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Resumo 
 
Mesmo coerente, o desenvolvimento da produção do artista carioca Hélio Oiticica (1937-1980) 
permite analisarmos algumas inflexões. Embora sua produção mais conhecida seja aquela 
originada no samba da Mangueira e na vivência da favela, há mudanças radicais quando, 
vivendo em Nova Iorque (1970-1978), abandona as referências à cultura popular brasileira e 
passa a lidar com o popular urbano e indústria cultural. Para além, e, algumas vezes em 
contraponto, à produção de arte, seus textos indicam como elaborava conceitos como 
“mitificação” e “verdadeira cultura brasileira”. 
 
Palavras-chave: Hélio Oiticica. Cultura popular. Identidade nacional. 
 
 
Abstract 
 
Even coherent, the development of the artistic production of Hélio Oiticica (1937-1980) allows 
the analysis of some inflections. Although his best known production is that originated at the 
samba of Mangueira and the experience of favela, there are radical changes when, living in New 
York (1970-1978), he abandons the references of Brazilian popular culture and comes to dealing 
with the urban popular and cultural industry. In addition, and sometimes in counterpoint of the 
production of art, his writings indicate how he elaborated concepts such as "myth" and "true 
Brazilian culture." 
 
Key-words: Hélio Oiticica, Popular culture. National identity. 

 
 

 

O artista carioca Hélio Oiticica (HO) (1937-1980) ajudou a expandir os limites dos 

suportes artísticos nos quais trabalhou, desde o período concreto e neoconcreto até 

algumas vertentes da arte contemporânea. Embora ainda não exista uma leitura 

consensual sobre sua produção, recentemente sua trajetória tem sido revista, inclusive 

por críticos internacionais. Para além das proposições artísticas, o legado de HO 

também conta com diversos textos em que teorizou sobre suas obras e as de seus 

pares. Tal legado permite tanto a análise mais ampla das obras em conjunto às 

referências teóricas e vivenciais do artista, assim como certa comparação entre 

proposições artísticas e textos.  
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Existem leituras já bastante consolidadas sobre sua produção, como a que 

destaca a marcante transformação pela qual passou após o contato com o Morro da 

Mangueira, iniciado em 1964. A artista Lygia Pape, muito próxima a Hélio Oiticica, 

descreveu as mudanças radicais pelas quais passou o jovem artista, antes 

“organizado”, “disciplinado”, ao entrar em contato com o “morro”: 

Hélio era um jovem apolíneo, até um pouco pedante, que trabalhava com o seu 
pai na documentação do Museu Nacional, onde aprendeu uma metodologia: era 
muito organizado, disciplinado [...] Em 1964, seu pai morreu; um amigo nosso, o 
Jackson [Ribeiro, escultor], então, levou o Hélio para a Mangueira, para pintar 
carros, foi aí que ele descobriu um espaço dionisíaco, que não conhecia, não 
tinha a menor experiência. Parecia uma virgem que caiu do outro lado; ele não 
tinha mais o pai que poderia ser um superego. Descobriu, aí, o ritmo, a música. 
Ficou tão entusiasmado que começou a aprender a dançar, para poder 
participar dos desfiles, dos ensaios; se integrou na escola de samba, fez 
grandes amigos, ele descobriu o sexo, aí então foi uma esbórnia total na vida 
do Hélio, tanto que o Jackson dizia assim: “Nada como perder o pai!”. Hélio 
virou uma outra pessoa [...] Isso começa a interferir na obra dele, em 1964. A 
morte do pai coincidiu com o fim do movimento neoconcreto, já não havia 
aqueles compromissos mais ortodoxos. Aí ele começou a incorporar essa 
experiência do morro [...], aquilo começa a fazer parte dos conceitos dele, da 
vivência dele [...]. ele muda radicalmente, até eticamente; ele era um apolíneo 
e passa a ser um dionisíaco [...]. essas barreiras da cultura burguesa se 
rompem lá, é como se ele vestisse um outro Hélio, um Hélio do “morro”, que 
passou a invadir tudo: sua casa, sua vida e sua obra. (JACQUES, 2001, p.27, 
grifo nosso) 

O “Hélio do morro”, embora não tenha ido literalmente viver na Mangueira, lá 

teve experiências intensas. Seus relatos falam de um estreito engajamento com a vida 

cotidiana do morro e com a Escola de Samba, onde teria se tornado, segundo suas 

próprias palavras, “um dos principais passistas”: 

Já em 1965 eu era um dos principais passistas da Mangueira [...] 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 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, Hélio. Entrevista a Norma 
Pereira Rego, “Mangueira e Londres na rota”, in Última Hora 31/01/1970 apud 
JACQUES, 2001, p.28). 

