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Resumo 
 
O presente ensaio apresenta o conceito de Crelazer, inventado e experimentado pelo artista 
Hélio Oiticica como um elogio ao lazer, ao prazer e a preguiça, a fim de discutir possibilidades 
de atualização dessa noção. Nesse sentido, o Crelazer é posto em diálogo com as novas 
formas de poder e resistência que encarnam nossa época, passando da multiplicação das 
atuais formas de controle sobre a vida às possibilidades de invenção de si e produção de 
subjetividade como forma de luta. O devaneio é investigado em seu potencial biopolítico como 
forma de recusa à sujeição. 
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Abstract 
 
This essay introduces the concept of Creleisure invented and experienced by artist Hélio Oiticica 
as a compliment to leisure, pleasure and laziness to discuss possibilities to updating this notion. 
Thus, the Creleisure is put in dialogue with new forms of power and resistance that embody our 
time, from the multiplication of the current forms of control over life to the possibilities of self-
invention and production of subjectivity as a form of struggle. The reverie is investigated on its 
biopolitical potential as a way to reject the control of subjectivity.     
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Se é verdade que o dia 22 de março de 1980 marca o falecimento do artista 

brasileiro Hélio Oiticica, não podemos dizer o mesmo sobre sua vida-obra-pensamento. 

A ainda recente1 possibilidade de acessar o vasto acervo de Oiticica continua rendendo 

muitas descobertas a seus pesquisadores, fazendo valer a sua tão preciosa noção de 

obra em processo. Uma obra que continua impulsionando novas invenções, se 

atualizando e se reinventando a cada tempo. 

De trabalhos ainda não realizados até as suas mais diversas aproximações e 

invenções sensório-conceituais, nos parece mesmo que Oiticica produziu uma obra 

maior do que o tempo que teve para viver2. Isso fica ainda mais interessante quando 

tratamos de um artista que viveu a ―vida como obra de arte‖3, não restringindo o híbrido 

arte-vida a um projeto estético, mas o expandindo a sua própria forma de existência. 
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Se o jeito mais convencional para se pesquisar arte sempre foi o de contar uma 

história em linha reta, fortalecendo assim a tradição moderna de uma história da arte, a 

vida-obra-pensamento de Oiticica parece sempre escapar a essa abordagem, nos 

desafiando com questões ―descoladas‖ ao seu tempo histórico de produção. Vale 

lembrar: as ―Cosmococas‖ estariam mesmo condenadas ao momento de sua 

concepção? Mesmo só tendo sido montadas pela primeira vez em 1992, quase vinte 

anos após a morte de Oiticica?  

Pesquisar Oiticica ―através do futuro4‖ é buscar o que há de devir em suas 

―invenções‖, vislumbrando questões pertinentes ao pensamento contemporâneo que 

sua obra permite. Entre as inúmeras propostas de Oiticica no plano intelectual e 

experimental, escolhemos, no presente ensaio, discutir o conceito de CRELAZER em 

diálogo com questões contemporâneas a respeito das novas formas de poder e 

resistência que encarnam nossa época, passando pela multiplicação das atuais formas 

de controle da subjetividade e seu potencial de criação. Afinal, por que não pensar a 

emergente economia dos fluxos convocando um artista que fez de sua obra um 

programa in progress? 

Tecnologia de pensamento sensorial  

Antes de nos aprofundarmos nesse ―conceito‖ de Oiticica é preciso esclarecer 

que apesar da necessidade quase compulsiva que este artista tinha pela escrita (cf. 

Coelho, 2008) - onde formulava através de anotações, textos, cartas, entrevistas, 

depoimentos e recortes suas mais diversas proposições -, como um ―inventor‖ de 

conceitos, Oiticica não distinguia o artista do pensador. Seu trabalho teórico só era 

possível enquanto um campo de forças que fazia ―erigir mundos‖ (Oiticica) onde o 

―pensamento vive pela ação‖ (Clark, 1968). Não constituía assim um a priori para 

pensar sua obra, mas era parte dela: ―não existe idéia separada do objeto, só existe o 

grande mundo da invenção‖ (Oiticica in Oiticica Filho e Vieira, 2009) 

