fundo, de 

constelações de autores, mais ou menos aglutinados sob legendas, de qualquer 

forma efêmeros. Com o tempo, a autoria tornou-se um valor de mercado e a 

institucionalização capitalista tratou de neutralizar a arte moderna, fetichizando a 

novidade, anulando o autor, domesticando a sua potência disruptiva. 

 Há, todavia, exceções e é preciso problematizar. Kafka é exemplo de um 

autor-indivíduo que transcendeu as limitações da autoria tradicional da arte 

moderna. Sem alterar o modo de produção eminentemente individual, o escritor 

tcheco em momento algum incorreu em autoindulgência ou se mobilizou em 

direção ao novo por imperativo. Sequer se considerava modernista. No entanto, 

cotejando-o com os maiores autores da primeira metade do século 20, não há 

como não lhe reconhecer a profunda inovação e singularidade de sua literatura. 

Uma arte pessoal que ao mesmo tempo é impessoal e diagnostica o seu tempo.  

 Depois da Segunda Guerra Mundial, a arte moderna passa a criticar a sua 

captura pelos circuitos capitalistas e das instituições de arte. Na esteira de Marcel 
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Duchamp, do dadaísmo e do construtivismo, surge a arte conceitual, que se 

propõe a uma crítica imanente da produção artística. Dá o passo adiante, 

resgatando a força viva da arte, salvando-a das malhas do poder constituído e do 

mercado. Nesse movimento, a autoria, tão codificada no sistema vigente, é um 

dos alvos preferenciais dessa contestação.  

 Nesse contexto, Hélio Oiticica desponta como artista vigoroso na ruptura 

com as injunções do modo de produção de arte. Embora não seja o mais radical 

dos conceituais, Oiticica foi capaz de criar mundos antes inimagináveis, onde os 

objetos recebiam novos sentidos e valores, como na Tropicália ou nos Ninhos – 

uma síntese de ética, estética e proposta política. Sua produção colaborativa, seu 

trabalho em rede, sua abolição de fronteiras entre as artes “alta” e “baixa”, e 

também entre “modalidades” artísticas (dança, teatro, arte visual etc), atingiu 

pontos de extrema potência, como, por exemplo, no Parangolé.  

 Na atualidade, a partilha da autoria está diretamente associada à 

concepção de cultura como núcleo da democracia. Não se trata mais em fazer a 

revolução tomando o poder, mas constituindo um sujeito produtivo multitudinário, 

disseminado pelo corpo social. Cada um pode ser hoje autor e produtor, 

trabalhando em rede e colaborando na geração de valor. É preciso, portanto, 

transmutar as concepções de direitos autorais e direito à cópia, para valorizar essa 

partilha e colaboração. A produção de imaterial (valores, circulação, meios de 

comunicação, signos, marcas etc) é imediatamente política e está no centro do 

sistema econômico contemporâneo. 

 Na democracia do século 21, o produtor não é mais um membro da “classe 

artística” – esse resíduo da concepção sectária de vanguardas do modernismo – 

mas condição e efeito da cidadania. Hoje, produtor é o cidadão, não mais passivo 

e mero receptor. É o cidadão pleno, na sua potência em gerar narrativas e 

multiplicar formas de vida, entretecido à multidão de outros cidadãos-produtores. 

                                                

1 GAY, Peter. “Modernismo: o fascínio da heresia. De Baudelaire a Beckett e mais um pouco”. São Paulo: Companhia das 
letras, 2009. P. 19 
2 Ibid. “Em 1949, o filósofo e crítico alemão Theodor Adorno, um dos líderes da “marxizante” Escola de Frankfurt, disse 
numa frase famosa que <depois de Auschwitz seria uma barbárie escrever poesia>.” P. 429 
3 Ibid. P.182.  
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4 Ibid. P.183. 
5 Referência da referência. P. 216 
6 O abecedário de Deleuze – A a Z. Paris, 1991. Documentário. 
7 Ibid. 216 
8 Anotações feitas em sala aulas.  
9 Deleuze, Guilles; Gattari, Felix. “Kafka por uma literatura menor”. Rio de Janeiro: Imago, 1997. 
10 Anotações feitas em sala de aula. 
11 Blanchot, Maurice. “A parte do fogo”. Rio de Janeiro: Imago, 1997. P. 09 
12 Ibid. P.10 
13LAGNADO, Lisette. “O ‘além da arte’ de Hélio Oiticica”. Artigo apresentado no simpósio que precedeu a abertura da 
mostra “Hélio Oiticica: O corpo da cor”, Londres: Tate Modern, 2007. Texto extraído do site: 
www.pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2882,1.shl, em 20/04/2009. 
14 OITICICA, Hélio. Sexo e Violência. Itaú Cultural: Programa H.O. Número do tombo: 0494/69.  
15 OITICICA, Hélio. Caderno de anotações. Rio de Janeiro; 1967, Projeto HO. Arquivo: 0112-67 
16 OITICICA, Hélio. Entrevista a Ivan Cardoso, 1979. In: FAVARETTO, Celso. “A invenção de Hélio Oiticica”. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2000.  P.47. 
17 OITICICA, Hélio. Entrevista para a revista “A cigarra”. Projeto Hélio Oiticica. Tombo: 0246/66. 1966 
18 Ibid. 
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