Outros escritos sobre Oiticica são bastante próximos aos relatos do próprio 

artista, segundo Jacques (2001):  

Hélio Oiticica descobre a liberdade na Mangueira. Sai de sua redoma familiar 
para viver essa liberdade num espaço marginal, numa marginalidade efetiva. 
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Não se contenta em observar, ele quer experimentar. Começa por aprender a 
dançar o samba, torna-se um passista da ala Vê se entende – aliás, segundo 
testemunhas, um dos melhores passistas brancos. Estreita laços de amizade 
com as pessoas da escola de samba e também com marginais da favela, 
alguns, passistas como ele. Seus novos amigos começam a chamá-lo pelo 
apelido “Russo”, pois ele era o mais branco de todos. Dessa forma, perde 
simbolicamente seu nome de família burguesa. Apaixona-se pela favela e pelo 
mundo da malandragem. Autodenomina-se “malandro velho da Mangueira”. 
Mesmo sem morar de fato na favela – freqüentava os barracos dos amigos, 
passava vários dias por lá -, Oiticica viveu verdadeiramente a vida no morro 
(JACQUES, 2001, p.28). 

Embora sua experiência na Mangueira tenha de fato se tornado uma marca 

indelével em sua obra posterior, essa leitura, segundo Michael Asbury (2008, p.27-51) 

requer alguns cuidados, apontando para a necessidade de novas análises que levem 

em conta uma abordagem historiográfica de seu trabalho. Introduz essa necessária 

revisão pela constatação da contradição entre a visão de HO como exímio sambista e 

os registros fotográficos: 

Sua virtuosidade como dançarino tem sido até agora considerada uma certeza 
inabalável, recebendo confirmações de especialistas e de intelectuais e amigos 
do artista [...] apesar da consistência dessas afirmações, elas parecem 
contradizer a maioria das fotografias de Hélio dançando durante ensaios da 
escola de samba ou até durante o desfile de carnaval. Essas imagens mostram 
repetidamente o artista em total concentração, prestando muita atenção aos 
seus pés. Essa figura em total imersão no ato de dançar contrasta claramente 
com os outros dançarinos fotografados que, ao contrário de Hélio, parecem 
realizar os mesmos movimentos enquanto mantêm todo um charme de elegante 
naturalidade. Se Hélio recebeu aulas particulares dos habitantes da Mangueira, 
como Miro, isso não nega o fato de que seu nível de virtuosidade dificilmente 
seria equivalente ao daqueles que dançavam desde a infância. Para os 
contemporâneos de Oiticica, relatos de sua virtuosidade pertencem, sem 
dúvida, à admiração geral frente ao progresso do artista como sambista. No 
entanto, à medida que esses relatos são mencionados em narrativas 
subseqüentes, estabelecem o processo de construção do mito (ASBURY, 
2008, p.28-29, grifo nosso). 

 O preocupante nestes relatos seria, segundo Asbury (2008, p.29), o “perigo de 

se assumir implicitamente uma superioridade inerente ao homem branco. A natureza 

exótica da favela, seu poder de atração e repulsa, poderia, nesse sentido, ser domado 

por meio da figura de Oiticica”. Mais importante que a existência ou não da ginga no 

samba de HO seria a questão de como se deu o encontro do artista com a 

“comunidade” da favela e com o samba e o carnaval. Para Asbury (2008, p.46) a 

análise do “mergulho” de Oiticica no morro e no samba da metade da década de 1960 

abre a possibilidade de pensá-lo como forma de problematizar a relação com o “outro” 
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proveniente de uma cultura “distinta”. Em seu texto, a “experiência” de Oiticica emerge 

de uma forma que pode ser associada ao que muitos autores chamaram de 

“primitivismo”: “O artista via nos setores menos privilegiados da sociedade brasileira 

uma janela que se abria para fora da civilização ocidental” (ASBURY, 2008, p.46)1.   

Mas, por outro lado, pode-se afirmar que seus “Parangolés” ou “Penetráveis” 

(iniciados em 1964) superavam a visão corrente da arte moderna brasileira sobre a 

favela; o ato de participar ativamente, dançando e modificando o espaço ao redor com 

as capas coloridas ganhava naquele contexto um sentido politicamente transgressor. 

Seus trabalhos mostravam-se sintonizados com as mudanças colocadas em curso pela 

neo-vanguarda, enquanto arriscavam um mergulho ousado na cultura popular urbana 

carioca. Representando um significativo alargamento da prática da arte no Brasil, 

propunha uma radical ativação da participação do público e uma retomada do ideal da 

dissolução da arte na vida. 

Como articular estas visões sobre suas propostas? Asbury levanta um ponto 

crucial, mas a produção textual sobre Oiticica a qual se refere muitas vezes apenas 

replica relatos e escritos do próprio artista sobre o Morro da Mangueira. Ou seja, é 

necessário refletir também sobre a própria visão do artista.  

O conceito de “mito” ocupa lugar de destaque em seus escritos, emergindo 

inicialmente relacionado à maneira pela qual o artista descobria e analisava o samba e 

a cultura do morro e posteriormente em relação à própria construção da identidade 

nacional, como retomada, inclusive, do mito romântico de origem.   