Talvez, portanto, seja mais apropriado nos referirmos às proposições de Oiticica 

como ―núcleos conceituais postos em movimento‖5, pois não havia hierarquia entre 

suas formulações, que de forma orgânica se atravessavam, se confundiam e se 
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fertilizavam. O pensamento vivo era seu lugar de fala. Como num fluxo continuo, obra e 

conceito participam da mesma vontade construtiva, como um ―delírio concreto‖. Oiticica, 

como destacou o artista-pesquisador Ricardo Basbaum (2008), desenvolveu uma 

―tecnologia de pensamento sensorial‖, que opera sobre o ―fluxo sensório-conceitual‖ 

como um fator duplo. ―A experiência de seus trabalhos produz informação virtual numa 

espécie de estado não processado, que é convertida – progressivamente modificada 

através da transdução – em conceitos que são incorporados pelo participante‖, acredita 

Basbaum (id., 113).  

Arte-vida. Poder-vida. Resistência-vida. 

Assim como muitos dos artistas experimentais das décadas de 60 e 70 - período 

marcado pela instabilidade do conceito de arte -, a pesquisa estética de Hélio Oiticica 

foi sempre marcada pela experimentação da ―linha orgânica‖ que confunde vida e arte. 

No entanto, enquanto as vertentes internacionais formulavam, neste período, novas 

categorias para a arte, como arte conceitual, performance, happenings, earth-works, 

body-art, entre outras, o interesse de Oiticica era exatamente de abolir qualquer 

possibilidade de compartimentalização da arte. 

Uma das singularidades da pesquisa deste artista está na crença da hibridização 

com o ambiente como uma experiência de participação inventiva do público. Assim, a 

arte de Oiticica pode ser melhor compreendida hoje pela perspectiva ecosófica6 de Félix 

Guattari, que pressupõe a articulação ético-estética entre o ambiente, o social e a 

subjetividade humana como ponto central para a invenção. Para Lissete Lagnado 

(2007), ele desenha um compromisso ―de ordem antes política do que estética: 

implantar uma nova prática de vida, baseada na percepção criativa do indivíduo e na 

sua inclusão no coletivo‖. 

Na perspectiva contemporânea, não podemos deixar de analisar a obra de 

Oiticica, sem problematizar a produção de existência em nosso atual contexto histórico, 

onde passamos a produzir e consumir formas de vida. Os processos de subjetivação 

(biopotência) situam-se no centro das novas lutas políticas e das novas estratégias 

econômicas (cf. Lazzarato, 2002). 
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Como nos mostrou Foucault (1993), o poder a partir da sociedade disciplinar 

(típica do capitalismo industrial) torna-se produtivo e positivo, não mais interessado em 

decidir sobre a morte (como nas sociedades de soberania), mas em gerir a vida, por 

meio de uma rede de tecnologias de poder que produzem normas e padrões e regulam 

os costumes e hábitos em diferentes instituições disciplinares. Esse biopoder ou poder 

sobre a vida intensifica-se configurando mecanismos de controle atrelados ao 

surgimento do capitalismo pós-industrial ou cognitivo. A expectativa é que cada um 

controle sua própria vida. Nessa nova lógica, o capital passa a investir na subjetividade 

humana, colocando a criatividade, o conhecimento, a polivalência e a força de 

invenção, e não mais mercadorias, na base dos novos processos produtivos.  

―São requisitados dos trabalhadores sua inteligência, sua imaginação, sua 

criatividade, sua conectividade, sua afetividade – toda uma dimensão subjetiva e extra-

econômica antes relegada ao domínio exclusivamente pessoal e privado, no máximo 

artístico‖. (Pelbart, 2003) O fim do confinamento da invenção ao gueto da arte, já 

problematizado por Oiticica, veio, no entanto, acompanhado de uma dissociação entre 

resistência e criação (Rolnik, 2003). Instrumentalizada pelo capital, a invenção deixou 

de ser uma atividade marginal, como acreditava Oiticica, para se tornar uma demanda 

do mercado, dando fim à utopia de que exista um ―fora‖ no social. Nesse novo cenário - 

marcado pelo investimento cada vez mais agressivo do capital na cultura e na 

subjetividade - as forças de invenção tornaram-se a principal fonte de valor do que 

chamamos hoje trabalho imaterial (cf. Lazzarato; Negri, 2001). Distante da utopia 

contracultural de emancipar a criação, a liberdade individual foi capturada como 

instrumento de governo de si e auto-sujeição (cf. Rose, 1999). 

Como nos lembra o intelectual Paolo Virno (2008, p.124), os atuais processos 

produtivos - que tentam englobar toda a experiência do indivíduo, o obrigando a uma 

seqüência de performances e improvisações – apenas parodiam a auto-realização e 

marcam nosso ponto máximo de assujeitamento. ―Ninguém é tão pobre como aquele 

que vê sua própria relação com a ―presença alheia‖, ou seja, o próprio ter-linguagem 

reduzido ao trabalho assalariado‖, destaca Virno (id.). 
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Para escapar a tal parodia diluidora da invenção não cabe um olhar determinista. 

Se ―onde há poder há resistência‖, como afirmou Foucault (2003), as mesmas 

capacidades ativadas pelo capital podem voltar-se contra ele, como uma resposta 

biopolítica onde a potência da vida resiste ao poder sobre a vida. Nesses mesmos 

processos de subjetivação que alimentam o capital encontramos a potência de 

resistência da criação, abrindo espaço para uma transformação do sujeito. Assim, a 

galáxia de pensamentos que Hélio Oiticica chamou de CRELAZER torna-se atual na 

configuração histórica em que a renovação do discurso político passa pela estética. 

Crelazer: apologia do lazer, do prazer e da preguiça. Homenagem à vida.7  

―As pessoas normais se transformam em artistas plásticos, eu não, eu 

declancho. Eu não me transformei em um artista plástico: eu me transformei em um 

declanchador de estados de invenção‖, disse Oiticica em entrevista a Ivan Cardoso, em 

1979 (in Oiticica Filho e Vieira, 2009, p. 234). Situando-se como um ―declanchador de 

estados de invenção‖, esse artista dedicou ao outro o seu programa ético-estético. 

Sua preocupação era mobilizar o ―ex-espectador‖, transformado por ele em 

―participador‖, a um estado inventivo. Para ativar essa proposta, Oiticica se interessou 

primeiramente em experimentar, entre penetráveis, labirintos e núcleos, uma arquitetura 

transformadora de comportamento, com a construção de espaços públicos para 

práticas descondicionadas. Assim como seus parangolés não previam um jeito certo de 

vestir, seus ―ambientes‖ não previam um jeito certo de habitar. Essa preocupação ética-

estética foi sintetizada por um dos conceitos mais atuais de Oiticica, a noção de 

Crelazer. 

Um esboço do que seria o Crelazer já era indicado em seu outro conceito, o de 

suprasensorial, inventado em 1967 quando Oiticica propõe estruturas enquanto 

―receptáculos abertos às significações‖. O Suprasensorial marca sua passagem a 

experiências cada vez mais comprometidas com o comportamento individual do 

participador, através da ―derrubada de todo o condicionamento para a procura da 

liberdade individual‖, da ―descoberta da vontade‖ pelo o que Mario Pedrosa chamou de 

―exercício experimental da liberdade‖. Na intenção de desalienar o individuo, Oiticica 
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abole o privilégio da visão e apela aos outros sentidos para dilatar suas capacidades 

sensoriais habituais. É esse não-a-priori que Oiticica reconhece não apenas no uso de 

drogas alucinógenas, mas também na experiência do samba e do rock, que 

impulsionaram muitos de seus programas. 

Foi durante sua primeira mostra internacional, que ele chamou de ―Experiência 

Whitechapel Gallery‖, em 1969, em Londres, que Oiticica elaborou pela primeira vez o 

conceito de Crelazer, confirmando sua negação ao esteticismo na arte. Na ocasião, 

Hélio ―expôs‖ o ―Éden‖, um ―campus experimental‖ que reunia obras e conceitos 

relacionados a descobertas anteriores como penetráveis, bólides e supra-sensorial. 

P54 Bólide Área 1, B55 Bólide Área 2, B58 Bólide Ninho 1, PN4 Penetravel Ursa, 

PN5 Tenda Caetano-Gil, PN6 Penetrável Cannabiana, PN7 Penetrável Lololiana, PN8 

Penetrável Iemanjá, PN9 Penetrável Homenagem à Tia Ciata e a Área Aberta ao Mito 

compunham o Éden. Eram creambientes onde se podia, por exemplo, caminhar sobre 

livros, chutar areia, rolar na palha, deitar entre flocos de espuma, limpar o pé na água, 

pensar na vida, não pensar em nada, ouvir Caetano e Gil dentro de uma barraca de 

camping, entre infinitas possibilidades de relação ―além-ambiente‖8. Seria para Oiticica 

o exercício do ―lazer não-repressivo‖, eram possibilidades do Crelazer.  