                                                           

1
  Estas questões remetem a discussões ocorridas nos Estados Unidos, e decorrentes tanto da assimilação da 

chamada “teoria francesa”, como provocadas pela produção de uma “arte baseada na comunidade”, a qual, segundo 
Peter Weibel,  “fundamentally distinct in their modes of engagement, in their treatment of potential publics, authorship 
and the temporality of the work itself. And here emerges one of the most critical questions in the consideration of the 
art practice which engages directly with “the world outside”, namely the ethics of engagement with the everyday, and 
the potential for transformative practice” (“Contextual Art”, in Claire Doherty, Situation, the MIT Press, 2009, 
Cambrige, USA) . Hal Foster, um dos autores envoltos nesta polêmica, em “O artista como etnólogo” (2001) afirma 
que ao intervir em um contexto para revelá-lo (em suas incoerências, contradições ou objetivos) seria necessário um 
posicionamento de dentro da situação social criticada, e, ao passar a atuar com os seus agentes, quem intervém 
acabaria por converter-se em mais um integrante daquele contexto. O posicionamento em relação aos poderes 
existentes, se nem sempre pode deixar de ser ambíguo, nunca é neutro. Desde o Iluminismo o “primitivo” teria 
servido como o “outro codificado”, como o termo subordinado em um conjunto imaginário de oposições como 
“luz/escuridão, racional/irracional, civilizado/selvagem”. Esse “primitivo codificado” ajudaria, assim, no 
estabelecimento de uma identidade ocidental (FOSTER, 1996, p.260-261). 
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Uma entrevista que Oiticica concedeu em 1967 revela um aspecto importante de 

sua compreensão a respeito da cultura da favela. Como referência ao ambiente em que 

surgiram os “Parangolés”, menciona a existência de um “gênio anônimo coletivo”: 

Quero fazer voltar o Parangolé ao gênio anônimo coletivo de onde surgiu, e 
com isso jogar fora os probleminhas de estética que ainda assolam nossa 
vanguarda em sua maioria, transformando a pequenez desses problemas em 
algo maior [...] nas Escolas de Samba ninguém sabe quem fez isso ou aquilo; o 
importante é o todo onde cada um dá tudo o que tem. Minha experiência como 
passista da Mangueira é fundamental para que eu me lembre disto: cada qual 
cria seu samba com improviso, segundo seu modo e não seguindo 
modelos; os que fazem seguindo modelos não sabem o que seja o samba ou 
sambar. (OITICICA, Hélio. Entrevista a Mário Barata, “Hélio Oiticica: A 
vanguarda deve jogar fora o esteticismo”, Jornal do Commercio 16/07/1967 
apud JACQUES, 2001, p.32, grifos nossos). 

 

 O relato de HO facilmente desviaria para a afirmação de que a favela seria um 

ambiente onde uma força desconhecida atuaria, criando através do improviso de cada 

um uma dança sem regras, instintiva, na qual os movimentos surgiriam no corpo 

espontaneamente em função do “gênio anônimo coletivo”.  Ao mesmo tempo as 

expressões como “gênio anônimo coletivo” ou “samba com improviso” revelam uma 

busca pela síntese daquela “cultura distinta”, a vontade de apreender por completo o 

ambiente da favela. No entanto, esse esforço de síntese acaba inevitavelmente por 

reduzir a complexidade dessa cultura, apreendendo-a como algo que pode ser 

traduzido, decifrado. 

Em outro texto, de 1965, discorrendo sobre a importância da dança em sua 

trajetória, Oiticica reitera essa interpretação a respeito do samba:  

Antes de mais nada é preciso esclarecer que o meu interesse pela dança, pelo 
ritmo, no meu caso particular o samba, me veio de uma necessidade vital de 
desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade de uma 
livre expressão, já que me sentia ameaçado na minha expressão por uma 
excessiva intelectualização. Seria o passo definitivo para a procura do mito 
e uma nova fundação dele na minha arte. É portanto, para mim, uma 
experiência de maior vitalidade, indispensável, principalmente como demolidora 
de preconceitos, esteriotipações etc. [...] 
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, 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 no 
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gesto, do ato com o ritmo, uma fluência onde o intelecto permanece 
obscurecido por uma força mítica interna individual e coletiva. (OITICICA, 
Hélio. “A dança na minha experiência”, 12/11/1965 apud JACQUES, 2001, p.72-
73, grifos nossos). 

 

 A descrição de Oiticica indica o quanto à fruição da dança importa na formulação 

e incorporação de novos parâmetros para a arte que pretendia “re-fundar”. Ela emerge 

associada aos conceitos de liberdade, movimento, participação, coletividade e desprezo 

aos parâmetros da arte de museu – ou seja, como libertação em relação aos 

parâmetros estéticos nos quais fora educado como artista. Mas, nas descrições de 

Oiticica em relação à dança como “desintelectualizada”, “de livre expressão”, “uma 

fluência onde o intelecto permanece obscurecido por uma força mítica”, se inscreve a 

idéia de que o samba seria uma dança mais “primitiva” que as demais, recaindo na 

idéia de que o “outro”, no caso o habitante da Mangueira, estaria na posição 

desprivilegiada de um estágio, nas palavras de Foster (1996), “pré-cultural”, mais 

vinculado à natureza que à civilidade. 

Aproximando-se do samba desta maneira, Oiticica deixaria de considerar o 

caráter histórico do samba enquanto organização social posterior à abolição da 

escravatura. Ficaria em segundo plano o movimento no qual os recém-libertos se 

apoiaram como condição de permanência no espaço urbano, sua leitura como 

resistência. Uma aproximação que obscurece alguns aspectos, como possíveis 

conflitos, a luta pela permanência na cidade, as diferenças étnicas e preconceitos, e 

ilumina outros, como a desinibição intelectual e “a imersão no ritmo” que interessavam 

mais de perto ao projeto artístico de HO. 

Ademais, é preciso situar historicamente o samba com o qual Oiticica teve 

contato. O artista encontra a estrutura competitiva de uma “Escola de Samba” e uma 

dança já disciplinarizada –– e contaminada por outros discursos, exteriores ao ambiente 

ao morro, que situavam o samba como “símbolo nacional”. A referência positiva ao 

“mito” nessa fala de Oiticica remete a um ambiente originariamente puro, livre das 

camadas de elaborações intelectuais que nublam o verdadeiro sentido das experiências 

vivenciais. Descolar-se das esferas intelectualizadas e se envolver com uma dimensão 

mais “instintiva” seria um passo importante para a “procura do mito” e sua refundação.  
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Outra dimensão da referência ao “mito” nos textos de Oiticica é dada quando 

ocorre uma inflexão e ele passa a referir-se às questões da “identidade nacional”. 

Nesses textos, se inscreve o entendimento de que o “outro” sobre quem se fala é o 

próprio “povo brasileiro”. Escrevendo sobre o célebre penetrável “Tropicália” (1967), 

teoriza: 

Por isso creio que a Tropicália, que encerra toda essa série de proposições, 
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 européia, apesar de estar até hoje a ela submetida: só o negro e o 
índio não capitularam a ela. Quem não tiver a consciência disso que caia fora. 
Para a criação de uma verdadeira cultura brasileira, característica e forte, 
expressiva ao menos, essa herança maldita européia e americana terá de 
ser absorvida, antropofagicamente, pela negra e índia de nossa terra, que 
na verdade são as únicas significativas, pois a maioria dos produtos da arte 
brasileira são híbridos, intelectualizados ao extremo, vazios de um significado 
próprio. (OITICICA, Hélio. 04/03/1968 in BOSUALDO, 2007, p.240-241, grifos 
nossos). 

 

Não há dúvida que Oiticica foi um dos artistas mais radicalmente inovadores no 

Brasil, mas também está fora de questão que manteve a crença nestes “mitos” do 

nacionalismo por muitos anos. Mais ainda, durante mais de uma década seu trabalho 

se fundamentou em uma crítica a eles, que, na verdade, mais os atualizava do que os 

negava. Foram parte de seu processo de pesquisa durante o tempo que permaneceu 

no Rio de Janeiro. Apenas na década de 1970, já em Nova Iorque, os superou.  

Nosso ponto é entender o motivo de sua forte presença em seu pensamento e 

criação e a maneira e os objetivos com que o ele o manejou. A resposta à primeira 

questão pode ser resumida na influência do modernismo brasileiro no pensamento e na 

cultura nacionais – que penetrou fundo na auto-compreensão que os intelectuais e 

artistas brasileiros tinham (e tem) de si e de seu país. O Modernismo, que acabou 

sendo adotado pelo projeto do nacional-desenvolvimentismo, se empenhou na 

construção de uma identidade moderna e brasileira, atualizando mitos de criação da 

nação (discursos que têm sua origem no romantismo e no nacionalismo do século XIX). 

Como conseqüência, o intelectual e/ou o artista se vêem como os agentes capazes de 
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interpretar e representar em suas obras a verdadeira essência da “cultura nacional” ou 

“popular”.  

Já a segunda questão, a maneira como HO lançou mão deles durante sua 

trajetória para construir sua obra (e, dentro dela, superá-la) necessita uma análise mais 

detalhada. Podemos começar contextualizando a defesa de Oiticica de uma “verdadeira 

cultura brasileira” lembrando parte de um texto de Roberto Schwarz (1987): 

De 64 para cá a internacionalização do capital, a mercantilização das relações 
sociais e a presença da mídia avançaram tanto que estas questões perderam a 
verossimilhança. Entretanto, há vinte anos apenas elas ainda agitavam a 
intelectualidade e ocupavam a ordem do dia. Reinava um estado de espírito 
combativo, segundo o qual o progresso resultaria de uma espécie de 
reconquista, ou melhor, da expulsão dos invasores. Rechaçado o Imperialismo, 
neutralizadas as formas mercantis e industriais de cultura que lhe 
correspondiam, e afastada a parte antinacional da burguesia, aliada do 
primeiro, estaria tudo pronto para que desabrochasse a cultura nacional 
verdadeira, descaracterizada pelos elementos anteriores, entendidos como 
corpo estranho. A ênfase, muito justa, nos mecanismos da dominação norte-
americana servia à mitificação da comunidade brasileira, objeto de amor 
patriótico e subtraída à análise de classe que a tornaria problemática por sua 
vez. (SCHWARZ, 1987, p.32, grifo do autor) 
 