―O Éden não está submisso a uma forma acabada, mas à proposição do 

Crelazer” (Oiticica, 1986, p. 115) dizia, ao indicar a possibilidade de ―viver sem um 

pensamento a priori‖. Como escreveu um de seus grandes interlocutores, o crítico 

britânico Guy Brett (1969), esse ―campus‖ convidava o participante a ―retomar para si 

mesmo a experiência de estar no mundo, sem referência à informação previamente 

acumulada‖. 

O Crelazer, ―sintetizado‖ pelo Éden, era, portanto, identificado em práticas 

cotidianas como ―deitar e ler jornal‖, ―beijar com sofreguidão seu amor‖, andar na chuva, 

caminhar pela cidade, perder as horas e ver-viver as ondas do mar, onde a fusão lazer-

prazer-preguiça tornava possível a invenção de novas formas de existência. 

Encarnando essa homenagem à vida, Oiticica declara: ―prefiro a salada da vida, o 

esfregar dos corpos.‖ (1969a) Crelazer era, portanto, um conceito vivencial que deu 
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origem a todo um repertório de exercícios, práticas, pensamentos e até mesmo 

palavras inventadas por Oiticica, como: crecomportamento, crecondição, creestado, 

crerepouso, cresemente, entre outras.  

Aninhar-se no Mundo-Abrigo 

O núcleo de lazer que continha os bólides Ninhos durante a experiência 

Whitechapel foi considerado por Oiticica como ―a saída para o além-ambiente‖, uma 

―não-ambientação‖ que possibilitaria a criação ―a partir de células vazias, onde se  

buscaria ‗aninhar-se‘‖ (Oiticica, 1969b). Segundo Oiticica (1970a), os Ninhos propõem 

uma idéia de multiplicação, reprodução, crescimento para a comunidade. 

Ainda em 1969, os ninhos declancham em Oiticica a primeira experiência do 

projeto ―Barracão‖ – ―o ambiente total comunitário do Crelazer” (1969b), onde uma 

estrutura formada por inúmeros ninhos foi construída junto a estudantes da 

Universidade de Sussex, na Inglaterra. O mesma proposição foi apresentada no ano 

seguinte em Nova York, durante a exposição Information, no MoMA. No entanto, ele 

considerou que, dentro dessas instituições, seu projeto de vida em "comunidades 

germinativas" não foi concretizado. Oiticica considerava expressões vivas do Crelazer, 

as proposições coletivas da casa-comunidade do grupo experimental Exploding Galaxy 

(com quem conviveu em Londres) e do grupo baiano de vanguarda9. 

Reforçando o caráter existencial de toda sua poética, Oiticica finalmente se 

aproximou da experiência de Barracão construindo os ―ninhos-lazer‖ - ―comportamento-

estrutura‖ em seu apartamento em Nova York, onde viveu por quase 10 anos. 

Antes de ir para Nova York, havia uma coisa que eu chamava de Projeto 
Barracão, eu inventei um negócio chamado Crelazer, eu queria transformar o 
dia todo, inclusive o lazer e a preguiça, numa coisa assim de estado 
permanentemente inventivo. Por isso comecei a transformar o lugar que eu 
moro, o ideal era esse, morar na própria obra. (Oiticica apud Favaretto, 1992, 
p.194. grifo nosso) 

Ao aninhar-se nesse ―Mundo-Abrigo‖ do Crelazer em sua vida diária, Oiticica 

busca viver em estado de permanente invenção. Não estamos aqui falando da criação 

de uma nova forma de arte, mas de uma nova forma de existência. Esse 
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posicionamento de Oiticica já estava claro quando ele sugere o ―desenvolvimento de 

―atos vitais‖ no catálogo da exposição ―Information‖ (1970b), em 1970:  

―é importante que os conceitos de ambiente, participação, experiências 
sensoriais, etc, não se restrinjam a soluções objetais: deverão propor o 
desenvolvimento de atos vitais e não mais a representação (a idéia de ―arte‖): 
novas formas de comunicação; proposições para um novo comportamento 
descondicionado – minha obra me levou a utilizar formas de lazer acidental 
como elementos diretos dessa abordagem a uma nova abertura:‖ (grifo nosso)  