Oiticica escreve logo após este período. Asbury (2008) apontou a situação de 

HO quando Ferreira Gullar iniciou seu engajamento no Centro Popular de Cultura 

(CPC), cerca de dois anos após ter publicado o Manifesto Neoconcreto e a Teoria do 

não-objeto. Gullar tentava promover a consciência política das massas através da 

apresentação de peças de teatro em lugares como favelas, fábricas e sindicatos. Sendo 

naquele momento uma forte referência para Oiticica, a influência de sua posição crítica 

e sua ida em direção ao “povo” não pode ser subestimada.  

Podemos imaginar que nas propostas iniciadas com os “Parangolés” (1964) e 

que seguem até “Éden” (1967), HO estaria acompanhando a seu modo (e tentando 

superar) as idéias lançadas pela corrente político-cultural chamada de “nacional-

popular”.   

É nesta década, com o acirramento das contradições sociais, que novas 

formulações emergem com vigor em distintos campos do conhecimento – a relação 

vertical entre as classes, que permeava diversas áreas da cultura brasileira e que 
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permaneceu intocada até os anos 1960, passa a ser objeto de críticas frontais. Após 

1960, observamos abordagens completamente diferentes, que podem ser 

contextualizadas como parte da crise do “nacional-desenvolvimentismo”. Setores de 

esquerda põem em prática estratégias de mobilização popular que originam novas 

concepções da relação entre política e cultura que, se por um lado mantinham-se 

presas a “questão nacional”, por outro lado tensionavam a relação entre o nacional e o 

popular ao atribuir um papel não passivo ao elemento “popular” (mesmo que este termo 

continuasse carente de maior precisão) (SANTOS et al., 2010). 

A “cultura nacional” é objeto de revisão: a noção de cultura do nacional-popular 

engloba qualquer elemento que promova a emancipação nacional (anti-imperialista e 

popular). Nasce outra idealização do povo brasileiro – a do oprimido, que mobilizado se 

politiza, protesta e age.  O projeto nacional-popular foi abortado pela ditadura, senão 

em 1964, em 1968. Mas no hiato entre o golpe e o AI-5, suas concepções se 

preservaram nos setores de oposição, recebendo por sua vez fortes críticas, onde 

originaram propostas culturais renovadoras e desenvolveram diferentes estratégias que 

apontam para a mudança substantiva ocorrida na época entre a “cultura brasileira” e a 

população carente. Frutos do contexto de resistência, estas propostas se estruturam 

tanto a partir de elementos provenientes do projeto nacional-popular como de outros 

resultantes de sua critica. Cabe ressaltar a maneira como a mobilização popular, 

ingrediente essencial do projeto popular-nacional, traduziu-se em propostas artísticas 

que formularam uma maior participação dos agentes envolvidos nos processos, 

tornando-os ativos (SANTOS et al., 2010).  

Oiticica formulou suas descobertas como “proposições para a criação”: “[...] Não 

se trata mais de impor um acervo de idéias e estruturas acabadas ao espectador, [...] 

mas de dar ao indivíduo de hoje, a possibilidade de “experimentar a criação”, de 

descobrir pela participação [...], algo que para ele possua significado” (CATALOGUE... 

2004 [1966], s/p). Em outras palavras, visava fornecer o caminho para a ampliação de 

hábitos perceptivos do público, gerando nova capacidade de reflexão e imaginação e 

mesmo mudanças de comportamento. Isto se combinava com a reinserção da arte no 
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cotidiano: as experimentações que incorporavam objetos cotidianos logo se deslocaram 

para o espaço urbano. 

Esta profunda reestruturação permitiu a Oiticica uma interlocução renovada com 

práticas culturais populares urbanas. Enquanto nos “Parangolés” é evidente o diálogo 

com práticas do mundo do samba, os “Penetráveis” tomaram em sua construção muitas 

formas espaciais presentes nas favelas.   

Em outras palavras, HO concordava com o diagnóstico negativo do “nacional-

popular”, mas discordava do que enxergava como autoritário em seu discurso político-

cultural. Mais preocupado com a ação estética, e em dia com a produção internacional, 

queria ativar a participação do público (da população), mas por meio de trocas de 

experiências entre popular e erudito em termos mais equilibrados. 

Mas, por outro lado, seu pensamento, mesmo tentando superar a posição 

nacional-popular, ainda se mantém preso a lugares comuns do modernismo e da 

“identidade brasileira”. Interessante, nesta perspectiva, analisar o que emerge como 

positivo e como negativo no texto de HO, que nega o vínculo à “cultura ocidental” para 

valorizar a herança das “culturas negra e indígena” (isto em um ambiente onde já 

dominava a urbanização e a indústria cultural).  

A defesa de uma “imagem brasileira total” apóia-se na reformulação do mito 

romântico de origem das “três raças tristes”. Aceita o “mito da miscigenação” (“somos 

negros, índios, brancos, tudo ao mesmo tempo”), mas, através da referência a Oswald 

de Andrade, rechaça a “herança maldita” européia e americana. Mesmo na 

miscigenação proposta como alternativa aos “mitos universalistas”, despontam etnias 

mais “brasileiras” que outras. Ao distinguir tão claramente quais delas são positivas e 

quais não, HO acaba limitando sua própria proposta e até, em parte, endossando o mito 

romântico anterior.  

Mas é importante assinalar a originalidade da pesquisa estética de HO e que 

mesmo apesar dos problemas implícitos nesta visão, ele criou uma nova leitura da 

cultura do “povo brasileiro”, uma visão “pós-neoconcreta” sobre as potencialidades 
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culturais da vivência da favela. Houve, ademais, uma evolução dentro do próprio fazer 

artístico, que o conduziu a novas concepções.    

O período de sua formação e primeiros anos de carreira transcorreram sob o 

signo das correntes construtivas. Pensando nas proposições do crítico Mário Pedrosa, 

percebemos como Concretismo e Neoconcretismo faziam parte de um projeto político-

cultural maior, que, articulando as produções de arte, design, comunicação visual e 

arquitetura e urbanismo, não envolvia apenas a produção de obras, mas a criação de 

instituições de ensino, de divulgação e de um novo público. O horizonte deste projeto 

era a criação de uma sociedade moderna, democrática, urbana e industrial. Os anos 

1960 assistiram ao fracasso das mobilizações populares e à implantação da ditadura 

militar. A auto-dissolução do Neoconcretismo e a inflexão que observamos no trabalho 

de seus artistas mais radicais articula-se a esta conjuntura política e cultural.  

A nova etapa de desenvolvimento deslanchada pela ditadura transforma 

definitivamente o Brasil em uma sociedade urbano-industrial, mas com todas as 

implicações da desigualdade social de um país periférico dependente. Não por acaso 

emergem nesta época trabalhos artísticos onde mitos de extração 

romântica/modernista, ressuscitados pela ditadura, são revisitados sob a luz de uma 

ironia corrosiva2.  

Paradoxalmente, “Tropicália” está entre as pioneiras. Há uma forte defasagem 

entre a instalação e o texto explicativo de Oiticica que vimos acima. A instalação supera 

a perspectiva “mítica” do Brasil. Ou seja, há uma distância entre o “popular” teorizado e 

aquele elaborado esteticamente através desta obra.  

A instalação “Tropicália” (1967) era composta por um ambiente com dois 

“penetráveis”, feitos de planos coloridos de madeira que remetiam à precariedade 

material das habitações do morro. O público caminhava pelos seus meandros, 

reconhecendo em seus elementos a própria realidade cotidiana – espadas-de-são-

                                                           
2
 Em 1968 Lygia Pape executou uma série de “Caixas de Humor Negro”, entre elas, a “Caixa Brasil”, uma caixa de 

madeira forrada de feltro vermelho onde, ao abrir, lia-se a palavra “Brasil” em letras prateadas e encontravam-se 
amostras de cabelos das três raças, do índio, do branco e do negro, por ordem de chegada ao país. Desta forma, 
Pape recriava o mito de origem se apropriando de objetos cotidianos que, colocados dentro de uma caixa, adquiriam 
conotações mórbidas. 
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jorge, comigo-ninguém-pode, troncos de árvores com araras –, pisando descalço na 

areia e nas britas e encontrando ao final de um penetrável um aparelho de TV, que 

permanecia constantemente ligado.   

Uma ironia literalmente tropicalista perpassa a estrutura do penetrável, que o 

próprio artista situa como o encerramento de uma série de proposições acerca da 

“imagem do Brasil”. “Tropicália” finda na descoberta da onipresença dos veículos de 

comunicação de massa – a TV ocupava o centro (final) do labirinto que remetia às 

arquiteturas improvisadas da favela, apontando um destino inevitavelmente comum a 

todos. Ao tentar definir a “cultura popular”, HO acabou por se dar conta do poder da 

indústria cultural3.  

 Se retomarmos as análises do próprio HO sobre sua trajetória, veremos como a 

fase de seu envolvimento com o samba da Mangueira é considerada uma preparação 

para o seu desenvolvimento artístico posterior. Como lembra Favaretto (2007), suas 

últimas entrevistas, datadas do período em que chega de volta ao Brasil, em 1978, 

depois de oito anos vivendo em Nova Iorque, revelam como os seus trabalhos recentes 

configuravam “uma anamnese daquele percurso que então considerava um prelúdio ao 

que seria a sua verdadeira criação”. Disse Oiticica (FAVARETTO, 2007, p.1): “não é 

retomada de coisa alguma, porque só agora estou começando. Tudo o que fiz antes 

considero um prólogo”. 