Ao abolir as invenções ―formais‖ e recusar as tendências de estetização da vida, 

Oiticica reforça a estrutura adaptável do Barracão que não poderia se limitar a um lugar 

ou a um tempo, estando aberto às atividades experimentais circunstancias ao mesmo 

tempo individuais e coletivas. Assim, o único ponto que deve se manter constante é o 

descondicionamento do lazer-comportamento, do corpo-ambiente, fazendo do cotidiano 

―um campo experimental aberto‖. (Oiticica apud. Kleinsorgen, 2006) 

Time is on my side 

A noção de Crelazer ataca e subverte o entendimento clássico do lazer como 

alienação, pois o lazer é experimentado como atividade positiva e produtiva. ―Crelazer é 

o lazer não-repressivo, oposto do pensamento do lazer opressivo diversivo‖ (Braga, 

2007, p.277) O lazer torna-se instrumento de Oiticica para vivenciar uma relação de 

tempo dilatado, não condicionada ao tempo cronológico e disciplinar, que determina o 

momento ―apropriado‖ para cada atividade, seu início, seu fim e seu sentido. 

O Crelazer anuncia assim a possibilidade de emancipar nossa relação com o 

tempo, tomar a posse do tempo. Sem condenar o tempo ocioso à diluição-diversão, 

Oiticica nos possibilita ―correr num tempo-estético, de construção de um mundo próprio, 

em oposição à aceitação passiva do mundo do espetáculo‖, como resume Paula Braga 

(2007), que investigou a influência do pensamento do intelectual Herbert Marcuse (que 

Oiticica lia pelo menos desde 1968) na formulação do Crelazer. 

Em ―Eros e Civilização‖, Marcuse sugere que o controle ―do tempo de ócio é 

realizado pela própria duração do tempo de trabalho, pela rotina fatigante e pela 

mecânica do trabalho alienado, o que requer que o lazer seja um relaxamento passivo e 
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uma recuperação de energias para o trabalho‖ e configura o não condicionamento a 

esse tempo como uma possibilidade ―desrepressiva‖. O marginal elogiado por Oiticica é 

aquele das teorias de Marcuse que exerce ―atividades marginais ao trabalho produtivo 

alienante‖ e não possui classe social definida. (Oiticica, 1998, p. 74-75) Assim, o 

trabalho do artista-marginal é definido como produtivo ―no sentido real da produção-

produção, criativo, não alienante‖ (Id.) e não capitalista. 

No programa de Oiticica, o participante deve perder a noção de horas de 

trabalho e horas de lazer. É interessante lembrar que Oiticica relacionou a resistência 

dos passageiros do metrô de Nova York em vestir suas capas-parangolés, durante uma 

proposição em 1972, ao corrido horário de trabalho a que os trabalhadores são 

submetidos. Em Éden ele já alertara ao público: ―é melhor vocês deixarem seus 

esteticismos em casa porque não há lugar para ele aqui (...) mas sua opção é 

importante também, incluindo a opção de não participar.‖ (Oiticica apud Braga, 2007) 

Essa percepção demonstra que o tempo precisa ser ―aberto‖ para concretizar a 

proposta de participação, ―o público teria que anular compromissos e obrigações‖ 

(Lagnado, 2007), ―transgredindo as leis do dia a dia‖ (id.). Ao mudar do ―trabalho de 

arte‖ para o ―lazer inventivo na arte‖, Oiticica delineia sua noção de tempo: 

―Tudo está relacionado com o passado e não está, é claro, inclusive o presente 
e o futuro; mas, e se lhe disser que não sinto essa relação entre passado-
presente-futuro? Então tudo se borra e desaparece, porque quando se vive o 
crelazer, isso não existe; a grande descoberta do mundo atual seria o viver 
em absoluto, sem a relação velha de tempo cronológico, que é repressiva 
e cruel.‖ (1968, grifo nosso) 

Flexibilizar a noção de tempo permitiu a Oiticica um fértil diálogo com uma 

―galáxia‖ de inventores. Em Newyorkaises ou Conglomerados - seu projeto de livro 

escrito durante os anos vividos em Nova York – Oiticica, ainda que virtualmente, 

conseguiu reunir e conviver a um só tempo com Nietzsche, Cage, Debord, Mallarmé, 

Burroughs, Joyce, Bérgson, Rimbaud, Artaud e Sousândrade, entre muitos outros 

autores. ―Time is on my side‖ (o tempo está a meu favor), cantaria Oiticica 

―roqueificado‖ pela letra dos Rolling Stones.   