 No texto de Asbury (2008) encontramos uma análise de como a descoberta do 

rock and roll em Nova Iorque foi fundamental para que Oiticica revisasse seus 

parâmetros a respeito da dança. Para o autor, as conotações primitivistas se 

esgotariam ao se considerar a extensão da trajetória de HO e como ele pensou a dança 

quando entrou em contato com o rock. Oiticica enxergava no êxtase dionisíaco do 

samba um caminho na investigação da experiência estética, outro meio de proporcionar 

“ao indivíduo de hoje, a possibilidade de „experimentar a criação‟”. Nesse sentido, a 

cultura do samba aparecia como um imenso campo a ser explorado.   

                                                           
3
 Outro indicativo da superação estética desta visão mitificada é uma frase inscrita sem maiores destaques numa das 

paredes do primeiro penetrável de “Tropicália”: “a pureza é um mito”. A constatação de Oiticica parece indicar que o 
mesmo estava ciente de quão equivocada poderia ser a busca pela essência das “raízes brasileiras”, que estariam 
sempre, e inalcançavelmente, distantes.   
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 Nos textos do artista sobre esse período, o rock assume o papel que antes o 

samba possuía, como instrumento de descoberta do corpo: 

[...] descobri q o q faço é música e q música não é “uma das artes” mas a 
síntese da conseqüência da descoberta do corpo: por isso o ROCK p. ex. se 
tornou o mais importante para eu pôr em xeque dos problemas chave da 
criação (o SAMBA em q me iniciei veio junto com essa descoberta do corpo no 
início dos anos 1960: PARANGOLË e DANÇA nasceram juntos e é impossível 
separar um do outro): o ROCK é a síntese planetário-fenomenal dessa 
descoberta do corpo. (OITICICA, Hélio. “O q faço é música”, Biscoitos Finos, 
1980 in JACQUES, 2001, p.41, grifo nosso) 

 

E apresenta até algumas vantagens em relação ao samba:  

O samba é uma coisa mais ligada à terra, ligada a coisas míticas das quais o 
rock prescinde. O rock já sintetiza tudo isso, você já é iniciado desde que ele te 
atinge. O samba, eu tive que ir a ele. (OITICICA, Hélio. Entrevista a Jary 
Cardoso “Um mito vadio”, Folhetim 05/11/1978) 

  

Por esta época, HO elaborou o “Bloco de experiências”, um conjunto de nove 

proposições de instalações, que, acomodadas em caixas, tinham instruções para a 

criação de situações “faça você mesmo”. Entregou-se a esta série, que via de regra são 

trabalhos a quatro mãos, entre 1973 e 74. As “Cosmococas”, séries de slides que 

deveriam ser projetados sem sequência narrativa, mas com música, em espaços 

ambientados com redes, grandes caixas de areia, cortadores de unhas, etc. 

(GRUBERT, 2006, p.115), faziam parte dele e miravam o consumo do cinema, a 

homogeneização e o empobrecimento da experiência cinematográfica pela indústria de 

entretenimento.  

Oiticica já morava há cerca de três anos em Nova Iorque quando produziu as 

“Cosmococas”. Em vez de referências à cultura popular brasileira, já emerge um outro 

“popular”, relativo à vida urbana de Nova Iorque, no qual despontam elementos vindos 

da indústria cultural, os quais Oiticica rearticula de maneira a dar continuidade à sua 

produção. Nesse sentido, trabalha dentro da lógica de produção da cultura de massa, 

como o próprio rock „n roll.  

Tal mudança ocorre não apenas em seu texto, mas a “desmitificação” vem dos 

avanços na sua produção. As “Cosmococas” indicam uma espécie de superação, 
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evidenciando como seu trabalho artístico já dialogava com a produção novaiorquina e 

ocorria em outras bases, com outro tipo de referência. Demonstram ainda como as 

artes plásticas se abriam para esse mundo e tentavam interferir nele. 

Esse momento parece ainda ter marcado uma revisão de HO em relação ao que 

ele mesmo antes havia definido como “a procura do mito” através dos “Parangolés”. 

Como já citamos, Favaretto lembrou que o percurso de constituição das estruturas 

surgidas a partir dos “Bólides” e “Parangolés”, e configuradas na arte ambiental, foi 

considerado por HO uma etapa preparatória, necessária para o que discriminou como 

“processo de desmitificação”. Descrevendo a cidade do Rio de Janeiro, com o olhar de 

quem esteve ausente por alguns anos, HO reconhece ter “mitificado” a própria cidade: 