Para Oiticica, o ―cinema‖ se resumia a eventos de lazer, que condicionavam o 

espectador-passivo a uma idéia específica de lazer, na verdade um estado de 
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suspensão para que possam voltar ao trabalho depois. ―O lazer não é usado por si 

mesmo, mas para tornar o trabalho mais suportável‖, escreve Oiticica, que faz questão 

de distinguir o que chamou de ―lazer não-repressivo‖ do lazer estereotipado, diluído em 

experiências roterizadas, prontas para consumo. 

Esse tempo estético não-linear marca as propostas de Oiticica para um cinema 

―não-espetacular‖, seu ―quase-cinema‖, marcado pela não-narração e questionamento 

da linguagem-cinema em Cosmococas, Neyrótika, Helena inventa Ângela Maria e 

Agripina é Roma-Manhattan. Seu primeiro projeto de filme já indicava essa posição: em 

‖Nitrobenzol & Black Linoleum‖, de 1969, estavam previstas projeções simultâneas em 

três telas, onde um set de onze blocos de idéias-imagens se revezaria. Aos 

participadores convidados à supra-sensação de penetrar esse ambiente-cinema seria 

oferecido o cheirinho da loló (o nitrobenzol), além de outros objetos sensoriais que 

poderiam ser usados a seu bel-prazer. 

―Como na platéia do show de Hendrix, Hélio procurou nas Cosmococas incitar o 

participador a viver seu fim como platéia‖ (Bentes, 2002), de forma que a duração de 

seus ―filmes‖ passassem a ser o tempo aberto da duração da ―auto-performance‖ do 

participador do quase-cinema.  

Não podemos esquecer que Oiticica e o cineasta Neville d‘Almeida ―inventaram‖ 

as Cosmococas durante uma despretensiosa brincadeira de ―MANCOquilar‖ (maquiar 

com carreiras de cocaína) capas de discos e livros e ativar seus estados supra-

sensoriais. Esse tempo-lazer-prazer vivenciado por Oiticica era o tempo desinteressado 

do play, do jogo, da brincadeira, do lance de dados, dos grandes shows de rock, do 

desfile do Cacique de Ramos, do PLAY-ground. 

Procura-se o Crelazer 

Como pudemos acompanhar acima, a proposição de Crelazer ganhou diferentes 

contornos durante a vida de Oiticica, seja ao entrar em seu bólide-cama, ao ―evoluir‖ na 

avenida com a Mangueira, ao experimentar o ―Éden‖, ao viver em Ninhos, ao andar-

meditar pela cidade em delirium ambulatorium, ao lixar as unhas no quase-cinema ou 
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ao se ―roqueificar‖. Não havia e não há uma forma-fechada ao Crelazer. Como destaca 

Lagnado (2007), o Crelazer é uma política contínua que absorve os humores de cada 

época: ―não foi inventado para ser mimetizado com tendas de palha e construções 

precárias: é um programa in progress.‖ Segundo Oiticica (in Kleinsorgen, 2006): 

―não se pode querer limitá-lo a programa limitado a deadlines mesmo q amplas: 
é programa pra vida: é programa q se discuta e no qual a discussão da razão 
de ser dos valores deva ser constante: é experiência q deve sofrer etapas q têm 
que nascer, desaparecer, renascer e transformar-se segundo circunstâncias de 
ordem geral: de ordem aberta‖ 

Sim, os tempos são outros. Não cabe mais em ipses literis a utopia da teoria 

marxista que inspirou Oiticica pelas palavras de Marcuse. Afinal, como nos mostrou 

Foucault, os dispositivos de poder funcionam, principalmente, produzindo discursos a 

fim de controlar a subjetividade, e não por meio de negações. Esta lógica fica ainda 

mais evidente hoje quando esse tipo de enunciado é produzido: ―Por ambiente de 

trabalho, jovens sonham com o Google‖10, avisa a manchete do jornal Valor Econômico, 

baseada em pesquisa realizada em 2010. A referida matéria nos indaga: 

―Afinal, em plena Copa do Mundo, quem não sonha em poder se sentar 
confortavelmente em um sofá com seu laptop, em frente à televisão, e trabalhar 
ali enquanto acompanha o jogo entre Espanha e Portugal nas oitavas de final - 
e sem receber um olhar repreensivo do chefe? (...) Melhor ainda: ter 
videogame, mesa de sinuca e massagem com pedras aromáticas disponíveis 
durante o expediente, além de decorar a própria baia com todos os apetrechos 
que desejar e não precisar usar roupas formais?‖ 

Em uma época em que lazer e trabalho se confundem cada vez mais, indicando 

a quase-obsoletização dessa distinção, por onde andará o Crelazer? A matéria do 

―Valor‖ segue dizendo que estão enganados os que pensam que a vida é fácil nessa 

empresa, pois ―esse ambiente informal serve para incentivar a criatividade de um time 

que trabalha duro para alcançar os resultados.‖ A forma de trabalhar associada ao 

capitalismo cognitivo é vista como a passagem de uma lógica da reprodução para uma 

lógica da inovação, de um regime de repetição a um regime de invenção. (Virno, 2008) 

Nesse sentido, vemos ainda uma legião de trabalhadores virtuosos controlando e 

―medicando‖ a subjetividade para dar conta de cumprir cada vez mais tarefas em cada 

vez menos tempo. Atenção!!! É o aparecimento do anti-suprasensorial!!! O trabalhador 

pós-fordista tem total ―liberdade‖ de usar sua própria vida para gerar lucros! Nesse play 
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que se tornou o criar-capitalizar, em que o tempo do lazer atravessa o tempo do 

trabalho, por que não experimentar viver com a máxima intensidade, até produzir 

excessos, ―invenções‖ que não se interessam em criar um mundo para o consumo?  

E aqueles, que mesmo com todo o seu virtuosismo, não conseguem ―vaga‖ 

nesse ―esquema‖ do ―Império‖ ou até mesmo se recusam a preenchê-las? É 

exatamente nesse ―excedente‖ entre desempregados e trabalhadores informais que 

Virno (2009) vê brotar experiências singulares de relação com o mundo 

contemporâneo, a experiência da ―multidão‖, singularidades-galáxias que não cabem 

mais nas velhas estruturas-comportamento. Essa multidão, que não se dilui no coletivo, 

parece compartilhar a experiência do mundo-abrigo desterritorializado de Oiticica, que 

dizia ―não ter lugar no mundo‖ (1969f).  

Afinal, o caráter revolucionário do trabalho imaterial (Lazzarato, 2001) está 

justamente na colocação do conhecimento como fonte de riqueza – passando 

invariavelmente pela relação com o outro e pela produção e partilha do comum (cf. 

Hardt e Negri, 2005), abrindo espaço para processos de invenção de si e singularização 

que negam a submissão da subjetividade. A ―Invenção‖ hoje surge exatamente desse 

compartilhar de experiência e conhecimento que são remixados, antropofagizados, 

ressignificados e atravessados, impulsionando mais e mais invenções, ―pois a invenção 

propõe uma outra invenção.‖ (Oiticica Filho e Vieira, 2009, p. 234) Uma galáxia-rede de 

―pontos e pontos luminosos‖. 

―Propor propor‖ novas formas de relação descondicionada com o outro hoje 

possibilita a atualização do sentido do Crelazer. O Crelazer hoje torna-se um elogio ao 

devaneio, a um tempo que não cabe no relógio, no bolso, nem na bolsa de valores. O 

devaneio que não teme a assustadora ameaça contemporânea de desconexão com a 

rede. Assim, em uma era em que jogar conversa fora pode ser rapidamente convertido 

em jogar conversa dentro, onde todos experimentamos a virtuose (tornando a noção de 

classe artística very old school), por que não experimentar perder tempo com esse cre-

devaneio? Experimentar o sentido ethopoético do prazer, do lazer e da preguiça. Sem 

roteiros. ―Crer no lazer, que bobagem, não creio em nada, apenas vivo‖, esCREveu 

Oiticica (1969b) ao esboçar o conceito de Crelazer.  
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Para fechar-abrir esse ensaio versos do prazeroso poema ―LIBERDADE‖ de 

Fernando Pessoa: 

Ai que prazer 
não cumprir um dever. 
Ter um livro para ler 
e não o fazer! 
 