O andar é a descoberta que o andar para mim não é só... Quando eu ando eu 
proponho que as pessoas andem dentro de um Penetrável com areia e 
pedrinhas... eu estou sintetizando a minha experiência da descoberta da rua 
através do andar... do espaço urbano através do detalhe, do andar... do detalhe 
síntese do andar. O Delírio ambulatório, quando não é patológico é uma coisa 
altamente gratificante. Todos os pedaços do Rio de Janeiro têm para mim um 
significado concreto e vivo, um significado que gera essa coisa que chamo de 
“delírio concreto”: a pedra do açúcar Pérola, a antológica Central do Brasil, as 
ruas em volta da Central do Brasil, no centro, os morros do Rio: São Carlos, 
Favela, Mangueira, Juramento, esses lugares assim que conheço mais de 
perto. Para mim primeiro o Rio era um mito, eu tinha mitificado ele de tal 
maneira que eu tive que sair dele e passar esses anos todos fora, para 
descobrir que depois do processo de mitificação vem o processo de 
desmitificação [...]. Aí eu descobri que o processo de mitificação é muito 
importante, mas ele tem que vir acompanhado com o de desmitificação. 
(OITICICA, Hélio. Entrevista para Ivan Cardoso, “A arte penetrável de Hélio 
Oiticica, Folha de São Paulo, 16/11/1985 in JACQUES, 2001, p.129, grifo 
nosso). 

 

O olhar estrangeiro permite a Oiticica uma nova apreensão sobre a cidade do 

Rio de Janeiro. A alteridade, nesse sentido, contribui para uma reconstrução de sua 

própria identidade. Os parâmetros estabelecidos pela vivência num ambiente distinto, e 

no qual convivia com outras experiências, mais ligadas à cultura “underground”, permite 

que Oiticica revise a maneira pela qual enxerga a cidade, e, por extensão, seus 

elementos simbólicos que já haviam sido elaborados esteticamente. O “processo de 

desmitificação” emerge então como uma forma mais depurada de apreensão da cidade 

e de seus discursos, se constituindo como fundamental para o desenvolvimento futuro 
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de sua produção. Podemos dizer que “desmitificar” assume o caráter positivo que HO já 

havia atribuído à “construção do mito”. 

Referências: 

ASBURY, Michael. O Hélio não tinha ginga. In: BRAGA, Paula. “Fios soltos: a arte de Hélio 
Oiticica”. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
JACQUES, Paola Berenstein. Estética da ginga: a arquitetura das favelas através da obra de 
Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001. 
BOSUALDO, Carlos (org). Tropicália: uma revolução na cultura brasileira (1967-1972). São 
Paulo: Cosac & Naify, 2007. Vários autores. 
CATALOGUE RAISONNÉ HÉLIO OITICICA. Textos originais de Hélio Oiticica e outros em 
mídia digital - versão preliminar do Catalogue Raisonné Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Projeto 
Hélio Oiticica, 2004. 3 CD-ROM. 
DOHERTY, Claire. Contextual Art. In: Situation. The MIT Press, 2009, Cambrige, USA. 
FAVARETTO, Celso. Para além da arte, a vida. In: Flora Sussekind et al. (Org.). Crítica e 
Valor: homenagem a Silviano Santiago (no prelo). Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui 
Barbosa, 2007. 
FOSTER, Hal. O inconsciente ‘primitivo’ da arte moderna ou pele branca, máscaras 
negras. In: “Recodificação: arte, espetáculo, política cultural”. São Paulo: Casa Editorial 
Paulista, 1996. 
________. El artista como etnólogo. In: “El retorno de lo real”. Madrid: Akal ediciones. 2001. 
________. Primitive Scenes. In: Critical Inquiry, n.20. University of Chicago Press. 1993. 

SANTOS, Fábio Lopes de Souza; MACHADO, Vanessa Rosa. Lygia Pape na terra dos 
brasis: entre tupinambás e cílios postiços. Anais do 18º Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas - ANPAP. Transversalidades nas Artes Visuais, 2009. v. 1. p. 
1807-1821. 
SANTOS, Fábio Lopes de Sousa; BUZZAR, Miguel Antonio, CORDIDO; Maria Tereza Regina 
Leme de Barros. Popular Participation in the Brazilian Favelas: Art and Urbanism. In: Ist 
International Meeting EAHN - European Architectural History Network. Guimarães, Portugal, 
2010.  
SCHWARZ, Roberto. Nacional por subtração. In: Que horas são? – Ensaios. São Paulo: Cia. 
Das Letras, 1987. 
________. Cultura e política no Brasil: 1964-1969 in BOSUALDO, Carlos (org). Tropicália: 
uma revolução na cultura brasileira (1967-1972). São Paulo: Cosac & Naify, 2007. Vários 
autores. 

 

Vanessa Rosa Machado  
Arquiteta (USP São Carlos, 2003), mestre (IAU – USP São Carlos, 2008) e doutoranda no 
Programa de Pós-graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP-São Carlos, na 
área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo. É bolsista CAPES. 
 
Fábio Lopes de Souza Santos  
Arquiteto (FAU-USP, 1980), Master of Arts pelo Royal College Of Arts (1984) e doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo pela USP (2000). Realizou diversas exposições de artes plásticas. É 
professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos. 
 