Ler é maçada, 
estudar é nada. 
O sol doira sem literatura. 
O rio corre bem ou mal, 
sem edição original. 
E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal 
como tem tempo, não tem pressa... 
 
(...) 
Grande é a poesia, a bondade e as danças... 
Mas o melhor do mundo são as crianças, 
Flores, música, o luar, e o sol que peca             
Só quando, em vez de criar, seca.                     
 
E mais do que isto 
É Jesus Cristo, 
Que não sabia nada de finanças, 
Nem consta que tivesse biblioteca...   

Foto do bloco carnavalesco Cacique de Ramos 
11

 
 
 

                                                 
1
 Grande parte do acervo deixado por Hélio Oiticica, documentos entre cadernos, fichários, notebooks, 

entrevistas, textos para catálogos, plantas, projetos, texto sobre arte, anotações e entrevistas, começou a ser 
disponibilizado ao grande público, em 2003, com o lançamento do site do Programa Hélio Oiticica 

(http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/home/dsp_home.cfm) - uma parceria entre o 

Instituto Itaú Cultural e o Projeto HO. Hoje, o site disponibiliza mais de cinco mil páginas e, até 2009, já tinha uma 

média de 800 acessos únicos por mês. (segundo Eduardo Saron, superintendente do Itaú Cultural, em entrevista à 

Revista Isto É, disponível em http://www.istoe.com.br/reportagens/15266_PARA+TODO+MUNDO+VER) 
2
  Kátia Maciel argumentou que Oiticica ―realizou um filme maior do que o tempo que teve para viver‖ durante 

o seminário ―Hélio Oiticica – Museu é o mundo‖, em 2010. 
3
  "O que me surpreende é o fato de que, em nossa sociedade, a arte tenha se transformado em algo 

relacionado apenas a objetos e não a indivíduos ou à vida; que a arte seja algo especializado ou feito por 
especialistas que são artistas. Entretanto, não poderia a vida de todos se transformar numa obra de arte? Por que 
deveria uma lâmpada ou uma casa ser um objeto de arte, e não a nossa vida?" (Foucault, 1995a: 261) 
4
  ―HO é a charada que quem almeja atravessar o rio-de-fogo e chegar do outro lado, na outra margem, vai ter 

que enfrentar (...) não é uma viagem através do nosso passado, é a viagem através do nosso futuro‖ Waly Salomão 
(apud Braga, 2007). 
5
  Essa noção foi um dos fios condutores do curso ―Hermenêutica de Artista‖ de Ricardo Basbaum, em 2010, 

no Mestrado em Artes da UERJ. 
6
 A noção de ecosofia é tema do livro ―As três ecologias‖, de Guattari (1990), onde sugere a reinvenção dos 

modos de ser coletivos na sociedade atual a partir de uma articulação entre os três registros ecológicos (o do meio 
ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana). Ecosofia onde o modo de operar se aproximará 
daquele do artista, buscando ―forjar novos paradigmas que serão, de preferência, de inspiração ético-estética‖. (Id, p. 
18) 
7
  O título faz referência à descrição do texto ―Crelazer‖ que aparece no site do Programa Hélio Oiticica, em:   

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=352&
tipo=2 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/home/dsp_home.cfm
http://www.istoe.com.br/reportagens/15266_PARA+TODO+MUNDO+VER
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=352&tipo=2
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=352&tipo=2
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8
  Oiticica inventa o termo ―além-ambiente‖ para qualificar a não-ambientação que supera qualquer tipo de 

determinação dada pelo ambiente, espaços construídos a partir de células vazias, onde haveria possibilidade de 
invenção a partir da noção de Crelazer. (1969a) 
9
  Oiticica cita Caetano e Gil, Torquato e Capinan, Tom Zé e o encontro desses com Rogério Duprat e os 

Mutantes como parte desse movimento. (1968b) 
10

  Disponível em http://www.gruposoma.net/por-ambiente-de-trabalho-jovens-sonham-com-google 
11

  ―Então são 5 mil pessoas, um diferente do outro‖, disse Oiticica sobre esse bloco. (in Braga, 2007) A foto 

acima (retirada da tese de Braga) consta no final do Catálogo da Exposição Information, realizada em 1970, no 
MOMA-NY, junto com outras fotos ―marcantes‖ da época, tendo sido provavelmente enviada por Oiticica para o 
catálogo. 
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